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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP/CE) CALENDÁRIO 

DE ATIVIDADES – EDITAL DE Nº 02 / 2021

ATIVIDADES DATAS

MATRÍCULA

03/05/2019
SEGUNDA-FEIRA

Das 08:00 às 23:59h do dia 03 de maio de 2021

Considerando o Decreto Estadual de nº 34.021, de 04 de abril de 2021
que  prorroga  o  isolamento  social  no  Estado  do  Ceara;  e  da;  outras
provide  ncias, a matrí;cula  sera;  realizada,  exclusivamente,  atrave; s
de e-mail.

Os  interessados  deverão  enviar,  para  o  endereço  eletrônico
documentos.edital02@gmail.com os  documentos  necessários  à
matrícula (lista abaixo), no formato PDF, conforme informativo de
matrícula do Edital de nº 02/2021.

Os documentos sera% o analisados e, caso estejam em conformidade
com o estabelecido pelo edital regulador, a  Coordenaça% o ira;
confirmarao candidato a finalizaça% o da matrí;cula.

Dia 04 de maio de 2021

REUNIÃO GERAL DE 
APRESENTAÇÃO DO CURSO

Das 9h-11h: Apresentaça% o Geral do Curso, Equipe da Coordenaça% 
o e Regimento Interno (Reunia% o atrave; s do Google Meet).

E Dia 04 de maio de 2021

13:00h: Escolha das Unidades de Atença% o Prima; ria a3 Sau; de 
(UAPS)

ESCOLHA DAS UNIDADES DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE –

FORTALEZA

04/05/21
TERÇA-FEIRA

O  processo  de  escolha  e  lotaça%  o  dos  candidatos  nas  UAPS  sera;
realizado  pela  Coordenação  do  Curso  via  contato  telefônico.  A
coordenaça% o ira; utilizar o contato disponibilizado pelo candidato na
ficha  de  matrí;cula  atrave;  s  do  telefone  3486-6001,  seguindo
RIGOROSAMENTE a ordem de classificação do candidato, a lista de
UAPS  e  vagas  disponibilizadas  pela  Secretaria  de  Municipal  de
Saúde  de  Fortaleza.  A  Coordenaça%  o  ira;  realizar  03  (TRÊS)
TENTATIVAS por candidato e, nas  situaço% es em que estas  tentativas
na% o logrem  e  xito,  a  coordenaça% o,  apo; s  a  finalizaça% o  da lista
dos candidatos selecionados,  repetira;  o processo com os  candidatos
em  que  as  tentativas  anteriores  restaram  infrutí;feras,  sempre
respeitando a ordem de classificaça% o apresentada.

Para fins de acompanhamento, transpare ncia e validaça% o do processo
de  lotaça% o das unidades,  02 (dois) candidatos estarão presentes
na Coordenação do Curso.

INÍCIO DAS ATIVIDADES
Organização das agendas
Cadastro ponto eletrônico

Fastmedic

Dia 05 de maio de 2021

08:00h: Iní;cio das atividades dos especializandos nas UAPS, para 
organizaça% o das agendas com os Coordenadores das unidades.

Dia 05 de maio de 2021

13:00h: Apresentaça% o dos especializandos nas suas referidas 
Regionais, para cadastro no ponto eletro nico.

mailto:documentos.edital@gmail.com
http://www.esp.ce.gov.br/


05/05/21
Quarta-feira

16:00h: Apresentaça% o FASTMEDIC (Reunia% o Google Meet).

INÍCIO DAS ATIVIDADES Dia 06 de maio de 2021
Início das atividades de

treinamento em serviço nas UAPS
07:00h: Iní;cio das atividades de treinamento em serviço dos 
especilizandos  nas  UAPS,  para organizaça% o das agendas com os

Cerimônia de Abertura Coordenadores das unidades.

06/05/21
quinta

Dia 06 de maio de 2021 

19:00h: Cerimo nia de Abertura



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES (ESP/CE) EDITAL

Nº 02 / 2021

LISTA DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

De acordo com o Subitem 11.3 do Edital de nº 02/2021, o participante convocado deverá preencher a
Ficha  de  Matrícula,  que  se  dará  de  forma  online,  disponibilizada  no  portal  eletrônico  da  ESP/CE
(https://www.esp.ce.gov.br) e, realizar o envio dos respectivos documentos comprobatórios exigidos,
para realizar matrícula na Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP-CE),
na data do calendário acima. Quais sejam:

a) Cadastro de Pessoa Fí;sica ativo;
b) Registro Geral – Ce;dula de Identidade;
c) Carteira de Trabalho e Previde ncia Social – CTPS;
d) Tí;tulo de Eleitor e comprovante de quitaça% o eleitoral;
e) NIS ou PASEP;
f) Comprovante de quitaça% o com o serviço militar (para participantes do sexo masculino);
g) Comprovante de endereço  atual. O participante que na% o dispor  de comprovante de
endereço em nome pro; prio, quando da comprovaça% o dos documentos, devera% o utilizar-se
do Modelo de Declaraça% o de Reside ncia, a ser disponibilizado no sí;tio da ESP/CE, atestando
sua reside ncia, estando ciente que, caso seja declaraça% o falsa podera; implicar em sança% o
penal.
h) Diploma ou Comprovante de conclusa% o do curso de Medicina;
i) Histo; rico do curso de Medicina;
j) Registro do Conselho Regional de Medicina (CRM-CE);
k) Seguro de Vida e Acidente de Trabalho que contemple o perí;odo previsto para o completo 
cumprimento do Curso de Po; s-Graduaça% o “Lato Sensu” em APS;
l) Foto 3x4 atual;
m) Carta% o do Banco Bradesco, com informaço% es da conta-corrente e age ncia, para 
recebimento da bolsa.


