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RETIFICAÇÃO 02 

EDITAL Nº 048 DE 22/07/2022  

PROCESSO SELETIVO – VAGAS REMANESCENTES 

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 o tópico “4. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS OBRIGATÓRIOS”, suprimindo a 

a entrega do documento “Declaração de vínculo na Instituição de atuação (Anexo 1) ou a cópia 

simples da carteira profissional, primeira folha e do registro do contrato atual”;  incluindo a 

reabertura da ficha de inscrição para a entrega do documento comprobatório “Certificado de 

formação de enfermeiro(a), auxiliar ou diploma de formação técnica, frente e verso, em 

Instituição reconhecida e credenciada pela Secretaria de Educação” somente aos candidatos que 

informaram formação completa (técnica ou de graduação em Enfermagem) e apresentaram 

pendência na entrega do documento comprobatório obrigatório, conforme previsto em Edital 

do processo seletivo na condição de aluno(a), do Curso de Extensão Trilha de Melhores Práticas 

em Enfermagem em Oncologia – vagas remanescentes, na modalidade EaD (on-line, 

autoinstrucional), conforme disposto   no Edital 048 publicado em 22/07/2022. 

 
Destaque:  
 

A ficha de inscrição será reaberta de 23/08/2022, às 13h e ficará disponível até 24/08/2022, às 
17h, para a entrega do documento “Certificado de formação de enfermeiro(a), auxiliar ou diploma 
de formação técnica, frente e verso, em Instituição reconhecida e credenciada pela Secretaria de 
Educação”, somente aos candidatos que informaram formação completa (técnia ou de graduação 
em Enfermagem) e apresentaram pendência na entrega do documento comprobatório 
obrigatório, conforme previsto em Edital do processo seletivo na condição de aluno(a). Os 
candidatos elegíveis receberão comunicado, via e-mail. 
Link de acesso direto à ficha cadastral: 
https://sig.eadhaoc.org.br/ficha_inscricao/nova/fp_1658420700137255 

 
As demais informações, critérios e pré-requisitos constantes e subsequentes previstos em 

Edital, permanecem inalterados. 

 

 ONDE SE LÊ: 

 

4. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS OBRIGATÓRIOS  

 

4.1 Deverão ser anexados à Ficha Eletrônica de Inscrição, em formato PDF ou JPEG (documentos 

https://sig.eadhaoc.org.br/ficha_inscricao/nova/fp_1658420700137255
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com tamanho máximo de 1,5 MB por arquivo), os seguintes documentos, em cópia simples:  

a) Documento de identidade (RG) frente e verso;  

b) Currículo resumido;  

c) Certificado de formação de enfermeiro(a), auxiliar ou diploma de formação técnica, 

frente e verso, em Instituição reconhecida e credenciada pela Secretaria de Educação;  

d) Declaração de vínculo na Instituição de atuação (Anexo 1) ou a cópia simples da 

carteira profissional, primeira folha e do registro do contrato atual;  

ATENÇÃO: Documentos ilegíveis, corrompidos, desatualizados ou diferentes dos solicitados desclassificarão o 

candidato(a). 

 

 

LEIA-SE 

 

4. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS OBRIGATÓRIOS  

 

4.1 Deverão ser anexados à Ficha Eletrônica de Inscrição, em formato PDF ou JPEG (documentos 

com tamanho máximo de 1,5 MB por arquivo), os seguintes documentos, em cópia simples:  

a) Documento de identidade (RG) frente e verso;  

b) Currículo resumido;  

c) Certificado de formação de enfermeiro(a), auxiliar ou diploma de formação técnica, 

frente e verso, em Instituição reconhecida e credenciada pela Secretaria de Educação;  

ATENÇÃO: Documentos ilegíveis, corrompidos, desatualizados ou diferentes dos solicitados desclassificarão o 

candidato(a). 

 

 

 

São Paulo, 23 de agosto de 2022. 
 
 

 

 
Eloísa Pinho 

Diretora Pedagógica  
Fundação R. W. Johnson 

Elaine Emi Ito 
Diretora Acadêmica interina  

 Faculdade de Educação e Ciências da Saúde  

 Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

 
Publique-se 

 

 


