
ESHP lh.lJilli,fl!;

EDITAL N.' O4I2O22 _ HP/DE/ESHP

Edital de abertura do Processo Seletivo para
concessio de bolsas do Programa lnstitucional
de Bolsas de Estudos Parciais para o Curso
T6cnico em Enfermagem da ESHP.

O Diretor da Escola de Sa0de do Hospital Pomp6ia (ESHP), no uso de suas
atribuiE6es regimentais e considerando o disposto na legislaqSo vigente, tornam pUblico o
presente edital de abertura do Processo Seletivo para concess6o de bolsas do Programa
lnstitucional de Bolsas de Estudos (Parciais) para o Curso T6cnico em Enfermagem da ESHP.

I DAS TNSCRTCoES
A inscrigao dever6 ser efetuada, por meio do comparecimento do candidato na ESHP,
preenchimento do Formul6rio de lnscrig5o e entrega da documentagao, conforme as orientag6es
devidamente especificadas neste edital.

1.1 PERIODO
As inscrig6es ocorrerao no dia 06 (seis) de dezembro de 2022, no hor6rio das 09h ds 11 h30 e no
dia 07 (sete) de dezembro de 2022, no hor6rio das 14h as 18h.

1.2. LOCAL DAS INSCRIQOES
O local para as inscrig6es e entrega de documentagao ser5 nas dependCncias da ESHP - sito a
Avenida Jflio de Castilhos. 2030, 50 andar do Prataviera Shopping - Centro, Caxias do Sul/RS.

1.3 PROCEDTMENTOS E ORTENTAQoES
a) O(s) candidato(s) poder6(5o) se inscrever, mediante o preenchimento do Formul6rio de
lnscdgSo que se encontra disponivel, em anexo a esse edital (ANEXO l).
b) Na ocasiSo da inscrigSo, todos os documentos listados no item 3 (tr6s) do edital, deverao
obrigatoriamente ser apresentados.
c) O preenchimento do Formul5rio de lnscrigdo e as informag6es prestadas serao de inteira
responsabilidade do candidato. Ap6s realizada a inscriqSo, serSo caracterizadas como aceitas as
normas e os procedimentos publicados na lnternet, por meio de Edital, neo cabendo, ao
candidato, alegar desconhecimento dessas informaq6es.
d) No ato da inscrigao, o candidato deverd comunicar o lurno de disponibilidade e interesse para
cursar o curso, c:lso se.ja selecionado para a bolsa.

2 DOCUTf, ENTA9AO NECESSARTA
O candidato devere apresentar a via original e copia de todos os documentos elencados a seguir:

2.1 DOALUNO
a) Formu16rio de lnscrigeo devidamente preenchido e assinado.
b) C6pia do documento de identidade (emitido nos iltimos 10 [dez] anos).
c) C6pia do CPF.
d) C6pia do comprovante de residOncia. Se n5o houver documento que comprove, pode-se
realizar declarageo em cart6rio.
e) Documento original e c6pia do hist6rico de conclusSo do ensino m6dio.
f) C6pia da declaragSo de imposto de renda (se for o caso) ou da declaragao de isengao de
imposto de renda (se for o caso).
g) Carteira de trabalho e c6pia do comprovante do riltimo contracheque (se for o caso) ou
DeclaragSo de autonomo (se for o caso).

Avenida Jilio de Castilhos. 2030, 5" andar do Prataviera Shopping
Centro - Caxias do SuURS

(\7



t―

ESHP臨籠1臨織
h) C6pia da cademeta de vacinagSo, constando as doses de hepatite B, tdtano, triplice viral e
covrD-19.

2.2 DO GRUPO FAMILIAR
a) C6pia de comprovantes de renda familiar ou contracheques de todas as pessoas que moram
na mesma resid6ncia que o candidato (se for o caso) ou Declaragao de aut6nomo (se for o caso).
b) C6pia da certidao de nascimento de todos os membros da familia que residem com o candidato
e seus dependentes.
c) C6pia de laudos m6dicos (validade de 6 meses retroativo a data de inscrigao) que comprovem
grau de deficidncia ou de doenga cr6nica/degenerativa de membros do grupo familiar (se for o
caso).
d) C6pia de comprovante/benef icio de aposentadoria dos membros do grupo familiar (se for o
caso).

3 DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE
a) Ter idade minima de 18 (dezoito) anos.
b) Ter concluido o ensino m6dio.
c) Possuir renda familiar de at6 3 (tres) salerios minimos por pessoa do grupo familiar.
d) Nao estar matriculado em Curso T6cnico de Enfermagem na ESHP.

4 DAS VAGAS DE GRATUIDADE - BOLSAS PARCIAIS
a) As bolsas serao destinadas exclusivamente para os alunos que se matricularao nas turmas de
inlcio em 06 (seis) de fevereiro de 2023, ou conforme a necessidade da escola.
b) Quadro de vagas:

M de Bolsas Percentual de Gratuidade Turno de Ofefta do Curso

20 (vinte) 50% (cinquenta por cento) Manha

10(deZ) Note

c) A chamada dos selecionados para as vagas omrrerSo conforme a necessidade da ESHP,
podendo acontecer ao longo de todo ano de 2023.

5 DO PROGESSO OE SELE9AO

5.,1 COMISSAO DE SELEQAO
O processo seletivo ser6 realizado por uma ComissSo composta pela Diretoria da ESHP,
Supervis6o T6cnica e Pedagogica, Secretaria, Servigo de Psicologia e Assessoria Juridica do
Hospital Pomp6ia, ficando a Diretoria da ESHP respons6vel pela presidCncia da ComissSo de
Seleg6o.

5.2 DAS ETAPAS DO PROCESSO
O processo seletivo ser6 realizado em trCs etapas: a primeira, a segunda e a terceira, sendo a
primeira e a segunda eliminat6ria e a terceira, car6ter classificat6rio. Os crit6rios de avaliagSo
serao em conformidade aoANEXO ll desse Edital.

5.2.1 Primeira etapa
A primeira etapa de selegSo ter6 carater eliminat6rio e compreende a entrega de todos os
documentos solicitados, conforme item 2 deste instrumento juridico.
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5.2.2 Segunda etapa
A segunda etapa de selegSo ter6 car6ter eliminat6rio e compreende a avaliagao dos crit6rios de
elegibilidade e mndig6es socioeconOmicas, conforme item 3 deste instrumento juridico.

5.2.3 Terceira etapa
A terceira etapa de selegSo ter5 car5ter classificat6rio e compreende uma entrevista coletiva, a ser
realizada nos dias e hor6rios abaixo:

|

Entrevista Coletiva 15 (quinze) de dezembro de

1          2022          1

5.2.3.1 O endereqo do local da terceira etapa 6: ESHP - Avenida Jflio de Castilhos. 2030, 50
andar do Prataviera Shopping - Centro, Caxias do Sul/RS

5.2.4 Das orientag6es gerais para a realizagao da terceira etapa do processo seletivo
a) Os candidatos convocados para a terceira etapa de seleQao serao comunicados atrav6s de
oficio indicativo, a ser publicado no site do Hospital Pomp6ia, no link:
<https://www.oompeia.org.br/ensino-e-pesquisa/editais> at6 o dia 13 (treze) de dezembro de
2022, ndo havendo, em hip6tese alguma, informagao do resultado por telefone.
b) Os candidatos dever5o se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedencia do inicio da
entrevista munidos de documento com foto, no local devidamente informado, conforme o subitem
5.2.3.1 deste Edital.
c) Nao ser6 permitida a entrada de pessoas nao convocadas ou cuja a inscriqao nao tenha sido
homologada nos ambientes de avaliaqao do processo seletivo ou ainda, nao participes do referido
processo seletivo em questao.
d) Nao ser6 permitido a utilizagao do telefone celular ou qualquer outro dispositivo eletr6nico
durante o processo seletivo.
e) O candidato que nao cumprir o estabelecido disposto no subitem 5.2.4 ou, no momento da
entrevista coletiva, for identificado irregularidades por parte do candidato, o mesmo ser5
desclassificado.

6 OOS CRTTERTOS DE AVALTA9AO
Para cada uma das etapas do processo seletivo, existem crit6rios especificos conforme
discriminados nos seguintes subitens.

6.1 PRIMEIRAETAPA
Na primeira etapa, serao considerados os seguintes crit6rios especificos: entrega da totalidade
dos documentos solicitados.

6.2 SEGUNDA ETAPA
Na segunda etapa, serao considerados os seguintes crit6rios especificos: comprovagao dos
crit6rios de elegibilidade e condig6es socioecon6micas. Sera considerado o indice de
vulnerabilidade social do candidato, onde se levar6 em conta:
a) Renda mensal bruta do grupo familiar.
b) N0mero de integrantes do grupo familiar.
c) Gastos com educaESo, moradia e outros.
d) OcorrCncia de doenqas cr6nico-degenerativas, deficidncia fisica, mental ou sensorial, no grupo
familiar.
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e) Participantes do Programa Auxilio Brasil do Governo Federal.

6.3 TERCEIRA ETAPA
Na terceira etapa, serao considerados os seguintes crit6rios especificos: capacidade de
comunicagao, clareza de raciocinio, postura, defesa da motivaqao por fazer o curso e
apresentageo pessoal. Cada criterio tem um peso de 0,2 pontos e o total da terceira etapa
contabiliza 10 (dez) pontos na avaliagSo.

7 RESULTADO FINAL
O resultado final ser6 divulgado no site do Hospital Pomp6ia <httos://www.pompeia.oro.br/ensino-

e-oesouisa/editais>., at6 o dia 23 (vinte e tres) de dezembro de 2022, n6o havendo, em hip6tese
alguma, informagSo do resultado por telefone.

8 DA INTERPOSIqAO DE RECURSOS
A interposigao de recursos as fases do processo seletivo deverA ser feita, exclusivamente, atrav6s
do enderego eletronico:escola@oompeia.oro.br, observando:
a) O prazo para interposigao dos recursos 6 de 24 (vinte e quatro) horas ap6s a divulgagSo do
resultado final.
b) Os recursos deverao ser digitados e apresentados em uma via em formato PDF.

c) As respostas aos recursos sereo encaminhadas pelo e-mail e a decisao final da ComissSo de
SelegSo encerra o grau de recurso administrativo.

9 DA CONCESSAO ONS BOLSAS, UGENCIA, CANCELAilIENTO E PAGAMENTO OAS
ilIENSALIOADES E OUTRAS OESPESAS

9.1 CONCESSAO DAS BOLSAS E YGENCIA
a) As bolsas serSo concedidas aos candidatos aprovados e que efetivamente mmparecerem para

a realizaqao da matricula para as turmas que iniciam em 06 (seis) de fevereiro de 2023, ou
conforme a necessidade da escola (podendo ser ao longo do ano de 2022). de acordo com data e
horerio estabelecido para tal. Ainda, aos que que assinarem o Termo de Bolsa.
b) Os candidatos aprovados farSo uso da bolsa de estudos parcial para o curso T6cnico em
Enfermagem, no turno candidatado, ndo sendo posslvel a troca de turno.
c) A vigCncia da bolsa 6 compativel com o tempo do Curso Tdcnico em Enfermagem - ate 24
(vinte e quatro) meses, salvo situaQ6es imprevistas que impossibilitem a conclusSo nesse prazo.

d)Abolsa 6 pessoal e intransferivel.
e) A Escola podera cancelar a bolsa a qualquer momento.

9.2 PAGAMENTO DAS MENSALIDADES E OUTRAS DESPESAS
a) No ato da matricula, a bolsa cobrirA 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, sendo
os outros 50% (cinquenta por cento), de responsabilidade do estudante e parcelado em 6
prestag6es.
b) Nao incidireo os percentuais de descontos previstos neste Edital sobre serviQos de: secretaria,
atestados, declara@es, segunda via de documentos escolares, serviQos de reprografia,
recuperageo de prova, recuperagSo de est6gios, alimentagSo, transporte, deslocamento as
unidades de est5gio, visitas de campo, material de bolso e jalem para as atividades pr6ticas,
material didatico, estacionamento etc.
c) Neo incidira o desconto de 50% (cinquenta por cento), em caso de inadimplCncia superior a 3
parcelas.
d) A inadimplCncia superior a 4 (quatro) parcelas, implica no cancelamento da bolsa.

9 3 CANCELAMENTO DA BOLSA
a)Nao rea‖ zar a rnatricula na data estabelecida no Edital
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b) Desistir do curso, evadir, trancar a matricula, rescindir o contrato com a escola, solicitar
transferCncia para outra instituigao de ensino.
c) A inadimpl6ncia superior a 4 (quatro) parcelas.
d) Apresentar faltas superior a 25% (vinte e cinco por cento) nos componentes curriculares
te6ricos;
e) N5o cumprir a totalidade da carga horaria de est5gios.
f) Reprovar em mais do que 3 (tr6s) componentes curriculares ao longo do curso.
g) N6o cumprir com os dispostos no Termo de Bolsa, que sere assinado no ato da matricula.

IO DAS OBRIGAqOES DO ESTUOANTE BOLSISTA
a) Os candidatos agraciados pela bolsa de estudos parcial deverSo obter aprovaESo nos
componentes curriculares dos m6dulos do curso. A reprovagSo em at6 3 (tres) componentes
curriculares permite o estudante manter a vigdncia da bolsa, no entanto, ter6 que arcar com os
custos integrais das disciplinas reprovadas. Neste caso, 6 possivel que o estudante precise ser
transferido de turma, de turno ou aguardar uma nova turma para cursar os componentes
cuniculares em que reprovou. O caso de reprovagSo em mais de 3 (trds) componentes
curriculares ao longo do curso, implica na avaliagSo da manutengSo da bolsa por parte da DireQao

da escola, que avaliare, em conselho de classe, o desempeho global do aluno. A decisSo poder6

ser pela manutenqSo ou pelo cancelamento da bolsa. Nesta situaQao de perda de bolsa, o
estudante poder6 cursar o componente reprovado e demais componentes do curso, por6m nao
contando mm o desconto de 50%.
b) Os candidatos agraciados pela bolsa de estudos deverao manter frequ6ncia regular nas
atividades (componentes te6ricos - 75% [setenta e cinco por cento] e componentes
preticos/est6gios - 90%[noventa por cento]). Ressalta-se que em caso de atestados, o estudante
ter6r a oportunidade de realizar a recuperagao de avaliaQ6es. Em casos de atestados e/ou faltas, o
estudante ter6 oportunidade de recuperar a carga horaria perdida, no entanto, existir6 custos tais
recuperag6es.
c) Realizar o pagamento das mensalidades na data programada, nos boletos ou cartao de cr6dito.
d) Atendar aos dispostos no Termo de Bolsa e no Regimento da Escola.

11 oA REALTZA9AO DA UATRiCULA

11.1 PROCEDIMENTOS DE MATRICULA
Os candidatos selecionados deverao comparecer no ESHP, nos dias 03 (tres) e 04 (quatro) de
janeiro de 2023, no hordrio das th as 11h30 ou das 13h30 ds 17h, e entregar os documentos
descritos abaixo. O candidato selecionado deverd comparecer na data e horario divulgado, junto

ao seu nome, no resultado final do processo, conforme estabelecido no item 7.

1 1.2 DOCUMENTOS N ECESSARIOS PARA EFETIVAQAO DA MATRiCULA
a) Documento original e c6pia autenticada do hist6rico de conclusao do ensino m6dio.
b) 2 (duas) fotos3x4.

11.3 DA LISTA DE CANDIDATOS
Os candidatos serSo convocados para a realizaglo da matricula de acordo com a ordem de
classificaQao obtida pelo mesmo nas etapas previstas nesse edital. O n5o comparecimento do
candidato implicar6 na chamada, por parte da ESHP, do pr6ximo candidato da lista, mediante
comunicagSo formal por e-mail (aquele informado na inscriQeo).

12 D|SPOSTqoES GERAIS
a) A inscrigao implicara no compromisso de aceitageo, por parte do candidato, das condigdes
referentes a selegao e, em caso de aprovagSo e matricula, as condig6es regimentais da ESHP,
Plano de Curso do Curso T6cnico em Enfermagem, normas de est6gios e atividades praticas,
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termo de sigilo do estudante e a possibilidade da utilizagSo de ensino sincrono-remoto, em carater
de excepcionalidade. Ainda, nos dispostos no Termo de Bolsa.
b) Os candidatos serdo admitidos na ordem rigorosa de classificaESo.
c) O neo comparecimento na data estipulada para efetuar a matricula ou a nao entrega da
totalidade da documentaqeo exigida nesta data, implica16 automaticamente na desclassificagSo do
candidato.
d) Nao havere reserva de vagas para os anos subsequentes.
e) O inicio das aulas este agendado para 06 (seis) de fevereiro de 2023. Turno da manhe - 7h45
e turno da noite - 18h30.
f) Os casos nao previstos neste Edital serSo avaliados pela ComissSo de Seleg5o.

Caxias do Sul, 22 de novembro de 2022.

ム.多 ′
Prof. Dr. Rossano Sartori Dal Molin

Diretor da ESHP
Presidente da Comissdo de SelegSo
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