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EDITAL 072 - PROCESSO SELETIVO - 1º SEMESTRE 2023 

CURSO AUXILIAR E TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
Segue informações gerais para realização do processo seletivo para o Curso Técnico De 

Enfermagem Com Qualificação Profissional Técnica De Auxiliar De Enfermagem. 

 

1. ORGANIZAÇÃO E HORÁRIO DO CURSO 

O curso será ofertado em 24 meses, composto pelo Módulo I - Qualificação Profissional 

de Auxiliar de Enfermagem, com certificação intermediária, e Módulo II Técnico em 

Enfermagem. 

Serão oferecidas 1 turma no período matutino e 1 turma no período vespertino, nos 

seguintes horários: 

Matutino: 

• As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 

• Os estágios supervisionados serão realizados de segunda a sexta-feira das 7h00 

às 12h00. 

Vespertino: 

• As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira das 14h00 às 18h00 

• Os estágios supervisionados serão realizados de segunda a sexta-feira das 13h00 

às 18h00. 

 

2. VAGAS 

Serão oferecidas 40 vagas para o período matutino e 40 vagas para o período vespertino. 

 
3. CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÕES 

Ter concluído ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. 

Ter no mínimo 18 anos de idade completos. 

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas por meio eletrônico, via site www.etes.org.br, com início 

em 14 de novembro e serão encerradas a qualquer tempo, quando do preenchimento 

de todas as vagas. 

O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais), valor não reembolsável. 
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5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será composto por duas etapas: 

Primeira etapa: Prova teórica (português, matemática e conhecimentos gerais) e 

redação com tema da atualidade. 

• Após realizar o pagamento da taxa de inscrição, pedimos que envie o 

comprovante de pagamento para realizar o agendamento da prova no 

WhatsApp (11) 3549-0673. 

• Serão aplicadas sob agendamento prévio. 

• Local da Prova: Avenida Paulista, nº 500, 3º andar – Bela Vista - SP 

• Não realizamos a divulgação de gabaritos ou respostas. 

 

Segunda etapa: Entrevista comportamental (entrevista ou dinâmica em grupo) 

presencial. Será presencial no endereço: Avenida Paulista, nº 500, 3º andar – Bela Vista 

- SP). Essa etapa tem como objetivo conhecer o candidato, seu interesse pela área da 

saúde, sua disponibilidade para se dedicar ao estudo e para esclarecer dúvidas sobre a 

profissão e expectativas com o curso. 

O candidato receberá o resultado de cada etapa do processo seletivo por e-mail. 

 
6. MATRÍCULA 

Os candidatos aprovados na primeira lista deverão comparecer à Secretaria da ETES 

para a realização da sua matrícula conforme cronograma descrito no e-mail de 

convocação e mediante a entrega da documentação exigida (item 8) e pagamento do 

boleto de 1ª mensalidade. 

O não comparecimento no período citado acima caracterizará a desistência da vaga, e o 

próximo candidato será convocado. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 

Para a matrícula é necessário apresentar os seguintes documentos: 

• Requerimento de Matrícula; 

• Original e cópia da Cédula de Identidade: RG; RNM (RNE); 

• Original e cópia do CPF; 
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• Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (em caso de divórcio, 

deve constar a averbação no verso); 

• Original e cópia do Histórico Escolar que comprove a escolaridade indicada; 

• Título Eleitoral, com comprovante de votação da última eleição; 

• Carteira de Reservista (gênero masculino); 

• Carteira de Vacinação atualizada; 

• Comprovante de Residência; 

• Duas fotos 3x4 recentes. 

O horário de atendimento da secretaria para efetivação da matrícula é das 09h às 20h, 

de segunda a sexta-feira. 

 

8. INÍCIO DAS AULAS 

As aulas estão previstas para início em 06 de fevereiro de 2023. 

 
9. COORDENAÇÃO E DIREÇÃO 

Coordenadora do curso – Sabrina Ottenio da Costa 

Coordenadora Pedagógica – Kelly de Lira Gonçalves Machado 

Diretora Geral – Elaine Emi Ito 

 

10. 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. 

O plano de pagamento do curso está disponível no site da ETES. 
 
 
 
 
 

Direção Geral 
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