
  

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO (PRORROGAÇÃO) 

 
        A DIRETORIA GERAL DA 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 

Prorrogação das Inscrições do Processo Seletivo 2018 para  MBA EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E 

GESTÃO EM SAÚDE 2018 – (SANTOS). 

 

        DIFERENCIAL DE MERCADO: A proposta pedagógica do curso visa proporcionar uma experiência de 

aprendizado global e contemporânea, com participação ativa dos alunos. Busca aliar o conhecimento 

às práticas e desafios do mercado corporativo, capacitando seus alunos a desenvolver uma visão 

estratégica sobre pessoas, processos, tendências e negócios. Além disto, o Curso permite criar uma 

rede de relacionamento de potencial valor para a vida profissional. 

As aulas são ministradas por professores com experiência na área da saúde e as atividades 

educacionais são complementadas pelo acesso a conteúdos das áreas de gestão e negócios em saúde.  

 

1. INSCRIÇÕES  

1.1 As inscrições devem ser realizadas por meio eletrônico, acessando o site www.fecs.org.br,  no período 

de 27/11/2017 a 27/07/2018.   

1.2 O candidato deverá enviar o curriculum vitae atualizado, até o dia 27/07/2018, para o e-mail: 

contato@fecs.org.br, com o assunto CV MBA EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E GESTÃO EM SAÚDE 

(SANTOS) 2018. 

 

2. PRÉ-REQUISITO 

2.1 Profissionais com Graduação Completa 

2.2 Interesse em seu desenvolvimento na área de Administração Hospitalar e Gestão em Saúde.  

 

3. VAGAS 

3.1 35  vagas  

3.2 Duração  prevista: 18 meses (aproximados) 

3.3 Periodicidade: Sextas-feiras, das 18h30 às 22h10, e aos Sábados, das 8h30 às 12h10 e das 

13h30h às 17h10, quinzenalmente.  

  

 

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


  

 

4. SELEÇÃO 

4.1 – Análise de Curriculum Vitae 

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

necessário). 

 

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

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

 

6. CURSO, LOCAL DE FUNCIONAMENTO: 

 O curso ocorrerá nas instalações do COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES (Av. Conselheiro 

Nébias, 401 – Encruzilhada – Santos – SP).  

 

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 (Rua João Julião, 245 – 1º andar, Torre D) para a realização da sua matrícula, 

das 10h às 19h. 

   

7.1 DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA - Uma 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. 

 Diploma da Graduação, em Instituições reconhecidas e credenciadas pelo MEC. 

 Histórico Escolar da Graduação, em Instituições reconhecidas e credenciadas 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 – 03/08/2018. 

 

9. COORDENAÇÃO 

 Prof. Dr. Jefferson Gomes Fernandes 

 Prof. Dr. Andrea Bottoni 



  

 

 

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 

 


