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EDITAL N.O O4l2021 - HP/DE/ESHP

Edital de abertura do Processo Seletivo para
concessio de bolsas do Programa Institucional de
Bolsas de Estudos para O Curso T6cnico em
Enfermagem da ESHP.

O Coordenador de Ensino e Pesquisa do Hospital Pomp6ia e Diretor da Escola de

Satde do Hospital Pomp6ia (ESHP), no uso de suas atribuig6es regimentais e considerando o
disposto na legislaglo vigente, tornam pirblico o presente edital de abertura do Processo Seletivo
para concessio de bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Estudos para o Curso T6cnico em

Enfermagem da ESHP.

I DAS TNSCRTqoES
A inscrigio deverii ser efetuada, por meio do comparecimento do candidato na ESHP,

preenchimento do Formul6rio de Inscrigio e entrega da documentagio, conforme as orientag6es

devidamente especificadas neste edital.

1.I PERIODO
As inscrig6es ocorrerlo no periodo de 25 (vinte cinco) a 26 (vinte e seis) de novembro de 2021 no
hor5rio das 09h is 11h30.

1.2. LOCAL DAS INSCRIqoES
O local para as inscrigdes e entrega de documentagIo ser6 nas depend0ncias da ESHP - sito a
Avenida Jrilio de Castilhos. 2030,5o andar do Prataviera Shopping - Centro, Caxias do Sul/RS.

1.3 PROCEDTMENTOS E ORIENTAQoES
a) O(s) candidato(s) poder6(io) se inscrever, mediante o preenchimento do Formul6rio de Inscrigdo
que se encontra disponivel, em anexo a esse edital (ANEXO I).
b) Na ocasilo da inscriqSo, todos os documentos listados no item 3 (tr6s) do edital, deverdo

obrigatoriamente ser apresentados.

c) O preenchimento do Formul6rio de Inscrigio e as informag6es prestadas ser6o de inteira
responsabilidade do candidato. Ap6s realizada a inscrigio, serlo caracteizadas como aceitas as

nornas e os procedimentos publicados na lnternet, por meio de Edital, n6o cabendo, ao candidato,

alegar desconhecimento dessas informag6es.
d) No ato da inscrigdo, o candidato deverii comunicar o tumo de disponibilidade e interesse para

cursar o curso, caso seja selecionado para a bolsa.

2 DOCUMENTAqAO NECESSARIA
O candidato dever6 apresentar a via original e c6pia de todos os documentos elencados a seguir:

2.1 DO ALLINO
a) Formul6rio de Inscrigio devidamente preenchido e assinado.
b) Copia do documento de identidade (emitido nos riltimos l0 [dez] anos).

c) C6pia do CPF.

d) C6pia do Titulo de Eleitor.
e) C6pia da Certidlo de Nascimento e Casamento (se for o caso).

Avenida」 6‖o de Cast‖ hos 2030,5° andar do Prataviera Shopping
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0 C6pia do comprovante de resid6ncia. Se n6o houver documento que comprove, pode-se realizar

declaragSo em cart6rio.
g) Documento original e c6pia do hist6rico de conclusEo do ensino fundamental e ensino m6dio.

h) Copia da declaragio de imposto de renda (se for o caso) ou da declaragdo de isengdo de imposto

de renda (se for o caso).

i) Carteira de trabalho e c6pia do comprovante do riltimo contracheque (se for o caso) ou

Declaragdo de aut6nomo (se for o caso).
j) C6pia dos comprovantes de despesas de: energia el6trica, 6gua, telefone, plano de safde,

educaglo e transporte escolar.

k) C6pia de escrituras de im6veis e copia de pagamento de IPTU (se for o caso).

l) Copia de contrato e comprovante de pagamento de aluguel (se for o caso).

m) Copia de contrato de financiamento de im6vel (se for o caso).

n) C6pia de comprovante de pensio alimenticia (se for o caso).

o) C6pia da caderneta de vacinagdo, constando as doses de hepatite B, t6tano, triplice viral e

COVID.

2.2 DO GRUPO FAMILIAR
a) Copia de comprovantes de renda familiar ou contracheques de todas as pessoas que moram na

mesma residOncia que o candidato (se for o caso) ou DeclaragSo de aut6nomo (se for o caso).

b) C6pia da certidSo 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 inscrigdo) que comprovem

grau de deficiOncia ou de doenga cr6nica/degenerativa de membros do grupo familiar (se for o

caso).
d) C6pia de comprovante/beneficio 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 (trOs) sal6rios minimos por pessoa do grupo familiar.
d) Ndo estar matriculado em Curso T6cnico de Enfermagem na ESHP

4 DAS VAGAS DE GRATUIDADE . BOLSAS
a) As bolsas ser5o destinadas exclusivamente para os alunos que se matriculardo nas turmas de inicio em 07

(sete) de fevereiro de 2022, denominadas: 1.1 (manhd) e 2.1 (tarde), ou conforme a necessidade da escola.

b) Quadro de vagas:

Ⅳ°ル Bοおぉ Percentual de Gratuidade Turno de Oferta do Curso

1 15 (quinze) 50% (cinquenta por cento) Manha

つ
ん 25 (vinte e cinco) 50% (cinquenta por cento) Tarde

c) A chamada dos selecionados para as vagas ocorrerdo conforme a necessidade da ESHP, podendo acontecer
ao longo de todo ano de2022.

Avenida」 |lio de Castilhos 2030,5。 andar do Prataviera Shopping
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s Do PROCESSO DE SELEQAO

5.1 coMrssAo DE SELEQAO
O processo seletivo serb realizado por uma Comissdo composta pela Diretoria da ESHP, Supervisdo

T6cnica e Pedag6gica, Secret6ria, Respons6vel Financeiro, Psic6loga e Assessoria Juridica do

Hospital Pomp6ia.

5.2 DAS ETAPAS DO PROCESSO
O processo seletivo ser6 realizado em tr6s etapas: a primeira, a segunda e a terceira, sendo a
primeira e a segunda eliminat6ria e a terceira, carhter classificat6rio. Os crit6rios de avaliagio serlo
em conformidade ao ANEXO II desse Edital.

5.2.1 Primeira etapa
A primeira etapa de selegdo ter6 carilter eliminat6rio e compreende a entrega de todos os

documentos solicitados, conforme item 2 deste instrumento juridico.

5.2.2 Segunda etapa
A segunda etapa de seleglo teri carilter eliminatorio e compreende a avaliagio dos crit6rios de

elegibilidade e condig6es socioecon6micas, conforme item 3 deste instrumento juridico.

5.2.3 Terceira etapa
A terceira etapa de selegSo teri carhter classificat6rio e compreende uma entrevista coletiva, a ser

realizadanos dias e hor6rios abaixo:

5.2.3.1O enderego do local da terceira etapa 6: ESHP - Avenida Jrilio de Castilhos. 2030,5o andar

do Prataviera Shopping - Centro, Caxias do Sul/RS

5.2.4 Das orientag6es gerais para a realizaqio da terceira etapa do processo seletivo
a) Os candidatos convocados para a terceira etapa de selegio ser6o 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 08 (oito) de dezembro de 2021,
nlo havendo, em hip6tese alguma, informagSo do resultado por telefone.
b) Os candidatos deverdo se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedOncia do inicio da

entrevista munidos de documento com foto, no local devidamente informado, conforme o subitem
5.2.3.1deste Edital.
c) Nio serii permitida a entrada de pessoas nio convocadas ou cuja a inscriqdo ndo tenha sido
homologada nos ambientes de avaliaqlo do processo seletivo ou ainda, nio participes do referido
processo seletivo em questio.
d) Nio ser6 permitido a utilizagSo do telefone celular ou qualquer outro dispositivo eletr6nico
durante o processo seletivo.
e) O candidato que n6o cumprir o estabelecido disposto no subitem 5.2.4 ou, no momento da

entrevista coletiva, for identificado irregularidades por parte do candidato, o mesmo ser6

desclassificado.

Avenida Julio de Castilhos. 2030, 50 andar do Prataviera Shopping
Centro - Caxias do Sul/RS
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6 DOS CRITERIOS DE AVALIAcA0
Para cada uma das etapas do proccsso SelCtivo, existcFn CHt6五 os espcciflcos cOnf0111le

discHrninados nos scguintes subitens.

6.l PRIⅣIEIRA ETAPA
Na prirncira etapa,scraO cOnsiderados os scguintes c五 t6五os especiflcos:entrega da totalidade dos

documentos solicitados.

6.2 SEGUNDA ETAPA
Na segunda etapa,serao cOnsiderados os seguintes c五 t6Hos especiflcos:comprova9ao dos c五 t6五os

de clegibilidade c condi9ё es socioeconOmicas.Seri considcrado o indicc dc vulncrabilidadc social

do candidato,onde se levara enl conta:

a)Renda mensal bruta do grupo famili祉

b)Nimero de intcgrantes do gmpo familian

c)Gastos com educa9aO,mOradia e outros.

d)OCOrrencia de doen9as crOnico‐ degencrativas,deflciencia isica,Inental ou sensoHal,no grupo

familiar.

C)PartiCipantes do Programa Bolsa Famllia do Govcmo Federal.

6.3 TERCEIRA ETAPA
Na tcrceira etapa,serao cOnsidcrados os sCguintcs c五 t6五os cspcciflcosi capacidade de comunica9ao,

clareza dc raciocinio,postura,defesa da motiva9ao pOr fazer o curso e apresenta9ao pessOal.Cada

c五t6Ho tem um pcso de O,2 pontos e o total da terceira etapa contabiliza 10(dez)pontOS na

avalia9ao.

7 RESULTADO FINAL
O resultado flnal scra divulgado no s′ ′θ do Hospital Pomp6ia<https:〃

―
.,ompeia.or2.br/ensino―

e―pesquisa/editais>.,at6 o dia 20(宙 nte)de deZembro de 2021,nao havendo,em hip6tcse alguma,

infolllla9ao do rcsultado por tclcfone.

8 DA INTERPOSIcÅO DE RECURSOS
A interposi9ao de recursos as fascs do processo seletivo devera scr feita,exclusivamente,atrav6s do

endere9o eletЮ nico:escola(D,ompeia.org.bF,ObServando:

a)O prazO para intcrposiOao dOs recursos 6 de 48(quarenta e oito)hOras ap6s a divulga9ao do

resultado flnal.

b)OS recursos deverao ser digitados e apresentados em uma宙 a em follllato PDF.

c)As respostas aos recursos seraO encaminhadas pelo c-lnail e a decisao flnal da Cornissao de

Sele9ao encerra O grau de rccurso adnlinistrativo.

9 DA CONCESSÅ O DAS BOLSAS,VIGЁNCIA,CANCELAMENTO E PAGAMENTO DAS
MENSALIDADES E OUTRAS DESPESAS

9。 l CONCESSAO DAS BOLSAS E VIGENCIA
a)As bolsas se■ o concedidas aos candidatos aprovados e que efet市 amente comparecerem para a

realiza9ao da matHcula para as tullllas que iniciam cm 07(sete)de feVerciro dc 2022,dcnominadas:

1.1(manha)e2.1(tardC),Ou cOnfolllle a necessidade da cscola oodendO ser ao longo do ano de

2022).de aCOrdO com data c hoMHo estabelecido para tal.Ainda,quc assinarcm o Tcllllo de B01sa.

b)OS Candidatos aprovados farao usO da bOlsa de cstudos para o curso T6cnico crn Enfcnnagem,no

Avenida J0lio de Castilhos. 2030, 50 andar do Prataviera Shopping
Centro - Caxias do SuliRS
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tumo candidatado, nio sendo possivel a troca de turno.
c) A vigOncia da bolsa 6 compativel com o tempo do Curso T6cnico em Enfermagem - 24 (vinte e
quatro) meses.

d) A bolsa 6 pessoal e intransferivel.

9.2 PAGAMENTO DAS MENSALIDADES E OUTRAS DESPESAS
a) No ato da matricula, a bolsa cobririi 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) N6o incidirdo os percentuais de descontos previstos neste Edital sobre serviqos de: secretaria,
atestados, declarag6es, segunda via de documentos escolares, servigos de reprografia, recuperagSo
de prova (exceto em caso de atestado m6dico), recuperagSo de est6gios (exceto em caso de atestado
m6dico), alimentagdo, transporte, deslocamento is unidades de est6gio, visitas de campo, material
de bolso e jaleco para as atividades pr6ticas, material did6tico, estacionamento etc.

c) N6o incidir6 o desconto de 50oh (cinquenta por cento), em caso de inadimpl6ncia superior a 3
parcelas.

d) A inadimplOncia superior a 4 (quatro) parcelas, implica no cancelamento da bolsa.

9.3 CANCELAMENTO DA BOLSA
a) Ndo realizar a matricula na data estabelecida no Edital.
b) Desistir do curso, evadir, trancar a matricula, rescindir o contrato com a escola, solicitar
transfer6nc ia para outra instituigSo de ensino.
c) A inadimpldncia superior a 4 (quatro) parcelas.

d) Apresentar faltas superior a25oh (vinte e cinco por cento) nos componentes curriculares te6ricos;
e) N6o cumprir a totalidade da carga hor6ria de est5gios, ou seja, 100% (cem por cento) de

presenga.

f) Reprovar em mais do que 2 (dois) componentes curriculares ao longo do curso.
g) N6o cumprir com os dispostos no Termo de Bolsa, que ser6 assinado no ato da matricula.

r0 DAS OBRTGAQoBS OO ESTUDANTE BOLSISTA
a) Os candidatos agraciados pela bolsa de estudos deverio obter aprovaglo nos componentes
curriculares dos m6dulos do curso. A reprovagio em at6 3 (tr6s) componentes curriculares permite o

estudante manter a vig6ncia 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 curriculares em que reprovou. O
caso de reprovagdo em mais de 3 (tr6s) componentes curriculares ao longo do curso, implica na

avaliagio da manutengSo da bolsa por parte da DiregSo da escola, que avaliar|, em conselho de

classe, o desempeho global do aluno. A decisdo poder6 ser pela manutengio ou pelo cancelamento
da bolsa. Nesta situag6o de perda de bolsa, o estudante poder6 cursar o componente reprovado e

demais componentes do curso, por6m nio contando com o desconto de 50o/o.

b) Os candidatos agraciados pela bolsa de estudos deverdo manter frequOncia regular nas atividades
(componentes te6ricos - 75% [setenta e cinco por cento]e componentes pr6ticos/est6gios - 100%

[cem por cento]). Ressalta-se que em caso de atestados, o estudante ter6 a oportunidade de realizar a

recuperagdo de avaliag6es. Atestados e/ou faltas n6o justificadas, no caso dos est6gios, o estudante
ter6 oportunidade de recuperar a carga hor6ria perdida, no entanto, poder6 existir custos tais
recuperag6es.
c) Realizar o pagamento das mensalidades na data programada, nos boletos.
d) Atendar aos dispostos no Termo de Bolsa e no Regimento da Escola.

Avenida J0lio de Castilhos. 2030, 50 andar do Prataviera Shopping
Centro - Caxias do Sul/RS
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11 DA REALIZAqAO DA MATRiCULA

I I.1 PROCEDIMENTOS DE MATRICULA
Os candidatos selecionados deverdo comparecer no ESHP, no dia 06 (seis) de janeiro de 2022, no

horirio das th is I I h30 ou das 13h30 ds l7h, e entregar os documentos descritos abaixo.

I1.2 DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA EFETIVAQAO OA MATR1CULA
a) Documento original e c6pia autenticada do hist6rico de concluslo do ensino m6dio.

b)3(tr6s)fotos3x4.

1I.3 DA LISTA DE CANDIDATOS
Os candidatos serio convocados para a realizagdo da matricula de acordo com a ordem de

classificaqdo obtida pelo mesmo nas etapas previstas nesse edital. O nlo comparecimento do

candidato implicar6 na chamada, por parte da ESHP, do pr6ximo candidato da lista, mediante

comunicagdo formal por e-mail (aquele informado na inscrigdo).

12 DrsPosICoES GERAIS
a) A inscrig6o implicar6 no compromisso de aceitaglo, por parte do candidato, das condig6es

referentes i seleqdo e, em caso de aprovaglo e matricula, is condig6es regimentais da ESHP, Plano

de Curso do Curso T6cnico em Enfermagem, nornas de est6gios e atividades pr6ticas, termo de

sigilo do estudante e a possibilidade da utilizaglo de ensino sincrono-remoto, em car6ter de

excepcionalidade. Ainda, nos dispostos no Termo de Bolsa.

b) Os candidatos ser6o admitidos na ordem rigorosa de classificag6o.

c) O n6o comparecimento na data estipulada para efetuar a matricula ou a ndo entrega da totalidade

da documentagSo exigida nesta data, implicar6 automaticamente na desclassificaglo do candidato.

d) N6o haveri reserva de vagas para os anos subsequentes.

e) O inicio das aulas est6 agendado para 07 (sete) de fevereiro de 2022. Turno da manhi - 7h30 e

turno da tarde - 13h30.
f) Os casos n6o previstos neste Edital ser6o avaliados pela Comissdo de Selegdo.

Caxias do Sul, 08 de novembro de 2021.

ふ.ユ ′
Prof. Dr. Rossano Sartori Dal Molin
Coordenador de Ensino e Pesquisa

Diretor da ESHP
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