
EDITAL 04/2016 - ALUNOS PARA ESPECIALIZAÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA - CEATS

DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS, DATA E HORA PARA REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS

Conforme cronograma previsto no Anexo II do Edital N.º 04/2016 da Escola de Saúde
Pública do Ceará (ESP/CE) que regulamenta o processo seletivo simplificado para selecionar alunos
para participarem do Curso de Especialização para Profissionais de Nível Superior das Áreas de
Enfermagem e Fisioterapia, em Terapia Intensiva, vimos por meio deste divulgar o local, data e
hora para realização da matrícula dos candidatos aprovados nesse certame, conforme número de
vagas definidas no edital para cada categoria profissional, bem como data prevista para o início das
aulas.

De acordo com o Anexo I desse edital, serão convocados para matrícula os primeiros 20
fisioterapeutas e 25 enfermeiros conforme ordem de classificação do Resultado Final.

A matrícula ocorrerá exclusivamente na SECRETARIA ESCOLAR - ESP/CE sito na
Av. Antônio Justa, 3161 - Meireles, Fortaleza-CE das  9h às 12h e das 13h às 16h no dia 02 de
maio de 2016 para os candidatos da fisioterapia e 03 de maio de 2016 para os candidatos da
enfermagem.

No  ato  da  matrícula,  será  necessária  a  comprovação  da  habilitação  do  currículo,
conforme pontuação estabelecida pelo candidato,  referente ao Anexo III  do Edital  N.º 04/2016.
Além dessa documentação, será necessária a apresentação dos documentos previstos no item 8.4
desse edital: 
I Documentos autenticados:
a) Cópia do diploma de graduação ou declaração/certificado de conclusão;
b) Cópia da carteira de identidade, ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou da carteira
profissional emitida por entidade de classe (frente e verso);
c) Cópia do CPF (caso não o tenha informado em sua CNH ou Identidade);
d) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica, telefone, fatura de cartão
de crédito e etc…). Na ausência de comprovação anexar Declaração original firmada pelo titular da
conta confirmando o seu domicílio naquele endereço.
II Documentos não autenticados:
a) Currículo Vitae ou Lattes atualizado;
b) 01 (uma) foto 3x4 de frente e recente, com o nome completo do candidato escrito no verso;
c) Termo de Compromisso do Aluno assinado (disponível no Anexo V deste Edital);
d) Ficha de inscrição e habilitação do currículo;
e) Declaração de liberação do chefe imediato com firma reconhecida (quando informado).

Os  documentos  deverão  ser  entregues  em envelope  por  meio  do  candidato,  ou  seu
procurador legal (de posse de procuração pública, emitida em cartório, com poderes específicos
para esta seleção, acompanhado da cópia da cédula de identidade autenticada do outorgado).

Conforme o item 8.6.  a documentação,  tratada pelos subitens 8.4,  8.4.1,  e 8.5,  será
requisitada pela ESP/CE no caso do candidato inscrito ser habilitado, classificado e convocado para
matricular-se, sob pena de desclassificação e eliminação.

      A semana de imersão e de início das aulas, está previsto para o período de 16 à 20
de maio de 2016. 


