EDITAL DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 1ª TURMA/NOTURNO
CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE SANTA JOANA
A diretora da Escola de Ciências da Saúde Santa Joana, no uso de suas
atribuições, faz saber que o processo de inscrição e matrícula para o
preenchimento das 30 vagas para o Curso Técnico em Enfermagem, rege-se
por este edital.
Este edital foi elaborado para fornecer todas as informações necessárias
sobre o processo de inscrição e matrícula para o Curso de Educação
Profissional de Técnico em Enfermagem - Eixo Tecnológico: Ambiente e
Saúde - Qualificação Profissional Técnica em Auxiliar de Enfermagem.
A 1ª Turma/Noturno do Curso de Técnico em Enfermagem iniciará as
aulas no dia 04 de fevereiro de 2019 com conclusão em 12 de fevereiro de
2021 e acontecerá no horário das 18 às 22 horas de segunda a sexta-feira.
O processo de inscrição e matrícula estará disponível de 03 de janeiro à
02 de fevereiro de 2019, e poderá ser realizado no mesmo momento, desde
que atenda a sequência abaixo de requisitos:

1 – INSCRIÇÃO:
Período de Inscrição: 03/01/2019 a 02/02/2019 - Horário: das 08h00 às 11h00
e das 13h00 às 16h00.
Telefone de contato: 5080 6420
Inscrição: Preenchimento de formulário específico, retirado no Centro de
Ensino do Hospital Santa Joana situado na Rua Doutor Eduardo amaro Nº 225,
Paraíso/São Paulo e realização de uma avaliação com conteúdo do Ensino
Fundamental nas disciplinas de básicos de matemática, língua portuguesa e
redação.
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Requisitos para inscrição:
Idade mínima: 17 anos completos
Grau de instrução: Ensino Médio Completo ou cursando – ao término do curso
de técnico de enfermagem o aluno deverá ter o ensino médio completo e ter
idade igual ou superior a 18 anos.

Conhecimento do Ensino Fundamental:
Avaliação das disciplinas: Matemática, Língua Portuguesa e Redação
A avaliação será realizada no ato da inscrição.
Local da inscrição e avaliação: Escola de Ciências da Saúde Santa Joana
Endereço: Rua Doutor Eduardo amaro, 225 – Paraíso – SP - Metrô Paraíso
Duração da Avaliação: 1 hora.
A avaliação objetiva será composta por 10 questões de múltipla escolha com 4
alternativas para resposta e somente uma correta e uma redação de até 25
linhas.
O candidato deverá estar munido de caneta de tinta azul ou preta, lápis preto
n.º 2, borracha e deverá apresentar os documentos para a matrícula.
Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma
a permitir a identificação do candidato com clareza.
Não será permitida a comunicação entre os candidatos durante a realização da
avaliação, bem como estar portando e utilizando porta lápis, lapiseira, livros,
manuais, impressos, anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como:
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agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets,
ipods®, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, alarmes de qualquer espécie
ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e
mensagens. Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné,
chapéu, viseira, gorro ou similares.
Não serão computadas as questões com resposta a lápis, questões que
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas seja a correta),
emenda ou rasura.
Será atribuída nota zero à redação que fugir ao tema e/ou gêneros propostos;
estiver em branco; apresentar textos sob forma não articulada verbalmente
(apenas com desenhos, números e/ou palavras soltas); apresentar letra ilegível
e ou incompreensível; apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado
para tal; apresentar número de linhas menor que o estipulado (sem contar o
título).
Será eliminado do processo de inscrição o candidato que, durante a realização
da avaliação, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou
terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação.

Nota: No dia da inscrição e avaliação o candidato poderá trazer todos os
documentos para matrícula pois, atendendo aos requisitos e tendo alcançado
nota mínima 7,0 na avalição de matemática, língua portuguesa e redação, o
aluno poderá efetivar sua matrícula.
Os

aprovados

no

processo

de

avaliação,

serão

notificados

imediatamente ao término da avaliação e poderão realizar a matrícula no
mesmo momento.
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2 - MATRÍCULA
No ato da matrícula é obrigatório apresentar os seguintes documentos (cópia e
original):
•

Requerimento de matrícula preenchido - cópia e original;

•

Cédula de Identidade - cópia e original;

•

Certidão de nascimento ou casamento, devidamente averbada,
quando for o caso - cópia e original;

•

Cadastro de pessoa física / CPF - cópia e original;

•

Documento que comprove a escolaridade mínima exigida:
Certificado e/ou Histórico Escolar de conclusão do Ensino
Fundamental - cópia e original;

•

Comprovante de quitação com as obrigações militares, para
candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos; - cópia e
original;

•

Título de eleitor com comprovante de voto na última eleição, para
os brasileiros natos e naturalizados maiores de 18 anos - cópia e
original;

•

Comprovante de residência atualizado com data de emissão
inferior a 30 dias - cópia e original;

•

3 fotos ¾ recentes;

•

Caderneta de Vacina - cópia e original;
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•

Profissionais que trabalham no Grupo Santa Joana ou filhos de
funcionários deverão trazer cópia do crachá do profissional que
atua na instituição.

Observação: Candidatos menores de 18 anos deverão apresentar-se
acompanhados de um responsável.
O processo de matrícula e entrega de documentação precisa estar
completo até o primeiro dia de aula.
A ausência de apresentação de qualquer um dos documentos impedirá a
efetivação da matrícula. A falta de apresentação de qualquer dos documentos
exigidos dá causa ao indeferimento da matrícula.

No dia da matrícula o aluno/responsável assinará contrato de prestação de
serviços e receberá as informações necessárias para início das aulas no dia
04/02/2019.

