
  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO (PRORROGAÇÃO 2) 

 

 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 para o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM BIOLOGIA MOLECULAR E GENÔMICA NUTRICIONAL: 

TEORIA APLICADA, 2018. 

 

DIFERENCIAL DE MERCADO: A equipe docente possui larga experiência acadêmica e é composta por 

Doutores, Mestres e Especialistas na área. O presente curso apresenta uma proposta de impacto à medida 

que relaciona as diversas áreas do conhecimento com o processo de saúde e doença, ao mesmo tempo 

situa os nutrientes da dieta como fatores importantes nesse processo.  

 

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser realizadas por meio eletrônico, acessando o site www.fecs.org.br ou 

pessoalmente no endereço da Faculdade de Educação em Ciências da Saúde de 09/10/2017 a 

03/08/2018. Além da inscrição pelo site, é necessário enviar o curriculum vitae atualizado até o dia 

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

MOLECULAR E GENÔMICA NUTRICIONAL: TEORIA APLICADA. 

 

2. PRÉ-REQUISITO 

2.1 Profissionais com Graduação Completa 

  

3. VAGAS 

3.1 40  vagas (quarenta) 

3.2 Duração: 15 meses  

3.3 Periodicidade: Sextas (das 19h às 23h) e Sábados (08h às 17h10), quinzenalmente. 

  

4. SELEÇÃO 

4.1 – Análise de Curriculum Vitae  

 

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. 

 

 

http://www.fecs.org.br/
mailto:contato@fecs.org.br


  

 

 

6. CURSO, LOCAL DE FUNCIONAMENTO: 

 O curso ocorrerá nas instalações da Faculdade de Educação em Ciências da Saúde e do HOSPITAL 

ALEMÃO OSWALDO CRUZ, HAOC, bem como em salas externas, se necessário.  

 

7. MATRÍCULA: Durante o período de inscrição os candidatos aprovados serão notificados por email e/ou 

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

Acadêmica da Instituição para a realização da sua matrícula, das 10h às 19h. 

 

7.1 DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA – Uma (01) cópia simples, seguida das originais para 

conferência, ou ainda, cópias autenticadas. 

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

 Histórico Escolar e Diploma da Graduação emitido por Instituições Brasileiras Reconhecidas pelo MEC. 

 Certidão de Nascimento ou Casamento 

 RG 

 CPF 

 Comprovante de Residência, recente e com CEP. 

 02 fotos 3x4 recentes 

 

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

 

9. COORDENAÇÃO 

 Professora Dra. Fernanda Lasakosvitsch Castanho 

 Professor Dr. Sérgio dos Annjos Garnes  

 

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 


