
  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (PRORROGAÇÃO 1) 
 

 
      A FACULDADE DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, 

localizada à Rua João Julião, 245 – 1º andar, Torre D, torna público o Edital de Abertura de Inscrições 

do Processo Seletivo 2018/1 para o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM ENDOSCOPIA E 

TERAPÊUTICA 2018. 

 

DIFERENCIAL DE MERCADO: : O curso conta com equipe de docentes e especialistas, titulada na área 

de    Endoscopia e vinculada ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com produção acadêmica e experiência 

na área de endoscopia profissional. É uma proposta inovadora voltada à enfermagem que conta com 

um serviço de referência e com equipe médica que é referência no Brasil e em outros países. 

 

 

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser realizadas entre 26/12/2017 a 03/08/2018 através do site www.fecs.org.br. 

Além da inscrição pelo site, é necessário enviar o curriculum vitae ou Lattes atualizado até o dia 

03/08/2018, para o e-mail: contato@fecs.org.br, com o assunto CV ESPECIALIZAÇÃO EM 

ENFERMAGEM EM ENDOSCOPIA E TERAPÊUTICA 2018. 

 

2. PRÉ-REQUISITO 

2.1 GRADUAÇÃO COMPLETA EM ENFERMAGEM. 

  

3. VAGAS 

3.1 40  vagas (quarenta) 

3.2 Duração: 18 meses  

3.3 Periodicidade: quinzenal,  sextas (das 19h às 23h) e sábados (08h às 17h30). 

  

4. SELEÇÃO 

4.1 – Análise de Curriculum Vitae. 

4.2 – Entrevista – os candidatos serão informados da data, horário e local da entrevista (se 

necessário). 

 

 

http://www.fecs.org.br/


  

 

5. RESULTADO: Durante o período de inscrições, o candidato aprovado receberá a notificação via e-

mail e/ou telefone; prazo: em até 05 (cinco) dias após o envio do Curriculum Vitae. 

 

6. CURSO, LOCAL DE FUNCIONAMENTO: 

 O curso ocorrerá nas instalações da FECS e do HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, HAOC, bem como 

em salas externas, quando necessário.  

 

7. MATRÍCULA: Durante o período de inscrição os candidatos aprovados serão notificados por e-mail 

e/ou por telefone. Após a convocação, os candidatos aprovados deverão comparecer à Secretaria 

Acadêmica da Instituição para a realização da sua matrícula, das 09h às 19h, de segunda à sexta-feira. 

 

7.1 DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA – Uma (01) cópia simples e originais para conferência, ou 

cópias autenticadas. 

*O não comparecimento no período citado acima caracterizará desistência da vaga, passando a vaga para o classificado imediato. 

 Diploma da graduação por instituições credenciadas pelo MEC. 

 Histórico escolar da graduação por instituições credenciadas pelo MEC. 

 Certidão de nascimento ou casamento 

 RG 

 CPF 

 Coren ativo 

 Comprovante de Residência, recente e com CEP 

 02 fotos 3x4 recentes 

 

8. PREVISÃO DE INÍCIO DAS AULAS – 10/08/2018 (6ª feira)  

 

9. COORDENAÇÃO 

 Profa. Especialista Eliane Aparecida Job Neves 

 Profa. Dra. Cristiane Schmitt 

10. INFORMAÇÕES GERAIS 

10.1  Os casos omissos decorrentes da aplicação dessas normas serão resolvidos pelos órgãos 

competentes.          

10.2  O presente edital entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas às disposições contrárias.  

 

Diretoria Geral - FECS 


