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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA CONFORME CITADO NOS EDITAIS DE 

ABERTURA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP/SES/RS 

 

 As matrículas e a entrega dos documentos iniciarão no dia 04/02/2022 no 

formato online ou presencial na Secretaria Acadêmica da Escola de Saúde Pública – 

ESP/SES/RS. 

 

DATA EVENTO LOCAL 

04/02/2022 

- Matrícula dos classificados da 1ª chamada do 
Programa de Atenção Básica – AB; 
- Matrícula da Residência Médica em Dermatologia do 
candidato com reserva da vaga. 

ESP/SES/RS e via 
digital 

matricularis2022@saude. 
rs.gov.br 

07/02/2022 

- Matrícula dos classificados da 1ª chamada do 
Programa de Saúde Mental Coletiva – SMC; 
- Matrícula dos classificados da 1ª chamada do 
Programa de Residência Médica em Psiquiatria; 
- Matrícula dos classificados da 1ª chamada do 
Programa de Residência Médica em Psiquiatria – Área 
de atuação em Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência. 

ESP/SES/RS e via 
digital 

matricularis2022@saude. 
rs.gov.br 

08/02/2022 

- Matrícula dos classificados da 1ª chamada do 
Programa de Vigilância em Saúde; 
- Matrícula da 1ª chamada do Programa de Residência 
Médica em Medicina da Família e Comunidade – MFC. 

ESP/SES/RS e via 
digital 

matricularis2022@saude. 
rs.gov.br 

09/02/2022 

- Matrícula dos classificados da 1º chamada do 
programa de Gestão em Saúde – GS; 
- Matrícula dos classificados da 1º chamada do 
Programa de Dermatologia Sanitária – DS. 

ESP/SES/RS e via 
digital 

matricularis2022@saude. 
rs.gov.br 

10/02/2022 

- Divulgação dos classificados em 2ª chamada – vagas 
não preenchidas – para todos os programas de 
Residência Multiprofissional e de Residência Médica. 

ESP/SES/RS e via 
digital 

matricularis2022@saude. 
rs.gov.br 

11/02/2022 

- Matrícula dos classificados da 2º chamada – vagas não 
preenchidas – para todos os programas de Residência 
Multiprofissional e de Residência Médica. 

ESP/SES/RS e via 
digital 

matricularis2022@saude. 
rs.gov.br 

14/02/2022 

- Divulgação dos classificados em 3ª chamada – vagas 
não preenchidas – para todos os programas de 
Residência Multiprofissional e de Residência Médica. 

ESP/SES/RS e via 
digital 

matricularis2022@saude. 
rs.gov.br 
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DATA EVENTO LOCAL 

15/02/2022 

- Matrícula da 3ª chamada – vagas não preenchidas – 
para todos os programas de Residência Multiprofissional 
e de Residência Médica.  
- Poderão ocorrer mais chamadas até o preenchimento 
das vagas ou até o prazo limite de ingresso (25/03/2022) 

ESP/SES/RS e via 
digital 

matricularis2022@saude. 
rs.gov.br 

22/02/2022 
Até 23h59min 

Prazo limite para que o candidato com pendência de 
algum documento, com previsão de liberação garantida 
até esta data, resolva sua pendência. 

ESP/SES/RS e via 
digital 

matricularis2022@saude. 
rs.gov.br 

24/02/2022 

Homologação dos nomes dos candidatos com as 
matrículas efetivadas, no site da Escola de Saúde 
Pública – SES/RS: www.escoladesaudepublica.rs.gov.br 
(no mesmo documento estará disponível o link de 
acesso à plataforma moodle em 01/03/2022, para início 
das atividades acadêmicas). 

Mural da 
ESP/SES/RS e 

www.escoladesaudepubli
ca.rs.gov.br 

01/03/2022 

- 9h: início das atividades do ano letivo;  
(no dia da matrícula serão fornecidas as orientações 
sobre a as atividades de acolhimento que iniciam nesta 
data). 

Disponível o link de 
acesso à plataforma 

moodle 

 
 

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENTREGUES NO ATO DA MATRÍCULA 
 

a) Todos os documentos previstos nos editais de abertura. 
 
b) Os anexos constantes originalmente nos editais de abertura devem ser ignorados.  
 
c) Estes anexos (atualizados), assim como os demais documentos/formulários da 
Escola de Saúde Pública – ESP/SES/RS (Termo de Outorga e Formulário de Cadastro 
de Credor – AFE/FPE) a serem preenchidos e entregues estarão disponíveis no site 
www.escoladesaudepublica.rs.gov.br  
 
- Todos os documentos deverão ser preenchidos e assinados pelo residente e 
entregues na Secretaria Acadêmica da Escola de Saúde Pública – ESP/SES/RS, ou 
pelo e-mail matricularis2022@saude.rs.gov.br, com cópia para o e-mail 
secacademica@saude.rs.gov.br. 
 

- O Formulário de Cadastro de Credor – AFE/FPE (Inclusão – Pessoa Física) deverá 
ser somente preenchido e não assinado pelo candidato.  
 
- Os dados da conta bancária deverão ser preenchidos corretamente conforme 
orientação nos editais de abertura da Escola de Saúde Pública – ESP/SES/RS. 
 
- A entrega de documentos (presencialmente ou postadas por e-mail) deve ser 
realizada no horário entre 8h e 16h. 
 
- Documentos digitalizados ilegíveis não serão aceitos. 

http://www.escoladesaudepublica.rs.gov.br/
http://www.escoladesaudepublica.rs.gov.br/
http://www.escoladesaudepublica.rs.gov.br/
http://www.escoladesaudepublica.rs.gov.br/
mailto:matricularis2022@saude.rs.gov.br
mailto:secacademica@saude.rs.gov.br
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- A matrícula somente será validada mediante a entrega de toda documentação. 
 
- No caso da matrícula realizada pelos e-mail matricularis2022@saude.rs.gov.br e 
secacademica@saude.rs.gov.br, é necessária a confirmação de recebimento enviada 
pela ESP/SES/RS.  
 
- Endereço da ESP: Av. Ipiranga, 6311 - Partenon, Porto Alegre – RS. 

mailto:matricularis2022@saude.rs.gov.br
mailto:secacademica@saude.rs.gov.br

