RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA
COM ÊNFASE EM GERIATRIA NO FORMATO DE RESIDÊNCIA - 2021
Torna-se público o resultado do processo seletivo para o Programa de Enfermagem em Terapia
Intensiva com Ênfase em Geriatria no formato de Residência, para o ano de 2021, a ocorrer no
Hospital Adventista Silvestre (HAS), no Rio de Janeiro. 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, do devido
envio de documentação para o HAS, e ato contínuo do devido comparecimento no referido HAS.
CLASSIFICADOS
Daiane Alves de Carvalho
Deylane Abreu dos Santos
Laura Silva Fernandes
Luzia Lima dos Santos
Milena Cardoso Santana
Silvério Reis Feitoza Júnior
Thaís dos Santos Batista
Os candidatos devem confirmar a aceitação da vaga mediante os seguintes procedimentos:
- Efetivar matrícula na Secretaria Geral de Cursos da Faculdade Adventista da Bahia até o dia 26 de
fevereiro de 2021, presencialmente ou através de representante munido de procuração. No ato da
matrícula deverá entregar toda a documentação requerida. (Ver Art. 21. e Art. 23. § 1º. do Edital de
divulgação).
- Enviar para o Hospital Adventista Silvestre (HAS), até o dia 26 de fevereiro de 2021, via e-mail
centro.treinamento@hasilvestre.org.br cópias autenticadas dos referidos documentos. (Ver Art. 21.
§ 1º. do Edital de divulgação).
OBS: Caso não seja efetivada a matrícula na Secretaria Geral de Cursos da Fadba, e/ou em ato
contínuo não seja postada a documentação a ser enviada para o HAS até as datas anteriormente
referidas, automaticamente será anulada a classificação do candidato, e nova convocação será
publicada para chamamento de classificado(s) excedente(s).
- Após os devidos procedimentos anteriores, deve apresentar-se no HAS, na cidade do Rio de Janeiro,
entre os dias 03 a 05 de março de 2021, para início das atividades a ocorrer no dia 08 de março de
2021. Todos os custos de viagem referentes ao seu deslocamento do local de origem até o HAS, na
cidade do Rio de Janeiro, estarão sob a responsabilidade do candidato classificado.

Cachoeira, 18 de fevereiro de 2021

