
PROCESSO SELETIVO
GRADUAÇÃO ENFERMAGEM

DOCUMENTOS PARA  
MATRÍCULA GRADUAÇÃO 

• Certificado de Conclusão do Ensino Médio (cópia e 
original);* 

• Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio 
(cópia e original);*

• RG (cópia e original);** 

• CPF do candidato e do responsável legal e financeiro 
em caso de candidato menor de 18 anos de idade 
(fotocópias);

• Certidão de Nascimento ou de Casamento e/ou 
desquite ou divórcio (fotocópia);

• Comprovante de residência com CEP (fotocópia);

• Título de eleitor (fotocópia);

• Uma Foto 3x4 (recente);

• Certificado de reservista (fotocópia)

• Laudo Médico*** 

• Documento de rendimento no Enem (cópia) 

* Se o aluno não tiver o Certificado e o Histórico na hora 
da matrícula, poderá entregar um Atestado de Conclusão, 
permanecendo pendente a apresentação do Certificado 
de Conclusão, com prazo máximo até um dia útil antes 
do início das aulas. Válido para todos os documentos 
listados acima.

** Não é válida, para este fim, a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). 

*** Se o aluno for portador de alguma deficiência 
ou necessidade especial que gere a necessidade de 
atendimento especial ou demonstre alguma restrição em 
sua atuação, deverá apresentar laudo médico (original ou 
cópia legível e autenticada em cartório).

SELECIONADOS COM MENOS 
DE 18 ANOS

O candidato menor de 18 anos deverá ser representado pelos 
pais, tutores legais ou procurador legal para efetivação da 
matrícula, o qual deverá apresentar a seguinte documentação:

• RG (cópia e original);** 

• CPF do candidato e do responsável legal e financeiro em 
caso de candidato menor de 18 anos de idade (fotocópias);

• Comprovante de residência com CEP (fotocópia);

• Título de eleitor (fotocópia);

>>> Observações para o Listão

1 - Os selecionados deverão realizar a matrícula de 18 a 20/12, 
das 8h às 20h, na Secretaria Acadêmica da Faculdade de 
Ciências da Saúde Moinhos de Vento, situada na Rua Ramiro 
Barcelos, 996, bairro Floresta Colégio Bom Conselho - 4º 
andar).

2 - O primeiro colocado no processo está contemplado com 
a bolsa integral de estudos para o primeiro semestre, a qual 
está condicionada a assinatura do termo de adesão da bolsa. 
Este selecionado deverá realizar a matrícula na quinta-feira 
(20/12).

3 - A lista de colaboradores do Hospital Moinhos de Vento, 
contemplados no Programa de Benefícios Educacionais está 
divulgada em listão específico.

4 - Os suplentes serão chamados no dia 20/12 a noite, para 
matrícula no dia 21/12.

5 - Dúvidas podem ser verificadas pelo endereço 
portaldoaluno@hmv.org.br ou pelo telefone 51 3314 3690. 


