
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.° 04/2021 – HP/DE/ESHP

O Coordenador de Ensino e Pesquisa do Hospital Pompéia e Diretor da Escola de
Saúde  do Hospital  Pompéia  (ESHP),  no  uso  de  suas  atribuições  regimentais  e  considerando o
disposto na legislação vigente,  torna público a seguinte  retificação do Edital supracitado, cujas
alterações estão a seguir elencada: 

1. No item nº 9.3, CANCELAMENTO DA BOLSA, letras “E” e “F”, respectivamente, ONDE SE

LÊ:

Não cumprir a totalidade da carga horária de estágios, ou seja, 100% (cem por cento) de presença.
Reprovar em mais do que 2 (dois) componentes curriculares ao longo do curso. 

LEIA-SE:
Não cumprir a totalidade da carga horária de estágios prevista no Plano de Curso.
Reprovar em mais do que 3 (três) componentes curriculares ao longo do curso. 

2. No item nº 10, DAS OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE BOLSISTA, letra “B”, ONDE SE LÊ:

Os candidatos agraciados pela bolsa de estudos deverão manter frequência regular nas atividades
(componentes teóricos – 75%  [setenta e cinco por cento] e componentes práticos/estágios – 100%
[cem por cento]). Ressalta-se que em caso de atestados, o estudante terá a oportunidade de realizar a
recuperação de avaliações. Atestados e/ou faltas não justificadas, no caso dos estágios, o estudante
terá  oportunidade  de  recuperar  a  carga  horária  perdida,  no  entanto,  poderá  existir  custos  tais
recuperações.

LEIA-SE:
Os candidatos agraciados pela bolsa de estudos deverão manter frequência regular nas atividades
(componentes  teóricos  –  mínimo  de  75%   [setenta  e  cinco  por  cento]  e  componentes
práticos/estágios – mínimo de 90% [noventa por cento]). Ressalta-se que em caso de atestados, o
estudante terá a oportunidade de realizar a recuperação de avaliações. Atestados e/ou faltas não
justificadas,  no  caso  dos  estágios,  o  estudante  terá  oportunidade  de  recuperar  a  carga  horária
perdida, no entanto, poderá existir custos tais recuperações.

Os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados. 

Caxias do Sul, 08 de novembro de 2021.
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