
 

 

 

EDITAL N.º 02/2018 

 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS DA SAÚDE DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ PARA O  

2º. SEMESTRE LETIVO DE 2018 

 

Prof. Doutor Jefferson Gomes Fernandes, Diretor Geral da Faculdade De Educação 

Em Ciências Da Saúde Do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no uso de suas 

atribuições e de acordo com a Legislação vigente, torna pública por meio deste 

Edital, as normas para o Processo Seletivo para ingresso aos cursos de Graduação 

em enfermagem e Cursos Superiores de Tecnologia, para o segundo período letivo 

do ano de 2018 da Faculdade De Educação Em Ciências Da Saúde Do Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz. 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo de 2018 – 2º semestre letivo tem por objetivo a seleção de 

candidatos para ingresso no Curso de Graduação Enfermagem e Cursos Superiores 

de Tecnologia de acordo com a Tabela de Vagas constante no Capítulo 5 deste 

Edital. 

1.2. O Processo Seletivo é destinado aos candidatos que concluíram o Ensino 

Médio. 

1.2.1. Os Candidatos que não cumpram o requisito de escolaridade mínima 

estabelecido no item poderão prestar as provas na condição de “treineiros”, única 

e exclusivamente para familiarização com as mesmas. É obrigatório que o 

candidato treineiro declare essa condição ao preencher a formulário de Inscrição, 

não participando, portanto, do processo de classificação e, em consequência, não 

ocuparão vagas. 

1.2.2. Nessa condição, o candidato receberá na “Área do Candidato” a simulação da 

sua classificação no curso que optou no ato de inscrição, com base no desempenho 

obtido nas provas objetiva e de redação de acordo com os critérios referidos no 

Capítulo 6. 



 

 

1.2.3. O resultado obtido pelo candidato neste processo seletivo não pode ser 

usado como instrumento de proficiência, suficiência ou equivalência em relação ao 

Ensino Médio. 

1.3. A admissão ao Curso de Graduação e Curso Superior de Tecnologia será 

feita mediante classificação dos candidatos habilitados, conforme abaixo: 

a. Processo Seletivo Tradicional e Provas Agendadas – consiste em prova 

presencial, realizada em data escolhida pelo candidato, de acordo com a 

disponibilidade do calendário. (Anexo I deste Edital); 

1.3.1. O candidato poderá optar pela utilização dos resultados obtidos no ENEM – 

Exame Nacional do Ensino Médio referentes aos anos de 2014, 2015, 2016. Os 

resultados do ENEM 2017 poderão ser utilizados quando da publicação dos 

resultados pelo MEC. Para fins de classificação, o candidato deverá informar no ato 

da inscrição que concorrerá na prova Agendada, e os seus resultados serão 

convertidos. O candidato inscrito utilizando a nota do ENEM não poderá realizar a 

prova do Processo Seletivo. 

1.4. A realização do Processo Seletivo estará a cargo e sob a responsabilidade da 

Comissão do Processo Seletivo da Faculdade De Educação Em Ciências Da Saúde 

Do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

 

2. FACULDADE DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO HOSPITAL ALEMÃO 

OSWALDO CRUZ 

A Faculdade de Educação em Ciências da Saúde (FECS) foi credenciada pelo 

Ministério da Educação pela Portaria nº 797, de 11 de setembro de 2014, como 

Instituição de Ensino Superior. 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. Período: A inscrição do processo seletivo pode ser interrompida a qualquer 

tempo, quando do preenchimento de todas as vagas disponíveis conforme item V 

deste Edital. CRONOGRAMA DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO NO FINAL DO EDITAL 

3.2. Local: As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet –

http://www.fecs.org.br . A inscrição compreende o preenchimento do formulário 

de inscrição, bem como o pagamento do boleto bancário. A não integralização dos 

procedimentos de inscrição citados, nos prazos previstos no item 3.1, implicará no 

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


 

 

CANCELAMENTO da inscrição e consequentemente eliminação do Processo 

Seletivo. Para informações contatem   3549-0889. 

3.2.1. O candidato receberá a confirmação da inscrição via e-mail e posterior o 

boleto bancário. 

3.2.1.1. Após efetivação do pagamento da inscrição, receberá um e-mail de 

confirmação 48hs após o pagamento da taxa de inscrição. 

3.2.2. No caso de mais de uma inscrição, será considerada apenas a última 

registrada no sistema e validada mediante o respectivo pagamento. Serão 

desconsideradas as demais inscrições, independentemente de terem sido pagas ou 

não. 

3.2.3. Para os candidatos que optarem pela utilização da nota do ENEM, o mesmo 

deverá fazer a inscrição e comparecer na Secretaria Acadêmica para formalização 

de sua matrícula. 

3.3. Valores: 

 Taxa de inscrição: R$ 20,00 (vinte reais). 

3.3.1. Para os candidatos que optarem pela utilização dos resultados do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), a taxa será isenta. 

3.3.2. Não haverá devolução da taxa de inscrição, exceto e exclusivamente quando 

da não confirmação de abertura de turma. A taxa efetuada tem validade 

exclusivamente para o Processo Seletivo de que trata este edital. 

3.4. A inscrição do candidato no Processo Seletivo implica na aceitação das Normas 

estabelecidas no presente Edital, na legislação específica, no Estatuto e Regimento 

Geral da Faculdade De Educação Em Ciências Da Saúde Do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz, em outros Editais, em Termos Aditivos e em comunicados que 

vierem a ser publicados. 

3.4.1. A evidência de qualquer fraude ou irregularidade, implicará na anulação do 

Processo Seletivo do candidato e o cancelamento de todos os seus atos escolares, 

sem qualquer tipo de direito para o candidato infrator e/ou para o que se 

beneficiou com a ilicitude. 

3.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pela internet todas as 

publicações referentes ao Processo Seletivo. 

3.6. O candidato é inteiramente responsável pelos dados e opções registrados 

eletronicamente no ato de inscrição, bem como da Faculdade De Educação Em 



 

 

Ciências Da Saúde Do Hospital Alemão Oswaldo Cruz não se responsabiliza por 

inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 

e/ou congestionamentos de comunicação, ou outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. 

3.6.1. Para os candidatos que optaram pelo ENEM, dados fornecidos 

incorretamente pelo candidato não serão processados e a inscrição não será 

efetivada. Qualquer incorreção na informação do CPF pelo candidato implicará na 

anulação da inscrição. 

3.6.2. O candidato deve obrigatoriamente indicar um e-mail válido, que será o 

principal meio de comunicação para o recebimento das informações sobre 

inscrições, matrículas e outros comunicados institucionais importantes, sendo que 

a validade do e-mail informado é de sua inteira responsabilidade. 

3.7. Não serão aceitos recursos no caso de inscrição não efetivada em virtude de 

incorreções no preenchimento do formulário de inscrição. 

 

4. DO ATENDIMENTO ESPECIAL 

4.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das 

provas deverá entrar em contato com a Faculdade de Educação em Ciências da 

Saúde, até 72 horas antes da realização da prova e deverá trazer laudo em formato 

“PDF”, emitido por especialista que descreva a natureza, tipo e grau de deficiência, 

e as condições solicitadas para a realização da prova. 

4.2. A candidata com necessidade de amamentação durante a realização das provas 

deverá declarar essa condição na ficha de inscrição. Deverá levar um 

acompanhante, maior de idade, que ficará em local reservado e que será o 

responsável pelos cuidados e pela guarda da criança. A candidata que comparecer 

ao local de prova acompanhada de lactante e não levar acompanhante não 

realizará a prova. O tempo de amamentação não será acrescentado ao tempo total 

de realização da prova. 

4.3. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de legalidade, 

viabilidade e razoabilidade do pedido, mediante apreciação da Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo. 



 

 

4.4. O candidato, com deficiência ou não, deverá informar a (s) condição (ões) 

especial (ais) de que necessita, sendo facultado o deferimento ou indeferimento do 

pedido. 

4.5. O candidato com deficiência ou outra necessidade especial participará do 

processo de seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 

se refere ao conteúdo e à avaliação das provas, ao local de aplicação das provas e 

às notas mínimas exigidas para a classificação. 

4.6. Os candidatos com deficiência que não realizarem a inscrição conforme 

instruções constantes deste item 4 e seus subitens não poderão interpor recurso 

em favor de sua condição. 

 

5. DOS CURSOS 

5.1. A denominação de cada curso; número, data e natureza do Ato de Autorização 

ou de Reconhecimento; número de vagas por turno de funcionamento e campus 

são conforme segue: 

Curso Autorização/Reconhecimento Número de 

vagas 

Manhã Tarde Noite 

Bacharelado 

em 

Enfermagem 

Autorizado pela Portaria nº 

360 de 09/06/2017(DOU de 

12/06/2017).  

53 2018/2 

27 

2018/2 

27 

0 

Tecnologia 

em Gestão 

Hospitalar 

Autorizado pela Portaria nº 

239, de 05/03/2015 (DOU de 

06/03/2015). 

40   2019/1 

40 

Tecnologia 

em 

Radiologia  

Autorizado pela Portaria nº 

360, de 09/06/2017 (DOU de 

12/06/2017). 

40   2018/2 

40 

 

Rua João Julião, 245 Paraiso São Paulo CEP 01323903 

5.2. As vagas oferecidas no item 5.1 correspondem ao total de vagas para ingresso 

por Vestibular Tradicional e Agendado Presencial, incluindo aproveitamento do 

ENEM. 

5.2.1. As vagas disponíveis serão preenchidas gradualmente ao longo de todo o 

processo seletivo, conforme aprovação e matrícula, ou seja, a cada processo 



 

 

seletivo estarão disponíveis tantas vagas quantas forem as restantes após as 

matrículas já realizadas. 

5.3. O Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade De Educação Em Ciências 

Da Saúde Do Hospital Alemão Oswaldo Cruz serão ofertados no sistema semestral, 

ministrados nos seguinte endereço e horários: 

 Matutino: 8:00 horas às 11h 40 minutos 

 Vespertino: 13h30 minutos às 17 horas e 10 minutos 

Rua João Julião, 245 Paraiso São Paulo CEP 01323903 

 

5.3.1 Os Cursos Tecnológicos da Faculdade De Educação Em Ciências Da Saúde Do 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz serão ofertados no sistema anual, ministrados nos 

seguinte endereço e horários:  

 Noturno: 18 horas e 50 minutos ás 22 horas e 30 minutos 

Rua João Julião, 245 Paraiso São Paulo CEP 01323903 

5.3.2. O curso de Bacharelado em Enfermagem e o Curso Superior em Tecnologia 

em Radiologia terá atividades práticas e/ou estágios em locais e horários especiais 

para que sejam atendidas, integralmente as especificidades do curso, de modo que 

o deslocamento para esses locais é de responsabilidade do aluno (a). 

 Alguns cursos terão aulas aos sábados previsto no calendário acadêmico; 

considerando os 100 dias letivos de aula. 

5.3.3. As atividades relacionadas à prática de observação e ao exercício profissional 

serão realizadas nos campos de estágio credenciados pela A Faculdade de 

Educação em Ciências da Saúde (FECS/HAOC). 

5.4.3. A Faculdade de Educação em Ciências da Saúde se reserva o direito de 

oferecer disciplinas na modalidade à distância ou semipresencial, em seus cursos 

de graduação e de tecnologia presenciais, nos termos da legislação vigente, ou seja, 

o disposto na Portaria MEC nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, em conformidade 

com o Projeto Pedagógico do Curso. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. Os candidatos farão, no ato da inscrição, a opção pelo tipo de processo seletivo 

– por prova agendada presencial ou pelo aproveitamento da nota obtida no ENEM 



 

 

(Exame Nacional do Ensino Médio), mediante o preenchimento do formulário da 

forma de ingresso escolhida. 

6.2. Prova Tradicional e Agendada do Bacharel em Enfermagem: consiste na 

aplicação presencialmente de prova com 60 questões de múltiplas escolhas 

(testes), com valor de 60 pontos (1 ponto cada questão) abrangendo o conteúdo do 

Ensino Médio ou equivalente e uma redação (de caráter obrigatório, classificatório 

e eliminatório), com valor máximo de 40 pontos, totalizando 100 pontos no 

Processo Seletivo.  

6.2.1 Prova Tradicional e Agendada dos Cursos de Tecnologia em Radiologia e 

Gestão Hospitalar: consiste na aplicação presencialmente de prova com 30 

questões de múltiplas escolhas (testes), com valor de 30 pontos (1 ponto cada 

questão) abrangendo o conteúdo do Ensino Médio ou equivalente e uma redação 

(de caráter obrigatório, classificatório e eliminatório), com valor máximo de 20 

pontos, totalizando 50 pontos no Processo Seletivo.  

6.2.2. As provas tradicionais e provas agendadas serão realizadas na Faculdade de 

Educação em Ciências da Saúde datas estabelecidas no CRONOGRAMA (Anexo I 

deste Edital), com duração de 3 horas, devendo o candidato comparecer ao local do 

exame, no dia e horário marcados, com meia hora de antecedência, sendo vedada a 

entrada após a hora determinada para o início da prova. O candidato somente 

poderá retirar-se da sala de aplicação de prova depois de decorrida 1 (uma) hora 

do início. 

 

CURSO TEMPO MÍNIMO DE 

INTEGRALIZAÇÃO 

TEMPO MÁXIMO DE 

INTEGRALIZAÇÃO 

Enfermagem 10 semestres   14 semestres 

Gestão em Saúde 06 semestres  12semestres 

Radiologia 06 semestres  12semestres 

 

6.2.3. O CRONOGRAMA poderá ser interrompido a qualquer tempo, quando do 

preenchimento das vagas. 

6.2.4. Outros períodos de provas poderão ser instituídos até que as vagas ofertadas 

estejam totalmente preenchidas. 



 

 

6.2.5. Caso o candidato não possa fazer a prova no dia agendado poderá solicitar 

remarcação em outra data conforme disponibilidade no CRONOGRAMA, realizado 

diretamente pelo candidato na área do candidato. 

6.3. Aproveitamento do ENEM: consiste no aproveitamento dos resultados do 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM dos após 2008. Poderá ser utilizado as 

notas do ENEM 2017 após publicação dos resultados pelo MEC. 

6.3.1. O candidato que optar pela utilização do ENEM não poderá participar da 

prova tradicional ou agendada presencial. 

6.3.2. Para os candidatos que optarem pelo aproveitamento do ENEM, os pontos da 

parte Objetiva e da Redação obtidos terão aproveitamento em 100% do total de 

pontuação da prova Objetiva e da Redação do processo seletivo agendado 

presencial e classificadas em conjunto com as notas obtidas pelos candidatos que 

optarem pela participação nas provas. 

6.3.3. O aproveitamento do ENEM se dará da seguinte forma: 

O candidato que tenha participado de qualquer edição do ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) até 2008 e obteve a média igual ou superior a 45 (quarenta e 

cinco) pontos ou que tenha participado de qualquer edição do ENEM após 2008 e 

obtido a média mínima de 500 (quinhentos) pontos e não tenha zerado na redação, 

deverá trazer uma cópia autenticada de seu boletim de resultado ou original 

pessoalmente e a nota será padronizada com as notas do processo seletivo. 

 É imprescindível entregar, no ato da inscrição, uma cópia do boletim de resultados do 

ENEM. Neste caso, a inscrição não poderá ser feita por telefone ou pela Internet. O 

candidato deverá comparecer à Secretaria Acadêmica da Instituição. 

 Caso exista uma única vaga para mais de um candidato (a), será classificado para essa 

vaga o (a) candidato (a) com maior média. Em caso de empate, ficará aprovado o (a) 

candidato (a) obtiver a nota maior na Redação. 

6.4. Para identificação do candidato, o mesmo deverá comparecer no local de prova 

munido de documento oficial de identidade original e com foto atualizado, lápis 

preto, borracha e caneta esferográfica com tinta nas cores azul ou preta e com o 

comprovante de inscrição. Em caso de extravio, em substituição ao RG, serão 

aceitos tão somente documentos originais com foto, a saber: Carteira de Trabalho, 

Carteira Nacional de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Ordem de Classe, 

Passaporte. Nenhum outro documento será hábil para entrada no local de prova. O 



 

 

candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar o original da cédula de 

identidade de estrangeiro (RNE) que comprove sua condição - temporária ou 

permanente - no país. Caso seja necessário, a identificação do candidato poderá ser 

feita por outros meios que a não identificação visual. 

6.5. Será reprovado o candidato que se encontrar em qualquer das quatro 

situações abaixo, independente do Processo Seletivo escolhido. 

a) obtiver a pontuação total inferior a 20 (vinte); 

b) obtiver nota 0 (zero) na parte objetiva da prova ou na redação; 

c) utilizar-se de métodos fraudulentos; 

d) deixar de comparecer na data do exame, exceto os candidatos que optarem pela 

utilização do ENEM. 

6.6. O ingresso nos cursos de graduação e superiores de tecnologia será mediante 

processo classificatório, com o aproveitamento dos candidatos até o limite das 

vagas para os diversos cursos, campus e período indicados neste Edital, e em 

conformidade com o item 6. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

7.1. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente do total de pontos 

obtidos, respeitada a sua primeira opção de curso e no limite de vagas disponíveis, 

independente da forma de ingresso. A segunda opção será utilizada depois de 

encerradas as matrículas dos candidatos aprovados em primeira opção, caso haja 

vagas remanescentes. 

7.2. Para os candidatos que optarem pela utilização do ENEM na prova agendada 

presencial, o resultado será processado somente após as últimas datas das provas 

de cada grupo de prova previsto no CRONOGRAMA (Anexo I deste Edital) em 

conformidade com a data de inscrição. 

7.2.1. Os candidatos convocados para a 1ª opção do curso deixarão de concorrer ás 

vagas de sua 2ª opção. 

7.3. Em caso de empate no total de pontos obtidos prevalecerá, para efeito de 

classificação independente da forma de ingresso em cada curso, o candidato que, 

na ordem: 

. Obtiver maior nota na prova objetiva; 

. Obtiver maior nota na redação; 



 

 

. Critério de idade, dando-se preferência ao candidato de maior idade. 

. Data e horário do preenchimento da ficha de inscrição que originou a efetivação 

da mesma. 

7.4. Chamados os classificados de acordo com a disponibilidade de vagas em cada 

curso/turno, e ocorrendo ainda, a existência de vagas remanescentes, serão feitas 

chamadas de outros candidatos, obedecida sempre a ordem de classificação, com 

prazo de matricula definidos pela Faculdade de Educação em Ciências da Saúde 

FECS/HAOC. 

7.5. Para as provas agendadas, as listas de aprovados e classificação geral serão 

emitidas eletronicamente na área do candidato, e podem ser consultadas 

presencialmente nos na FECS/HAOC, de acordo com o CRONOGRAMA. 

7.6. As vagas remanescentes poderão ser ocupadas por candidatos portadores de 

diploma de graduação, que serão selecionados mediante análise de currículo, em 

conformidade com as diretrizes normativas institucionais. 

7.7. As vagas remanescentes poderão também ser ocupadas por candidatos 

selecionados por meio de vestibulares agendados. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Para o Processo Seletivo Agendado, devido às características deste processo 

seletivo, não haverá vistas ou revisão da prova e redação, bem como segunda 

chamada ou recontagem de pontos. 

 

9. DA MATRICULA 

9.1. O candidato deverá comparecer pessoalmente somente no Campus onde irá 

frequentar o curso, para entrega dos documentos abaixo.: 

a) Cópia da Cédula de Identidade; 

b) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

c) Cópia do título de eleitor (para maiores de 18 anos); 

d) Cópia do certificado militar ou equivalente; 

e) Cópia do C.P.F; 

f) 2 fotos 3x4; 

g) Cópia autenticada do certificado de conclusão do Ensino Médio (ou 

equivalente); não será aceito atestado de matricula do Ensino Médio. 



 

 

h) Cópia autenticada do Histórico escolar do Ensino Médio (ou equivalente); 

i) Cópia do comprovante de endereço. 

9.2 Candidatos estrangeiros deverão apresentar 01 (uma) cópia de cada um dos 

documentos abaixo: 

 Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); 

 Passaporte (Identificação e Visto na condição de estudante, com período de Validade 

para estadia no país); 

 Certidão de Nascimento ou casamento; 

 Comprovante do endereço de residência. 

 CPF, quando houver; 

 02 fotos 3x4; 

 Declaração de equivalência de estudos emitidos pelo Conselho Estadual de Educação 

para candidatos que tenham realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio no 

exterior. Os documentos em língua estrangeira deverão conter visto da autoridade 

consular brasileira e ser acompanhado da tradução oficial. 

9.2.1. Não será permitida a matrícula sem a apresentação do comprovante de 

conclusão do Ensino Médio, sendo considerada nula, para todos os efeitos, a 

classificação do candidato, se o mesmo não apresentar até a data da matrícula. 

9.2.2. Os candidatos que concluírem o ensino médio por meio de curso supletivo ou 

da Educação de Jovens e Adultos deverão apresentar certificado definitivo de 

conclusão de curso, não sendo aceito, de maneira alguma, atestado de eliminação 

de matérias ou disciplinas. 

9.2.3. Os candidatos que possuem Curso Superior (concluídos até 05 anos) e 

desejam aproveitar os estudos deverão, no ato da matrícula, requerer análise do 

currículo e entregar Histórico Escolar da referida graduação e o conteúdo 

programático das disciplinas cursadas, sujeito a pagamento de taxas e as regras do 

Regulamento de Aproveitamento de Estudos Institucional. 

9.2.4. A matrícula poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação de 

procuração específica assinada pelo candidato, sem necessidade de 

reconhecimento de firma, acompanhada de cópias da cédula de identidade, CPF e 

comprovante de residência do procurador, bem como dos documentos do 

candidato, especificados neste edital. 



 

 

9.2.5. O candidato que não proceder à respectiva matrícula nos períodos indicados 

acima ou deixar de apresentar todos os documentos necessários será considerado 

desistente, sendo convocado, para sua vaga, por ordem de classificação, o 

candidato subsequente, o qual deverá efetuar a matrícula nas datas e horários 

previstos ou a serem divulgados pela FECS/HAOC. 

9.2.6. Em hipótese alguma será admitida a matrícula condicional por falta de 

apresentação, no ato, dos documentos exigidos. 

9.2.7. A matrícula somente será confirmada mediante o pagamento da 1ª parcela 

do semestre por meio do boleto bancário e entrega da documentação no período 

estipulado, e a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

9.2.8. A matrícula será realizada para o curso e período que obteve classificação. 

Na hipótese de solicitação de transferência, a mesma poderá ser requerida na 

Central de Atendimento após a efetivação da matrícula, e será analisada conforme 

disponibilidade de vagas. 

9.3. O uso de documentos falsos como meio comprobatório de Conclusão do Ensino 

Médio terá como consequência a nulidade e o cancelamento de todos os atos 

escolares publicados no nome do interessado. 

9.4. As matrículas que se façam por força de liminares concedidas em mandado de 

segurança, em virtude de sentenças concessivas prolatadas em primeira instância, 

ficarão na dependência do que venha a ser decidido pelo Poder Judiciário. Cassada 

a liminar ou denegado o mandado, serão cancelados todos os atos escolares 

praticados pelo candidato, assumindo este, todas as consequências dos atos 

praticados. 

9.5. O candidato brasileiro ou estrangeiro que tenha realizado estudos do Ensino 

Médio no exterior deverá apresentar declaração de equivalência dos estudos 

emitido pelo Conselho Estadual de Educação, expedida em data anterior à 

matrícula. 

9.6. Não é permitido o trancamento de matrícula para o aluno ingressante. 

9.7. O número de alunos para abertura da turma será a mesma quantidade de 

vagas oferecidas conforme estipulado no item 5, quadro 5.1. A critério da Diretoria, 

poderá ser avaliado abertura com número inferior considerando a viabilidade 

financeira. Em caso de não abertura de turma, o candidato será informado por e-



 

 

mail até a véspera do início das aulas e o valor da inscrição e da matrícula serão 

restituídos, em até 30 dias após a comunicação. 

9.8. Em hipótese alguma será admitida reserva de vaga para o período letivo 

subsequente, caso não haja abertura de turma. 

9.9. Perde direito à vaga, o candidato convocado para a pré-matrícula que não 

realizar o pagamento da matrícula e/ou não apresentar qualquer um dos 

documentos relacionados para a sua efetivação em um dos prazos estipulados no 

item 9.2 

. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Aos candidatos Matriculados que requererem cancelamento de sua pré-

matrícula ou matrícula antes do início das aulas do 2º semestre letivo de 2018 

restituir-se-ão 80% (oitenta por cento) do valor pago a título de 1ª parcela do 

semestre destinando o remanescente a cobrir as despesas internas da FECS/HAOC. 

 

10.2. O início das aulas será no dia 01 de AGOSTO para os cursos Graduação em 

Enfermagem e curso superior em Tecnologia em Radiologia.  

O curso superior em Gestão Hospitalar terá início em janeiro de 2019. 

10.3. Os portadores de diplomas de nível superior, obedecendo a legislação, 

poderão efetuar matrícula, se houver vaga, depois de esgotadas as chamadas 

excedentes. 

10.4. O valor das mensalidades para o ano letivo de 2018 será de acordo com o 

Edital de Valores publicado por esta Instituição. 

10.5. O Processo Seletivo reger-se-á pela legislação vigente, pelo Regimento da 

Faculdade de Educação em Ciências da Saúde, pelo presente Edital e pelas 

disposições concernentes. 

10.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos e fins, quaisquer editais 

complementares que vierem a ser publicados pela FECS/HAOC. 

10.7. Os resultados do Processo Seletivo são válidos apenas para o 2º semestre 

letivo de 2018. 

10.8. Os casos omissos serão resolvidos, por analogia, pela Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo. 

 



 

 

  

São Paulo, 23 de abril de 2018. 

 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA VESTIBULAR UNIFICADO 2018/2 

PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO 

TIPO DE PROVA 

 

DATAS HORÁRIO 

23 de abril à 21 de 

maio 2018 

Vestibular unificado 

Prova tradicional 

27/05 Domingo  9 HORAS AS 

12HORAS 

22 de maio à 28 junho 

de 2018 

Vestibular unificado 

Prova tradicional 

01/07 Domingo 9 HORAS AS 

12HORAS 

30 de junho à 20 de 

julho 2018 

Vestibular unificado 

Prova tradicional 

22/07 Domingo 9 HORAS AS 

12HORAS 

 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA VESTIBULAR 2018/2 – PROVAS AGENDADAS 

 DATAS HORÁRIO 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 27/04 9-12 HORAS 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 15/05 19-22 HORAS 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 01/06 14 – 17 HORAS 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 07/06 9- 12 HORAS 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 18/06 19-22 HORAS 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 26/06 14 – 17 HORAS 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 30/06 9-12 HORAS 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 23/07 19-22 HORAS 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 30/07 9-12 HORAS 

VESTIBULAR PROVA AGENDADA 03/08 14 – 17 HORAS 

 

 

 

 


