ESCOLA DE SAÚDE
REAL HOSPITAL PORTUGUÊS

CURSO DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULAS
2019

Edital de Matrícula 2019
A Escola de Saúde do Real Hospital Português, com sede na Rua Imperador Dom Pedro
II, No 310, Santo Antônio, Recife/PE, autorizada pela Portaria SEE No 5196 de
29/10/2018, torna público a abertura das inscrições para o ingresso no Processo Seletivo
de 2019, para o Curso Técnico em Enfermagem.

1. Do objetivo do curso
A Escola Técnica de Saúde do Real Hospital Português foi criada para oferecer cursos
técnicos de nível médio na modalidade presencial, objetivando nas áreas dos cursos que
ministra, a formação de profissionais e especialistas em nível técnico, a oferta de
extensão do ensino e da pesquisa à comunidade. Adicionalmente, objetiva promover o
intercâmbio e cooperação com instituições de ensino e profissionais, tendo em vista o
desenvolvimento da educação, da cultura, das ciências e da tecnologia, contribuindo
para o fortalecimento da formação humana e da defesa do meio ambiente, através do
cultivo dos valores educacionais, culturais, morais e cívicos.
O Curso Técnico em Enfermagem forma técnicos de nível médio para atuar nos
diferentes níveis de complexidade atenção à saúde, em todo o ciclo vital humano, com
competência técnico-científica e ético-política, considerando as demandas da sociedade
em relação à promoção, proteção, recuperação e reabilitação inerentes aos processos
saúde-doença.

2. Dos requisitos para Matrícula
2.1 Estão aptos a matricular-se no Processo Seletivo os candidatos que:
2.1.1. Concluíram o Ensino Médio ou equivalente;
2.1.2. Estão cursando regularmente a partir do 2° ano do Ensino Médio em
Instituição regularmente autorizada pela Secretaria Estadual de Educação,
tendo assim concluído o 1o ano do Ensino Médio.
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3. Processo de Realização das Matrículas
3.1 A inscrição para o Processo Seletivo deverá ser feita pelo candidato ou responsável
legal pessoalmente na Secretaria Acadêmica da Escola de Saúde, mediante o
preenchimento da ficha de matrícula, disponível no local ou pelo
site www.rhp.com.br/escoladesaude.

3.2 Após esse cadastro, deverá comparecer na Secretaria Acadêmica da Escola de
Saúde, situada à Rua Imperador Dom Pedro II, 310, Santo Antônio. Recife-PE, em
posse da original e cópia dos seguintes documentos obrigatórios:
a) 1 foto 3x4 recente;
b) 1 comprovante de residência atualizado dos últimos 3 (três) meses;
c) Documento oficial com foto (RG ou CNH) com CPF.
d) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou Ficha 19 (frente e verso);
e) Declaração de matrícula regular no ano letivo a partir do 2° ano do Ensino
Médio, para o candidato que não tiver o Ensino Médio completo.
3.3 A matrícula só será considerada efetivada após a assinatura do Contrato de
Prestação de Serviços educacionais pelo candidato e a quitação da 1ª parcela.
3.4 É obrigatória a apresentação da documentação comprobatória da conclusão do
Ensino Médio ou declaração que está cursando o Ensino Médio regularmente a
partir do 2° ano do Ensino Médio. As matrículas serão permitidas apenas para os
aprovados no processo seletivo.
3.5 Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo telefone (81) 3416-8095 ou (81) 34168095, de 12h às 21h.

4. Dispensa de disciplinas
4.1 Consiste em um procedimento acadêmico em que o aluno poderá solicitar
dispensa de disciplina já cursada e aprovada em outra Instituição, se esta
apresentar equivalência de, no mínimo, 75% do conteúdo e carga horária
estabelecida para a disciplina solicitada. Requisitos:
a)

Documento ou informação que comprove o credenciamento da instituição de
4

origem junto a Secretaria de Educação do Estado que o aluno cursou.
Em caso dúvidas, contatar a Secretaria Acadêmica através do número 81 34168095.
b) Histórico escolar atualizado (original) do curso, contendo carga horária e média
final de avaliação;
c)

Plano de curso ou ementário das disciplinas que pretende dispensar.

5. Horário das Aulas
5.1

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, havendo turmas no turno da
tarde e no turno da noite, conforme a quantidade de alunos matriculados por
turno.

5.2

Turno da tarde: 14h às 17h.

5.3

Turno da noite: 18h30 às 21h30.

6. Do regime escolar e das mensalidades
6.1

O curso Técnico de Enfermagem possui carga horária total de 1.600h, divididas
em 4 módulos. Serão 1.200h de aulas e 400h de estágio profissional
supervisionado. O curso terá duração aproximada de 24 meses.

6.2

A mensalidade terá o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

6.3

Para os alunos que realizarem o pagamento até a data do vencimento, será
conferido um percentual de 5% de desconto.

6.4

Funcionários do RHP têm desconto de 20% para pagamento até o vencimento.
Obter informações sobre o procedimento junto a secretaria da Escola.

6.5

Os descontos não são acumulativos.

7. Considerações finais
7.1

Informações sobre os cursos poderão ser obtidas na Secretaria Acadêmica da
Escola Técnica de Saúde e/ou pelo telefone (81) 3416-8095 ou pelo e-mail
escoladesaude@rhp.com.br e site www.rhp.com.br/escoladesaude.
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