MATRÍCULA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - MÓDULO IV

PERÍODO:
De 08 de abril a 09 de agosto de 2021 ou até atingir o limite de vagas.
Início das aulas: 11/08/2021
Procedimentos:
1 - Local para a Realização da Matrícula: Internet
Acessar https://saocamilo-sp.br/tecnicos/presencial
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 ( frente e verso);
CPF;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Comprovante de endereço (que conste o CEP);
Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente; ou
Atestado de Matrícula na 3ª série do Ensino médio (para os candidatos concluintes do Ensino
Médio em 2021);
Histórico Escolar de Conclusão do Auxiliar em Enfermagem
Certificado de Conclusão do Auxiliar em Enfermagem
Os demais documentos abaixo deverão ser entregues antes do término do Módulo IV.
Título de Eleitor;
Quitação com as obrigações militares (Reservista ou Certificado Militar);
Carteira de Vacinação Atualizada.
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– Após análise e aprovação dos documentos, é preciso acessar a área do candidato

https://matriculastecnico.saocamilo-sp.br/ para a impressão do boleto.

4 – 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.
5 - Será de total responsabilidade do candidato a veracidade das informações declaradas
eletronicamente no Formulário de Inscrição.
6 - 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.
7. Caso não efetue o pagamento no prazo, somente será possível emitir a 2ª via do boleto
pela área do candidato mediante a existência de vaga.
8. No caso do aluno menor de 18 anos, deverá indicar no processo de preenchimento da
Matrícula os dados do pai ou responsável para a adesão ao Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais.
CURSO

PRÉ-REQUISITO

TURMA

VAGAS

VESPERTINO

Habilitação
Profissional
Técnica de
nível médio
em
ENFERMAGEM

Idade Mínima:
17 anos
completos
Escolaridade:
Ensino Médio
Concluído ou
estar cursando
a 3ª série
Auxiliar de
Enfermagem
Concluído

030
SPE201IVAV

NOTURNO

SPE201IVBN

HORÁRIO

Teoria:
2ª a 6ª feira das 13h45 às 18h
Estágios Módulo I / II / III e V:
De 2ª a 6ª feira das 13h às 18h
Ou
De 2ª a 6ª feira das 13h45 às 18h e
sábado de manhã, mediante
formação de grupos

030

VALOR DA
MENSALIDADE
PARA O ANO DE 2021

R$491,00

Teoria:
2ª a 6ª feira das 18h45 às 23h
Estágios Módulo I / II / III e V:
De 2ª a 6ª feira das 18h às 23h
Ou
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 via plataforma Teams.
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

