EDITAL Nº 13/2018 – CONVOCAÇÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2019
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (COM QUALIFICAÇÃO EM AUXILIAR DE ENFERMAGEM)
A Diretoria Geral da ESCOLA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE – ETES, do HOSPITAL ALEMÃO
OSWALDO CRUZ, localizada à Rua João Julião, 245 – 1º andar, bloco D, torna público o Edital de
Inscrições para o Processo Seletivo 2019/1, para o curso de TÉCNICO DE ENFERMAGEM (com
Qualificação em Auxiliar de Enfermagem).
1.

INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições devem ser realizadas por meio eletrônico, acessando o site www.etes.org.br, a partir
de 30 de outubro de 2018.
1.2 Taxa de inscrição: R$ 20,00 (vinte reais), sendo que o pagamento será via boleto bancário, pagável
na rede bancária até a data do vencimento.

2.

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÕES
2.1 Ter concluído ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio.

3.

VAGAS
3.1 45 vagas – Turno da manhã – horário das aulas: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h00.
3.2 45 vagas – Turno da tarde – horário das aulas: de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 18h00.

4

PROVAS
4.1 Prova Teórica (Português, Matemática e Conhecimentos Gerais) e uma redação com tema definido
pela Escola.
4.2 Datas e horários: a primeira prova será aplicada no dia 22 de novembro de 2018 às 9h (horário de
Brasília-DF). Havendo vagas remanescentes, será aplicada nova prova no dia 11 de dezembro de
2018, às 9h. A Secretaria Escolar poderá divulgar novas datas de prova até o preenchimento total
das vagas.
4.3 Resultado: o resultado da primeira prova será publicado no dia 27 de novembro de 2018, a partir
das 13h. Caso ocorra a segunda prova, o resultado desta será publicado no dia 14 de dezembro
de 2018. As listas de candidatos aprovados serão fixadas nos murais da ETES, além do envio de email para cada um da lista.

5.

MATRÍCULA: os candidatos aprovados na primeira lista deverão comparecer à Secretaria da ETES para
a realização da sua matrícula no período de 28 de novembro a 03 de dezembro de 2018, mediante a
entrega da documentação exigida, conforme item 7.1 deste Edital.

O não comparecimento no período citado acima caracterizará a desistência da vaga, passando a vaga
para o candidato selecionado imediato. Havendo a segunda prova, o período de matrícula será de 17 a
20 de dezembro de 2018.

7.1 DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA - cópias simples, acompanhadas dos originais para
conferência no ato da matrícula ou cópias autenticadas.


Histórico Escolar do Ensino Médio (necessário cadastro GDAE para concluintes do Estado de São Paulo, ou visto
confere, para concluintes de outros Estados)








Certidão de Nascimento ou Casamento
RG
CPF
Carteira de Vacinação – Esquema Adulto
Comprovante de Residência recente com CEP
2 fotos 3x4 recentes
Horário de atendimento para matrícula: das 09h às 20h, de segunda a sexta-feira.

6. PREVISÃO DE INÍCIO DAS AULAS


05/02/2019

7. COORDENAÇÃO E DIREÇÃO


Coordenadora do curso – Profª. Me. Maria Socorro Cardoso dos Santos



Coordenadora Pedagógica – Profª. Me Mariana Peramezza Del Fiol



Diretora – Profª. Drª. Letícia Faria Serpa

8. INFORMAÇÕES GERAIS
Os casos omissos decorrentes da aplicação dessas Normas serão resolvidos pelos órgãos competentes.
O presente Edital entra em vigor no ato de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Direção Geral
Escola Técnica de Educação em Saúde - ETES

São Paulo, 26 de outubro de 2018.

Publique-se.

