MATRÍCULAS EDUCAÇÃO PROFISSIONAL _ Turma Março 2021
Técnico em Enfermagem/Complementação para Auxiliar de Enfermagem
PERÍODO DE MATRÍCULA:
De 27 de novembro de 2020 a 08 de março de 2021 ou até atingir o número de vagas
PRÉ-REQUISITO: ter concluído o Curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem
ou ter cursado a carga horária de 1.110 horas.
INÍCIO DAS AULAS: 15/03/2021
Procedimentos:
1 - Local para a Realização da Matrícula: Internet
Acessar https://saocamilo-sp.br/tecnicos/presencial, realizar a matrícula no link Inscrevase.
2 - Realizar o preenchimento da Ficha de Matrícula e adesão ao Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais;
Anexar no processo de matrícula os seguintes documentos:
Cédula de Identidade;
CPF;
Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; ou
Histórico Escolar do Curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem com
carga horária de 1.110 horas
Certificado de Conclusão do Curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de
Enfermagem (para concluintes de Auxiliar)
3 - Os demais documentos abaixo deverão ser entregues antes do término do Módulo IV.
Cópias:
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Título de Eleitor;
Quitação com as obrigações militares (Reservista ou Certificado Militar);
Comprovante de endereço (que conste o CEP);
Carteira de Vacinação Atualizada.
4 - A solicitação de matrícula será analisada pelo Colégio São Camilo e mediante o
recebimento correto dos documentos e disponibilidade de vagas será encaminhado o boleto
bancário referente a primeira parcela do módulo.

5 - O boleto será encaminhado via e-mail para o endereço indicado na Ficha de Matrícula no
prazo de 07 dias úteis.
6 - A confirmação da matrícula somente será realizada após o pagamento do boleto referente
a 1º parcela do Módulo de acordo com a data de vencimento indicada no boleto.
7 - Será de total responsabilidade do candidato a veracidade das informações declaradas
eletronicamente no Formulário de Inscrição.
8 - O candidato deve obrigatoriamente indicar um e-mail válido, que será o principal meio de
comunicação para o recebimento das informações sobre inscrições, matrículas e outros
comunicados institucionais importantes, sendo que a validade do e-mail informado é de sua
inteira responsabilidade.
9. Caso não efetue o pagamento no prazo, somente será emitido novo boleto mediante a
existência de vaga. A solicitação deve ser realizada através do e-mail tecnicosc@saocamilosp.br.
PERÍODO
CURSO

Complementação
para
Técnico em
Enfermagem

DURAÇÃO

HORÁRIO DAS AULAS

09 meses

Teoria: Módulo IV
2ª a 6ª feira das 18h45 às 23h

Módulo IV –
06 meses
Módulo V –
03 meses

NOTURNO

Estágios: Módulo V:
De 2ª a 6ª feira das 18h às 23h
Ou

Opção de
Plano de
Pagamento

Mensal

VALOR
MENSALIDADE
ANO 2021

R$ 491,00

De 2ª a 6ª feira das 18h45 às 23h e sábado
de manhã, mediante formação de grupos.

**As aulas serão realizadas de acordo com as orientações dos órgãos de educação e saúde e
ocorrerá de forma simultânea, presencial e remota.
Haverá uma escala de alunos para realizar as aulas presencias sem aglomerações e cumprindo
todas as recomendações necessárias para o momento de pandemia.
Tel: 0300 017 8585 / 3465-2664 /
tecnicosc@saocamilo-sp.br

