
 
 

 
 
 

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE ENSINO UNASP-SP 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM 

EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA– 2022 

 

DOCUMENTO DE APROVAÇÃO 

O UNASP CAMPUS SÃO PAULO, informa por meio deste documento de aprovação, o 

resultado do processo seletivo para o PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM 

ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, tendo em vista a análise de 

recursos quanto aos resultados da 2ª Fase. 

CADIDATO 

Glebia Tenório Sampaio 

Lisley Anne Rodrigues 

Ruthyelle Ribeiro Rodrigues Pimentel 

 

Conforme descrito no edital:  

Art. 20. Os candidatos selecionados deverão comparecer na Secretaria Geral do Campus Centro 

Universitário de São Paulo, situado na Estrada de Itapecerica, 5859. São Paulo – SP, 

presencialmente ou através de representante munido de procuração, das 8h30 (oito horas e trinta 

minutos) às 17h (dezessete horas), no período de 06 a 08 de fevereiro de 2022 para a entrega 

de toda a documentação exigida. 

 § 2º A não apresentação, por ocasião da matrícula, de qualquer documento exigido, bem como 

qualquer rasura ou outra irregularidade constatada nos documentos entregues, ou aquele que 

não apresentar a documentação completa e correta até a data definida para matrícula, implicará 

na eliminação do candidato do Processo Seletivo, e consequentemente substituição por outro 

candidato, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação. 

Para a realização do processo de matrícula, é necessário seguir TODAS as orientações 

descritas no edital: 

Art. 21. Por ocasião da matrícula, o candidato deverá entregar à Secretaria Geral de Cursos do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo, uma cópia autenticada, ou cópia simples 

acompanhada do original, dos seguintes documentos:  

I - diploma de graduação e/ou Certificado de Conclusão de Curso frente e verso;  

II - histórico Escolar da Graduação;  

III - certidão de nascimento ou casamento; 

 IV - documento de identidade (caso o candidato (a) seja casado (a), apresentar o documento de 

identidade com o nome alterado, caso se aplique).  

V - CPF;  

VI - Comprovante de residência (água, telefone, energia).  



 
 

 
 
 

§ 1º No mesmo período de 06 a 08 de fevereiro deverão ser enviados para o Hospital 

Adventista de São Paulo (HASP), via e-mail luciana.venancio@ucb.org.br e 

kelly.santos@hasp.org.br com cópias autenticadas dos referidos documentos. 

 I - Carteira do Conselho Regional; 

 II - RG; 

III - CPF;  

IV – PIS ou PASEP, ou inscrição Autônomo no INSS;  

V – Comprovante de residência;  

VI – Telefone para contato;  

VII – Conta Bancária: Nome e Número Banco/Agência/Conta  

VIII – Informar número de dependentes para Imposto de Renda;  

IX – Diploma ou Declaração de conclusão de curso de enfermagem 

 X- Carteira de vacina atualizada  

XI- Certidão de casamento  

XII- Documentos dos dependentes (RG, CPF e Carteirinha de vacina)  

§ 2º Os alunos aprovados terão até 15 dias após início das atividades da Pós-graduação para 

providenciar o registo no Conselho Regional de Enfermagem De São Paulo (COREN-SP), 

onde as atividades serão realizadas. O Registro no COREN-SP é de total responsabilidade do 

aluno. 

 

 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022 

 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––– 

Profª. Drª. Catherine Oliveira de Araújo, 04 de fevereiro de 2022. 
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