
COMUNICADO 

 

Em virtude da pandemia do Corona vírus, a Coordenação do 
ProfSaúde/UNIR COMUNICA que os candidatos classificados e aprovados no 
processo seletivo da Chamada de Seleção Pública 2021 PROFSAUDE/ 
MPSF - TURMA MULTIPROFISSIONAL poderão realizar suas matrículas 

virtualmente, via SIGAA/UNIR, entre os dias 18/07 a 26/07/2022. 

 

LINK PARA MATRÍCULA:  

https://sigaa.unir.br/sigaa/administracao/cadastro/ProcessoSeletivo/lista.j
sf 

 

Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e selecionados, respeitados 
os limites das vagas estabelecidas pelo Programa. 

O período de matrícula será de 18/07 a 26/07/2022.  

Os candidatos selecionados deverão anexar a documentação exigida para a 
matrícula, via SIGAA. Não serão aceitos documentos anexados fora do prazo, 

nem entregas feitas pessoalmente, salvo as exceções previstas.  

São documentos exigidos para a matrícula:  

a) Fotocópia autenticada (frente e verso) e legível do diploma de graduação, 
em curso reconhecido pelo MEC, ou declaração de conclusão de curso, 
informando a data da colação de grau já realizada, em papel timbrado, 
devidamente carimbada e assinada. A data da declaração não poderá 
ultrapassar o período de 02 anos anteriores à data de divulgação do presente 
documento. Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em 
que também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua 
publicação no Diário Oficial da União. Contudo, a titulação do aluno no 
presente curso só será realizada mediante a apresentação do diploma de 

graduação;  

b) Fotocópia autenticada e legível da carteira do respectivo Conselho Regional 
(frente e verso);  

c) Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso);1  

d) 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;  

e) Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome 

em relação ao diploma de graduação;  

Em caso de desistência da matrícula poderão ser convocados outros 
candidatos aprovados, conforme previsto em cronograma. A data para a 

reclassificação de candidatos será dia 10/08 a 12/08/2022. 

 

Porto Velho, 11 de julho de 2022. 
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