OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO Nº 22/2019.1
EDITAL Nº07/2018

INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTES AO CURSO
1. O que é o CEPEN?
R.: O CEPEN é o Centro de Ensino e Pesquisa em Enfermagem das Obras Sociais de Irmã Dulce que propicia a
realização do Curso de Extensão teórico/prático para Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem.
2. Por que fazer um Curso de Extensão no CEPEN/OSID?
R.: O Curso de Aperfeiçoamento e Aprimoramento para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem tem por
finalidade aperfeiçoar e desenvolver as habilidades técnico científicas desses profissionais nas seguintes
áreas: Clínicas Médico Cirúrgico - Adulto; Clínicas Médico Cirúrgico – Pediatria; Centro Cirúrgico; Central de
Material Esterilizado; Centro de Terapia Intensiva Adulto; Centro de Terapia Intensiva Pediátrica; Oncologia
internação/ambulatório e Unidade Dona Dulce (atendimento a pacientes oncológicos, pós cirúrgicos e de
clínica médica).
O Curso já se tornou referência para os profissionais que almejam uma boa colocação no mercado de
trabalho.
Obs. A inscrição do candidato não gera obrigatoriedade de Convocação por parte da OSID e nem qualquer
vínculo empregatício.
3. Ao realizar a Prova de Conhecimentos já estarei apto para fazer o Curso?
R.: Serão convocados para preenchimento das vagas pleiteadas no Edital n.07/2018 os candidatos
habilitados que obtiverem pontuação igual ou superior a 60% (sessenta por cento) na Prova de
Conhecimentos.
4. Havendo disponibilidade de vagas, o candidato aprovado poderá ser convocado para matrícula?
R.: Serão convocados para prosseguimento no Processo Seletivo os candidatos que atingirem a pontuação
mínima de 40% (quarenta por cento). Essa convocação será feita num prazo máximo de trinta dias, contados
a partir da primeira convocação para matricula. Nesse caso, os candidatos poderão ser convocados para
outras áreas de atuação, independentemente da escolha feita pelo interessado no ato da inscrição.
5. O candidato habilitado no processo seletivo poderá solicitar a migração para outra área de atuação?
R.: Apenas os convocados em segunda chamada poderão migrar para área que tiver vaga disponível.
6. Qual a carga horária e/ou prazo para concluir o curso?
R.: Duração de 6 (seis) meses letivos, com carga horária de 30 horas semanais, cumprindo-se carga horária
mínima de 510 horas práticas e 50 horas teóricas.
7. O curso tem horário fixo?
R.: As aulas serão ministradas no turno matutino de segunda a sexta feira das 7h às 13h, podendo o horário
estender-se até a passagem do plantão, distribuído conforme escala prática.
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8. Onde será realizado o curso?
R.: Nas dependências do Hospital Santo Antônio (HSA), Centro médico Augusto Lopes Pontes (CMSALP),
Hospital da Criança (HC), Centro Cirúrgico e CME, CTI (Centro de Terapia Intensiva Adulto, Pediátrica e
Cirúrgico), Oncologia e Unidade Dona Dulce.
9. Qual o valor da mensalidade para Técnicos de Enfermagem?
R.: O valor correspondente é de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) para a mensalidade do Curso de
Extensão de Técnicos em Enfermagem, mais a taxa de matrícula de R$ 30,00 (trinta reais).
10. Qual o valor da mensalidade para Enfermeiros?
R.: O valor correspondente é de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente à mensalidade do Curso de
Extensão para Enfermeiros acrescida à taxa de matrícula de R$30,00 (trinta reais).
11. Quando começam as aulas do 22º Curso?
R.: Início do Curso: 07/01/2019.
12. Ao final do curso tem certificado?
R.: Sim. O cursista cumprindo os créditos e carga horária, bem como média satisfatória de 7.5 ao final,
recebe o certificado no encerramento do curso.
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PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)
ETAPA – INSCRIÇÃO
1. Quando começa às inscrições?
R.: Serão realizadas no período 26 de setembro a 14 de outubro de 2018, exclusivamente no site,
www.consultec.com.br, devendo o candidato preencher o Requerimento de Inscrição registrando seus
Dados Cadastrais.
2. Qual o valor da taxa de inscrição?
R.: Enfermeiros: R$ 110,00 (cento e dez reais) e Técnico em Enfermagem: R$ 70,00 (setenta reais).
3. Onde acesso o Edital do Processo Seletivo 2019.1 do 22º Curso do CEPEN/OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE?
R.: Na parte central da home page da Consultec (www.consultec.com.br), existe uma seção “CONCURSOS
PÚBLICOS E SELEÇÕES SIMPLIFICADAS” e um link de acesso as informações sobre esta Seleção.
4. Posso me inscrever em mais de uma categoria, Técnico em Enfermagem e Enfermeiro?
R.: O candidato deverá optar por apenas uma categoria/ área de atuação.
5. Após envio online do Requerimento de Inscrição posso alterar e/ou complementar dado cadastral de
inscrição?
R.: Não será possível. Antes de finalizar a sua Inscrição é importante verificar a opção escolhida /categoria e
os requisitos de nível de escolaridade e registro no COREN/BA.
6. Fiz minha inscrição, mas esqueci de imprimir o boleto. Como devo proceder?
R.: Retorne ao site de inscrição e clique na área “CONSULTAS”. Na seção de Acompanhamento de inscrição, o
candidato deve inserir os seus dados cadastrais conforme solicitados pelo sistema, e em seguida, clique na
opção disponível para emissão do documento.
7. Qual é a data limite para impressão do boleto bancário/pagamento da taxa de inscrição ?
R.: O acesso ao boleto fica disponível no site, até o último dia de inscrição 14/10/2018, com data limite para
pagamento conforme apresentado no documento.
8. Fiz o pagamento da minha inscrição no período previsto, mas, ao fazer a consulta sobre o andamento do
processo, continua a informação de “pendência de confirmação”.
R.: A confirmação é processada no site/sistema em até dois dias úteis após o pagamento. A inscrição será
considerada efetivada, quando confirmado o pagamento pelo agente bancário. O candidato deve verificar a
situação da sua inscrição, na seção de “acompanhamento de inscrição” no site Consultec.
9. Após o prazo previsto para a confirmação de pagamento da taxa no site como devo proceder?
R.: O prazo de compensação pode variar conforme o meio de pagamento utilizado. O candidato poderá
enviar por e-mail (osid@consultec.com.br) o seu comprovante da taxa juntamente com o boleto para análise
do agente bancário.
10. Ainda não recebi o comprovante de inscrição/local de realização das Provas.
R.: As informações do local e horário serão fornecidas por meio da divulgação do Cartão de Convocação, em
até 48 horas antes do dia de aplicação da Prova de Conhecimentos, através do site www.consultec.com.br.

