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RETIFICAÇÃO 03 

EDITAL Nº 023 DE 01/04/2022  

PROCESSO SELETIVO  

CURSO DE EXTENSÃO 

TRILHA DE MELHORES PRÁTICAS EM ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 

 

 
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz (OSWALDO CRUZ), por intermédio da Diretoria Acadêmica da 

Faculdade de Educação em Ciências da Saúde (FECS) e a Fundação R. W. Johnson tornam público e 

RETIFICA as etapas e datas do tópico “INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO”, subtópico “1.1 Calendário 

do Processo Seletivo”, incluindo a reabertura da ficha de inscrição para a entrega ou substituição 

de documentos ilegíveis somente aos candidatos que cumpriram a etapa da Entrevista, conforme 

previsto no Edital;  tópico “9. DO RECURSO ADMINISTRATIVO” e tópico “10. DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO PRELIMINAR” , do processo seletivo na condição de aluno(a), do Curso de Extensão 

Trilha de Melhores Práticas em Enfermagem em Oncologia, na modalidade EaD (on-line, 

autoinstrucional), conforme disposto   no Edital 023 publicado em 01/04/2022. 

 
Destaque:  
 

A ficha de inscrição será reaberta no dia 07/07/2022 e ficará disponível até 12/07/2022, às 18h, 
para a entrega ou substituição de documentos ilegíveis, somente aos candidatos que cumpriram 
a etapa da Entrevista, conforme previsto em Edital. Os candidatos elegíveis receberão 
comunicado via e-mail. 
Link de acesso direto à ficha cadastral: 
https://sig.eadhaoc.org.br/ficha_inscricao/nova/fp_1648666817111542 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

1.INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
 
1.1.Calendário do Processo Seletivo 

 

Trilha de Melhores Práticas em Enfermagem em Oncologia 

1ª edição ano 2022 – Turma I 

 Início Fim 

Período de inscrição - endereço de acesso à Ficha Eletrônica de inscrição: 
https://sig.eadhaoc.org.br/ficha_inscricao/nova/fp_1648666817111542 

01.04.2022, 
a partir das 15h 

14.06.2022, 
às 14h 

Processo de análise das incrições e etapas de seleção 

(incluindo a entrevista) 
15.06.2022 01.07.2022 

Divulgação do resultado preliminar (1ª chamada) 04.07.2022 

Período de interposição de recursos 04.07.2022 07.07.2022 

https://sig.eadhaoc.org.br/ficha_inscricao/nova/fp_1648666817111542
https://sig.eadhaoc.org.br/ficha_inscricao/nova/fp_1648666817111542
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Divulgação do resultados dos recursos interpostos 08.07.2022 

Divulgação final do resultado (1 ª chamada) 11.07.2022 

Confirmação de interesse 11.07.2022 15.07.2022 

Período de oferta do curso 19.07.2022 19.12.2022 

Divulgação do resultado 2ª chamada 30.08.2022 

Quadro 1 – Cronograma do processo seletivo 

 
 

LEIA-SE 
 

1.INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
 
1.1.Calendário do Processo Seletivo 

 

Trilha de Melhores Práticas em Enfermagem em Oncologia 

1ª edição ano 2022 – Turma I 

 Início Fim 

Período de inscrição - endereço de acesso à Ficha Eletrônica de inscrição: 
https://sig.eadhaoc.org.br/ficha_inscricao/nova/fp_1648666817111542 

01.04.2022, 
a partir das 15h 

14.06.2022, 
às 14h 

Processo de análise das incrições e etapas de seleção 

(incluindo a entrevista) 
15.06.2022 01.07.2022 

Divulgação do resultado preliminar (1ª chamada) 07.07.2022 

Período de interposição de recursos (1ª chamada), via e-mail: 
trilhasoncologia@haoc.com.br 08.07.2022 

Divulgação do resultados dos recursos interpostos (1ª chamada) 12.08.2022 

Reabertura da ficha cadastral para entrega ou substituição de documentos 
ilegíveis 

Obs: válido somente aos candidatos que cumpriram o critério de 
participação na Entrevista 

https://sig.eadhaoc.org.br/ficha_inscricao/nova/fp_1648666817111542 

07.07.2022 
12.07.2022 

às 18h 

Divulgação do resultado preliminar (2ª chamada) 14.07.2022 

Período de interposição de recursos (2ª chamada), via e-mail: 

trilhasoncologia@haoc.com.br 
15.07.2022 

Divulgação final do resultado 18.07.2022 

Confirmação de interesse pelos candidatos aprovados, via e-mail: 
trilhasoncologia@haoc.com.br 

19.07.2022 21.07.2022 

Período de oferta do curso 19.07.2022 19.12.2022 

Quadro 1 – Cronograma do processo seletivo 
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ONDE SE LÊ: 

 
9. DO RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
O candidato poderá interpor recurso administrativo em face do resultado preliminar da seleção no 

prazo de 03 (três) dias corridos a partir da publicação do resultado preliminar no sítio eletrônico: 

https://www.fecs.org.br/extensao/trilhas-em-oncologia/ 

 
9.5 O candidato receberá um e-mail informando sobre a decisão tomada acerca de seu recurso 
até o dia 08.07.2022. 
 
 
LEIA-SE: 
 
9. DO RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
O candidato poderá interpor recurso administrativo em face do resultado preliminar da seleção no 

prazo de 01 (dia) dias corridos a partir da publicação do resultado preliminar no sítio eletrônico: 

https://www.fecs.org.br/extensao/trilhas-em-oncologia/ 

 
9.5 O candidato receberá um e-mail informando sobre a decisão tomada acerca de seu recurso 
(1ª chamada) até o dia 12.07.2022. 
 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR  
 
10.1 O resultado preliminar será divulgado no dia 04.07.2022, por ordem de classificação dos 
candidatos, e constarão de lista geral com todos os inscritos, no sítio eletrônico 
https://www.fecs.org.br/extensao/trilhas-em-oncologia/  
 
10.2 O resultado final será publicado no dia 11.07.2022 no sítio eletrônico 
https://www.fecs.org.br/extensao/trilhas-em-oncologia/  
 
10.3 O candidato selecionado deverá enviar um e-mail para trilhasoncologia@haoc.com.br 
declarando o interesse na vaga entre os dias 11.07.2022 à 15.07.2022, indicando no campo 
“Assunto” do e-mail: “CONFIRMAÇÃO DE VAGA TRILHA DE ONCOLOGIA, Edital XX de 2022” e 
indicando no “Corpo” do e-mail o nome completo, RG e a manifestação de interesse na vaga.  
 
10.4 Os candidatos que não manifestarem o interesse até o dia 15.07.2022 terão as vagas 
transferidas para os demais candidados classificados, respeitando a ordem de classificação. 
 

https://www.fecs.org.br/extensao/trilhas-em-oncologia/
https://www.fecs.org.br/extensao/trilhas-em-oncologia/
https://www.fecs.org.br/extensao/trilhas-em-oncologia/
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LEIA-SE 
 
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR  
 
10.1 O resultado preliminar será divulgado no dia 07.07.2022, por ordem de classificação dos 
candidatos, e constarão de lista geral com todos os inscritos, no sítio eletrônico 
https://www.fecs.org.br/extensao/trilhas-em-oncologia/  
 
10.2 O resultado final será publicado no dia 18.07.2022 no sítio eletrônico 
https://www.fecs.org.br/extensao/trilhas-em-oncologia/  
 
10.3 O candidato selecionado deverá enviar um e-mail para trilhasoncologia@haoc.com.br 
declarando o interesse na vaga entre os dias 19.07.2022 à 21.07.2022, indicando no campo 
“Assunto” do e-mail: “CONFIRMAÇÃO DE VAGA TRILHA DE ONCOLOGIA, Edital XX de 2022” e 
indicando no “Corpo” do e-mail o nome completo, RG e a manifestação de interesse na vaga.  
 
10.4 Os candidatos que não manifestarem o interesse até o dia 21.07.2022 terão as vagas 
transferidas para os demais candidados classificados, respeitando a ordem de classificação. 
 

 
 
 
 

São Paulo, 07 de julho de 2022. 
 
 

 

 
Eloísa Pinho 

Diretora Pedagógica  
Fundação R. W. Johnson 

Letícia Faria Serpa 
Diretora Acadêmica da Faculdade de Educação e 

Ciências da Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

 
 
 

Publique-se 
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