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Lista de aprovados na Prova teórico-objetiva 
 
 

 
Importante: 
Referente à segunda etapa do processo seletivo: 
5.1. B - Segunda Etapa: Os candidatos classificados na primeira etapa passarão para a segunda               
etapa, que consiste na Análise de Currículo e Arguição, com peso 10% (dez por cento) da nota.  

a) A arguição será realizada pela Comissão de Seleção indicada pela Coreme da Univates,              
no dia 20 de fevereiro de 2021, em local a ser divulgado no dia 18 de fevereiro de 2021                   
no site da Univates, https://www.univates.br/especializacao; 
b) A soma das notas da Análise de Currículo e da Arguição terá peso de 1,0 (um vírgula                  
zero) do total da nota do candidato;  
c) Os candidatos deverão entregar, pessoalmente ou por procurador constituído, os           
documentos listados no item 5.2 deste edital, em envelope lacrado e identificado, na             
Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu da Univates, sala 111 do Prédio 1, entre os dias               
10 e 17 de fevereiro de 2021. Caso necessário, o candidato poderá encaminhá-los pelo              
correio para o endereço abaixo, devendo a postagem ser feita até o dia 12 de fevereiro                
de 2021: 
 
Universidade do Vale do Taquari - Univates 
A/C Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu 
Rua Avelino Talini, 171, Prédio 1, sala 111, Universitário 
95914-014 - Lajeado/RS 

 
5.2 DOCUMENTAÇÃO 

Aprovado 

HELENA OLIVEIRA EDERICH 

 Documentação Observações 

1 Curriculum Lattes (http://lattes.cnpq.br) documentado As cópias dos documentos comprobatórios     
devem estar enumeradas e organizadas na      
sequência informada no currículo 

2 Cópia autenticada, frente e verso, do diploma de        
graduação (de curso reconhecido pelo Ministério da       
Educação – MEC), ou declaração de provável       
formando no ano letivo de 2021, com finalização do         
curso até a data da matrícula 

-x- 
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3 Cópia histórico escolar da graduação -x- 

4 Cópia Carteira de Identidade (RG) No caso de estrangeiros, apresentar cópia      
da carteira do Registro Nacional de      
Estrangeiro - RNE 

5 Cópia Cadastro de Pessoa Física (CPF) -x- 

6 Cópia Título Eleitoral e comprovante de votação na        
última eleição 

-x- 

7 Cópia Registro no CRM do RS Em casos de alunos que entregaram      
declaração de provável formando no ano      
letivo de 2021, com finalização do curso até        
a data de matrícula, conforme linha 2, o        
referido documento poderá ser entregue até      
o ato de matrícula 

8 Cópia Carteira de Trabalho Parte com foto; 
Página da qualificação civil; 
Páginas de todos os contratos de trabalho; 
Página em branco após o último contrato. 

9 Cópia Certificado de Participação em Programa do       
Governo: Programa de Valorização do Profissional da       
Atenção Básica (Provab) ou Programa “Brasil Conta       
Comigo” 

Se houver 

10 Cópia comprovante de residência Água, luz ou telefone 

11 Cópia comprovante de quitação de serviço militar       
para candidatos do sexo masculino 

-x- 

12 Cópia comprovante bancário, em que conste o       
número da conta corrente, sendo o candidato o titular 

Preferência por Banco do Brasil 

13 Cópia carteira de vacinação atualizada Principais vacinas que devem estar em dia:       
Tétano, Hepatite e Tríplice 

14 Cópia Cartão do SUS -x- 

15 Formulário Cadastral preenchido ANEXO 2 


