
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 2018 

 

A Direção da FACULDADE DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO   CRUZ - 

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

do Processo Seletivo 2018/2 para o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA. 

 

DIFERENCIAIS DE MERCADO: O curso promove o desenvolvimento de competências para a atenção 

especializada em Oncologia, com ênfase na atuação em áreas hospitalares e ambulatoriais, aprimorando o 

conhecimento teórico-prático específico e desenvolvendo o pensamento crítico para a tomada de decisão 

qualificada na assistência ao paciente e família. Este curso tem como diferencial a discussão e 

acompanhamento de casos clínicos, a reflexão sobre a prática assistencial através de cenários reais em 

Centro de Simulação Realística e o estágio dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e instituição parceira. 

Além da oportunidade de discutir e acompanhar o paciente e família em todos os pontos de contato 

dentro de uma instituição hospitalar ou ambulatorial, considerando os processos assistenciais na dinâmica 

do dia a  dia e a velocidade das informações científicas na área da Oncologia. 

 

1. INSCRIÇÕES 

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

pessoalmente na Secretaria da FECS no período de 01/06/2018 a 10/08/2018. Além da inscrição pelo 

site, é necessário enviar o curriculum vitae atualizado até o dia 10/08/2018 para o e-mail 

contato@fecs.org.br, assunto CV ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 2018/2. 

2. PRÉ-REQUISITO 

Graduação completa em Enfermagem. 

3. VAGAS 

40 vagas 

4 DURAÇÃO 

18 meses – Periodicidade: 3ª e 5ª feira,  das 19h às 23h, semanal. 

5.   SELEÇÃO 

   Análise de Curriculum Vitae. 

6 RESULTADO 

Durante o período de inscrições, os candidatos aprovados receberão a notificação de aprovação via 

e-mail e/ou telefone, até o dia 17/08/2018. 

  

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


 

 

 

7. CURSO, LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

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

em salas externas, se necessário. As práticas de estágio também serão realizadas em Instituições 

parceiras. 

8. MATRÍCULA 

Os candidatos aprovados deverão comparecer à Secretaria Acadêmica da Instituição para realizar a 

matrícula, no horário das 09h às 19h. O não comparecimento no período citado acima caracterizará 

desistência da vaga, passando a vaga para o próximo candidato. 

8.1 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (cópia simples, seguida das originais para conferência ou cópias 

autenticadas).  

 Histórico Escolar e Diploma de Graduação em Enfermagem 

 Certidão de Nascimento ou Casamento 

 RG 

 CPF 

 Comprovante de Residência recente com CEP 

 02 fotos 3x4 recentes 

 Curriculum Vitae atualizado 

 Carteira do COREN 

9. INÍCIO DAS AULAS 

21/08/2017 

10. COORDENAÇÃO 

 Profa. Ms. Ana Maria Teixeira Pires 

 Profa.  Ms. Caroline Rife Nóbrega Leal 

11. INFORMAÇÕES GERAIS 

Os casos omissos decorrentes da aplicação dessas Normas serão resolvidos pelos órgãos 

competentes. 

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

 

Direção Geral 

Faculdade de Educação em Ciências da Saúde - FECS 

São Paulo, 01 de junho de 2018. 

 

Publique-se. 

 

 


