
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

EDITAL Nº 008 de 27 de março de 2013 
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

EDITAL Nº 055/PRPGP/UFSM, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013  
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

  
 O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico e o Pró-

Reitor de Pós Graduação e Pesquisa convocam o candidato suplente, abaixo 
relacionado, para comparecer nos dias 27 e 28 março de 2014, no DERCA - 
Departamento de Registro e Controle Acadêmico, Av. Roraima, nº 1000, Prédio 
da Administração Central, 3º Andar, Sala 336, Campus da UFSM, Bairro 
Camobi, Santa Maria-RS, no horário de expediente, para efetuar a 
Confirmação da Vaga, seguindo os seguintes procedimentos:  

 
Inscrição        Nome 
 
816                                   IDALINI CIMA  

  
1ª ETAPA: solicitação de confirmação através da internet Realizar a 

solicitação de confirmação da vaga através do site www.ufsm.br/derca, nos 
dias 27 e 28 de março de 2014, utilizando o número da inscrição no processo 
seletivo como login e a data de nascimento (formato DDMMAAAA) como 
senha, devendo:  
1º) conferir, completar e corrigir, se necessário, os dados apresentados;  
2º) homologar e confirmar as informações;  
3º) imprimir e assinar o comprovante de solicitação de confirmação da vaga.  
2ª ETAPA : entrega de documentos (dias 27 e 28 de março de 2014 – horário 
de expediente)  

Documentos necessários para todos os candidatos classificados:  
1. uma fotografia recente 3x4 ou 5x7 (escanear e inserir no sistema de 
solicitação de confirmação da vaga,  
via internet, no site www.ufsm.br/derca);  
2. cópia do diploma de graduação ou certidão de conclusão de curso para 
candidatos a cursos de  
Especialização e Mestrado e cópia do diploma de Mestrado ou cópia da ata de 
defesa para candidatos a  
cursos de Doutorado;  
3. cópia da certidão de nascimento ou casamento;  
4. cópia da prova de estar em dia com o serviço militar (para homens);  
5. cópia do título eleitoral;  
6. cópia do documento de identidade civil;  
7. cópia do CPF;  
8. comprovante da solicitação de confirmação de vaga, impresso e assinado;  
Para Candidato Estrangeiro:  
a) uma fotografia recente 3x4 ou 5x7 (escanear e inserir no sistema de 
solicitação de confirmação da vaga,  
via internet, no site: www.ufsm.br/derca);  
b) cópia do Passaporte;  
c) Visto temporário e registro junto à Polícia Federal;  
d) comprovante de inscrição impresso e assinado;  



e) cópia do Diploma de Graduação ou Curso Superior para candidatos 
classificados no Mestrado ou  
Especialização, e cópia do Diploma de Mestrado para candidatos classificados 
no Doutorado  
 
Paulo Renato Schneider Paulo    Estevam Peralta de Andrade  
Pró-Reitor de Pós Graduação e Pesquisa  Diretor do DERCA 
  
  
  
  
 


