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TESTE PARA INGRESSO DOCURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A Direção da Escola de Educação Básica São José, São Joaquim SC, vem por meio deste, 

comunicar a todos os interessados que estão abertas as inscrições para o TesteClassificatório 

para ingresso no curso técnico em Enfermagem no período noturno, de 29 de janeiro a 02 de 

fevereiro de 2018, das 13h30m às 19h, na Escola de Educação Básica São José. O candidato 

deverá obrigatoriamente apresentar, no ato da inscrição, fotocópia da carteira de identidade 

ou documento de identificação com foto. As provas serão realizadas no dia 09 de fevereiro de 

2018 das 19h00 as 21h00, nas dependências da Escola de Educação Básica São José, rua 

Prudente Cândido da Silva, s/n, bairro Três Pedrinhas, São Joaquim ,SC. 

Taxa de Inscrição: R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 

EMENTÁRIO DA AVALIAÇÃO: 

Matemática: raciocínio lógico, regra de três, sistema e transformação de medidas, 
matemática básica. 

Português: Gramática, interpretação de texto, regras de acentuação, uso da crase. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades, raciocínio lógico. 

OBS.: A prova terá 20 (vinte) questões objetivas, com peso de 0,5 cada, totalizando 10 pontos. 

 

1- DA INSCRIÇÃO 

É necessário: 

 Pagar a taxa de inscrição na Associação de Pais e Professores, localizada nas 

dependências da Escola de Educação Básica São José, no ato da matrícula. 

 

 Apresentar fotocópia do documento de identificação e recibo comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição. 

 

 As inscrições serão efetivadas SOMENTE após apresentação dos referidos documentos 

na escola até dia 02/02/2018 às 19 horas, e o comprovante do aluno deverá ter 

carimbo da instituição. 

 

 Possuir Ensino Médio completo. 

* Não será devolvida a taxa de inscrição sob hipótese alguma. 
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CURSO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NÚMERO DE VAGAS: 66 vagas Noturno 

 

2 - DA PROVA 

- A prova será realizada no dia 09 de fevereiro de 2018 nas dependências da Escola de 

Educação Básica São José,rua Prudente Cândido da Silva, s/n, bairro Três Pedrinhas, São 

Joaquim ,SC. 

- O aluno deverá estar na escola com antecedência de 15 (quinzeminutos), ou seja, às 

18h45mn para localização da sala. Os portões serão abertos às 18h30m e fechados às18h59. 

Em hipótese alguma será permitida a entrada com atraso no local de realização da prova e 

omesmo será impedido de realizá-la. A prova terá a duração de 02h (duas horas) eterá início, 

impreterivelmente às 19h. O aluno poderá entregar a prova somente após 30 minutos doinício 

da mesma. 

- O candidato deverá obrigatoriamente apresentar documento de identificação com foto 

pararealizar a prova, caso contrário o mesmo não poderá participar do Processo 

Classificatório, sendoportanto eliminado. 

- O candidato deverá trazer o recibo comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

- Para a realização da prova, serão considerados documentos de identificação apenas: Cédula 

deIdentidade ou Carteira de Motorista ou Carteira Profissional. 

- O candidato deverá transcrever, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta, 

queserá o único documento válido para efeito de correção da prova objetiva. O 

preenchimento do cartão-respostaserá de inteira responsabilidade do candidato que deverá 

proceder em conformidade com asinstruções específicas no caderno de prova e no próprio 

cartão-resposta. Em nenhuma hipótese haverásubstituição do cartão-resposta por erro de 

preenchimento. 

- O cartão- resposta deverá ser preenchido dentro do tempo de duração da prova comcaneta 

azul ou preta. 

- Não será permitida a comunicação entre candidatos, consulta a material didático –

pedagógico, nem o porte/uso de calculadora, relógio de qualquer modelo, telefone celular ou 

qualquertipo de aparelho eletrônico. 

- Não será permitido a retirada do caderno de provas pelo candidato, o mesmo deverá ser 

entregue juntamente com o cartão resposta. 
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- Estão expressamente proibidas, no local de realização das provas, pessoas que não 

façamparte da equipe de realização das mesmas. 

- Não serão aceitas inscrições após entrega da lista de inscritos para a Secretaria do Teste 

classificatório 2018 - 1º semestre, onde constará de traço e assinatura da Diretora da Escola.  

- Critério de desempate: - Idade (dia, mês, ano), o candidato mais velho terá direito a vaga. 

- O gabarito será divulgado na escola no dia 12/02/2018 às 14h. 

 

3 - DO RESULTADO 

- O resultado será divulgado no dia 15/02/2018 (quinta-feira), nas dependências da Escola de 

Educação Básica São José. 

OBS: Não serão fornecidas informações por telefone do resultado do teste. 

 

4 - DA MATRÍCULA 

- Data prevista: Dia 19 e 20/02/2018, conforme orientação da GERED (Gerência de Educação). 

- O candidato deverá comparecer à escola munido de toda a documentação. 

- Os classificados farão suas matrículas na Secretaria da escola por ordem de chegada 

noshoráriosprevistos neste Edital: Matutino: 08h às 11h30 – Vespertino: 1310m às 16h30m - 

Noturno: 18h30m às 21h30m 

- A matrícula poderá ser feita somente pelo aluno. 

- O aluno que não efetuar sua matrícula no período previsto no edital perderá sua vaga e 

seráchamado o próximo classificado. 

- O aluno fica ciente que o horário de início das aulas é as 18h30m, e que o curso é presencial. 

O curso possui 1.800 horas, divididas em 1200 horas mais 600 horas de estágio. 

 

5 -DA TAXA PARA A MANUTENÇÃO DO CURSO 

A Escola de Educação Básica São José prioriza teoria e prática em todos os cursos oferecidos, 

desta forma, se faz necessário este recurso para as visitastécnicas e aquisição de materiais 

para as aulas práticas no laboratório específico: 



    GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACÃO 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 
EDITAL PARA INGRESSO 

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
SÃO JOAQUIM – SC 

 
Curso Técnico em Enfermagem – Contribuição anual de R$ 200,00, para aquisição de luvas, 

máscaras, touca,seringas, gases, esparadrapos, roupas cirúrgicas, materiaispara esterilização, 

reagentes eindicadores, etc. A mesma deve ser paga em nome da Associação de Pais e 

Professores da Escola de Educação Básica São José, e o aluno receberá recibo comprobatório 

de pagamento, a APP compromete-se ainda a realizar prestação de contas anual das referidas 

contribuições. 

 

6 - DA DOCUMENTAÇÃO 

Documentos necessários para efetivação da matrícula: 

 Fotocópia de Identidade; 

 Fotocópia do CPF; 

 Fotocópia Título de Eleitor 

 Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Fotocópia Certificado de reservista 

 1 foto 3x4; 

 Cópia da Carteira de vacinação ou comprovante (Rubéola e Tétano); 

 Fotocópia do comprovante de residência; 

 Comprovante de conclusão do Ensino Médio e/ou comprovante de frequência do 

terceiro ano doensino médio. 

Os casos omissos deste Edital serão encaminhados para a Comissão Organizadora. 


