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ONDE SE LÊ: 
 

 

11. Matrícula 
Os candidatos classificados no certame deverão enviar para o endereço eletrônico: 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br, no período de 24 a 26/05/2021, a documentação exigida Devido a pandemia e 
restrições de distanciamento não será possível ser realizada pela secretaria a conferência conforme Lei nº 13.726, 
de 8 de outubro de 2018): 
 

a) Ficha de Matrícula, fornecida pela Secretaria Acadêmica preenchida e assinada; 
b) Cópia do documento de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino. 
c) Cópia do Título de Eleitor com comprovante de quitação da última eleição (dos dois turnos, se for o 
caso). 
d) Cópia do Diploma do curso de graduação (frente e verso). 
e) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 

 
 

Observações: 
1. O candidato classificado que deixar de efetuar matrícula no período estabelecido será considerado 
desistente. 

 
 
LEIA-SE: 
 
 

11. Matrícula 
Os candidatos classificados no certame deverão enviar para o endereço eletrônico: 
inscricaospacad.iam@fiocruz.br, no período de 24 a 26/05/2021, a documentação exigida Devido a pandemia e 
restrições de distanciamento não será possível ser realizada pela secretaria a conferência conforme Lei nº 13.726, 
de 8 de outubro de 2018): 
 

a) Ficha de Matrícula, fornecida pela Secretaria Acadêmica preenchida e assinada; 
b) Cópia do documento de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 
c) Cópia do Título de Eleitor com comprovante de quitação da última eleição (dos dois turnos, se for o 
caso); 
d) Cópia do Diploma do curso de graduação (frente e verso) ou comprovação documental de conclusão 
do curso de graduação (colação de grau); 
e) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF. 
 
 

Observações: 
1. O candidato classificado que deixar de efetuar matrícula no período estabelecido será considerado 

desistente. 
2. O candidato que no ato da inscrição estava em processo de conclusão do curso de graduação, deverá 

obrigatoriamente apresentar no ato da matrícula a cópia do diploma de graduação ou declaração de 
conclusão de curso (colação de grau). Matrícula condicionada. 

 
 
 

Recife, 01 de abril de 2021. 
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