EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1º SEMESTRE DE 2020
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 2019/1para os cursos de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU– ÁREA
MÉDICA.

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
dos cenários assistenciais, de pesquisa e ensino em saúde, capacitando seus alunos a desenvolver uma
visão mais ampla e subsidiada de experiência prática em um ambiente de excelência como é o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz. Além disto, o Curso permite criar uma rede de relacionamento de potencial valor
para a vida profissional.
As aulas são ministradas por professores com notória experiência na área da saúde e as atividades
educacionais são complementadas por atividades práticas supervisionadas em ambiente hospitalar,
com acesso amplo às tecnologias mais inovadoras e disruptivas em saúde.

1. INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser realizadas por meio eletrônico, acessando o site www.fecs.org.br a partir de 28
de outubro de 2019 a 15 de dezembro de 2019, podendo ser estendido por termo aditivo no edital.
Após o cadastro da inscrição, é obrigatório o pagamento da taxa de inscrição e envio do currículo
atualizado, diploma de graduação e certificado de residência (de acordo com o pré-requisito do curso).
O candidato deve acessar a sua “Área do Candidato” no site através de CPF e senha cadastrados no ato
da inscrição. Escolher a opção “Documentos” e enviar os documentos acima de acordo com as normas
e instruções estabelecidas no site.
Todos os documentos enviados serão analisados pela FACULDADE DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA
SAÚDE DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ – FECS. Caso algum documento seja rejeitado é
obrigação do candidato enviar novo documento de acordo com as exigências especificadas.

2. TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor da taxa de inscrição é de R$ 600,00 (seiscentos reais), que será cobrado no ato da inscrição.

3. PRÉ-REQUISITO
Profissionais Médicos graduados em instituições reconhecidas pelo MEC ou Médicos graduados em
instituições estrangeiras reconhecidas por suas respectivas entidades regulatórias. Pré-requisito
específico do programa:
•

Ecocardiografia: Certificado de Residência Médica ou Estágio em Cardiologia (reconhecido
pelo MEC);

4. VAGAS E DURAÇÃO DOS CURSOS
Ver quadro no item 5.

5. CURSOS
Nome do Curso
Ecocardiografia

Duração
12 meses

Vagas
02

Processo Seletivo
Prova, análise de currículo e
entrevista

6. SELEÇÃO
6.1 O processo seletivo será realizado no período de 05/12/2019 prova escrita e 12/12/19 entrevista,
a ser comunicado ao candidato por correio eletrônico, por meio de:
6.1.1 Análise de Currículo
6.1.2 Entrevista
6.1.3 Prova (conforme quadro no item 5)

7. RESULTADO
O resultado do processo seletivo será divulgado por curso e o candidato aprovado receberá a
notificação via e-mail e/ou telefone, até o dia 15 de fevereiro de 2020.

8. MATRÍCULA
O candidato aprovado deverá comparecer à Secretaria Acadêmica da Instituição para a realizar sua
matrícula no horário das 09h às 20h.O não comparecimento no período indicado pela Secretaria
caracterizará desistência da vaga, passando a vaga para o próximo candidato aprovado.

9. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (cópias simples, acompanhadas dos originais para conferência
no ato da matrícula ou cópias autenticadas)
•

Histórico e Diploma de Graduação
•

Certidão de Nascimento ou Casamento

•

RG

•

CPF

•

CRM

•

Comprovante de Residência recente com CEP

•

02 fotos 3x4 recentes

•

Curriculum Vitae atualizado

•

Passaporte, para candidatos estrangeiros. Neste caso serão dispensados à matrícula,

apresentação de RG e CPF

10. INÍCIO DAS AULAS
A partir de 11 de março de 2020, conforme cronograma a ser divulgado pela Secretaria Acadêmica.

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 às disposições contrárias.

Profa. Dra. Fátima Silvana Furtado Gerolin
Diretora Geral
Prof. Dr. Gustavo Faibischew Prado
Gerente de Educação Médica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
Publique-se.

