
   

 

 

 
 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO EM  ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA  

NO FORMATO DE RESIDÊNCIA -2021 

Faculdade Adventista da Bahia / Hospital Adventista de Manaus 

 

Torna-se público o resultado do processo seletivo para o Programa de Enfermagem em Terapia 

Intensiva no formato de Residência, para o ano de 2021, a ocorrer no Hospital Adventista de Manaus 

(HAM). Ressalta-se que a posse da vaga se dará única e exclusivamente por meio da efetivação de 

matrícula na Secretaria Geral de Cursos da Fadba, e, ato contínuo, do devido comparecimento no 

referido HAM com as devidas e respectivas documentações (ver Art. 18 § 1º do Edital de Divulgação, 

N0 009/2021). 

 

 

CLASSIFICADOS 

Arislânia Santana Souza 

Gleice Kelle Domingas de Jesus 

Jaqueline Santos da Conceição 

Josué Almeida da Silva 

Mariana da Silva Araujo 

Raquel Gomes Vieira 

 

Os candidatos devem confirmar a aceitação da vaga mediante os seguintes procedimentos: 

- Efetivar matrícula na Secretaria Geral de Cursos da Faculdade Adventista da Bahia entre os dias 12 e 

22 de julho de 2021, presencialmente ou através de representante munido de procuração. No ato da 

matrícula deverá entregar toda a documentação requerida. (Ver Art. 17. e Art. 18.   do Edital de 

divulgação). 

 

OBS: Caso não seja efetivada a matrícula na Secretaria Geral de Cursos da Fadba, automaticamente 

será anulada a classificação do candidato, e nova convocação será publicada para chamamento de 

classificado(s) excedente(s). 

- Após o devido procedimento anterior, deve apresentar-se no HAM, na cidade de Manaus, no dia 30 

de julho de 2021, para início das atividades a ocorrer no dia 02 de agosto de 2021. Todos os custos de 

viagem referentes ao seu deslocamento do local de origem até o HAM, na cidade de Manaus, estarão 

sob a responsabilidade do candidato classificado (ver Art. 21 e paragrafo único  do Edital de 

Divulgação). 

 

Cachoeira, 09 de julho de 2021 


