
 

EDITAL 001/2019 
PROCESSO SELETIVO DE BOLSA DE ESTUDO PARA O  

CURSO EM GESTÃO DA SAÚDE  
 

Para conhecimento de todos os interessados, tornamos público que, no período indicado neste 
Edital, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Bolsas de Estudos para o curso livre 
de atualização em Gestão de Saúde - 2019, com percentuais que poderão variar de 20% a 60% de 
desconto, conforme pontos obtidos na prova. 

1. SOBRE O CURSO  

O curso de atualização em GESTÃO DA SAÚDE  tem carga horária de 120 horas/aula.  

- Período previsto: 15/fev. a 29/jun/19 (sextas à noite e sábados pela manhã).  

- Local: Ecotec Betim (MG) – Rua Professor Osvaldo Franco, 90 – 8º andar – Centro. 

- Público alvo: Técnicos em Enfermagem,  Radiologia, Segurança do Trabalho, Administra ção ou áreas 
afins, Profissionais com Curso Superior na área da saúde, demais interessados no tema.  

- Objetivo: desenvolver competências para atuação em cargos técnicos e/ou de gestão na área da 
saúde.  

- Investimento (valor integral): 6 mensalidades de R$ 441,00. 

2. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DAS BOLSAS  

Inscrições até o dia 30/01/2019 através do cadastro disponível no link: 
https://www.facebook.com/601637793223597/posts/2009162819137747 
ou pelo WhatsApp (31) 9 9546 5972 (informar: nome completo, contato 
(telefone e e-mail). 

Realização da 
prova 

02/02/2019 (sábado) – 8 h às 11 h.  
Local: ECOTEC 

Publicação do 
resultado  

11/02/2019 – facebook: ecotecbetim 

Matrícula  11 a 14/02/2019 

Início do curso  15/02/2019 

Para garantir a participação no processo o candidato receberá um e-mail de confirmação da 
instituição como comprovante. 

3. SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

A inscrição no Processo Seletivo é gratuita. 

Para concorrer às bolsas de estudo é necessário atender os requisitos e realizar uma prova conforme 
orientações abaixo: 

a) Requisitos mínimos: 

- Ensino Médio completo; 

- Não estar cursando outros cursos simultaneamente, que coincidam com datas e horários deste 
curso. 

https://www.facebook.com/601637793223597/posts/2009162819137747
http://www.ecotec.com.br/


Será aplicado um teste teórico, com 50 questões de múltipla escolha  (CONTEÚDO ANEXO),  dividido 
em 3 (três)  tópicos : 

 35 questões de Português (35 pontos); 
 35 questões de Raciocínio lógico e Matemática (35 pontos); 
 Redação (30 pontos). 

A prova terá caráter classificatório e as bolsas vinculadas ao resultado, sendo: 

Resultado da prova Desconto (%) Valor de cada uma das 6 
mensalidades  

Notas de 30 a 40 pontos (aplicável também aos 
inscritos que optarem por não fazer a prova) - R$441,00 

Notas de 41 a 60 pontos  20% R$360,00 
Notas de 61 a 70 pontos  30% R$315,00 
Notas de 71 a 80 pontos  40% R$270,00 
Notas de 81 a 90 pontos  50% R$225,00 

Notas acima de 90 pontos  60% R$180,00 
 NOTA:  

No dia da prova, o candidato deverá ap resentar um documento de identidade com foto e chegar com 
15 minutos de antecedência.  
 

4. CONSIDERAÇOES GERAIS  

 A  Gestão da ECOTEC  e Coordenadora do curso (Anna Prado) serão  responsáveis por avaliar a 
documentação apresentada pelos candidatos, deferir ou indeferir pedidos de recursos. 

O não cumprimento a quaisquer prazos pré-estabelecidos e/ou não apresentar os documentos 
necessários para efetivação da matrícula, desvinculará o candidato à participação do processo 
seletivo e ao consentimento da bolsa. 

A Bolsa de Estudo concedida restringirá ao valor das mensalidades, ficando excluso custo com 
materiais didáticos, visitas técnicas e outros. 

 A inscrição não garante a efetivação da matrícula, se não atendidas às exigências deste Edital, bem 
como, não formar o número mínimo de alunos para iniciar uma turma.  

É de responsabilidade do candidato, buscar esclarecimentos de  todas suas dúvidas antes do 
processo seletivo. 

Betim, 04 de janeiro de 2019 

 

Mardele Rezende 

Sócia Gestora da Ecotec 

 

 



ANEXO I CONTEÚDO PROGRAM ÁTICO  

 

LÍNGUA PORTUGUESA -  Programa: 

Compreensão textual. Tipos de linguagens. Elementos da Comunicação. Sinônimos e Antônimos. 
Morfologia: acentuação; elementos mórficos; processos de formação de palavras; classes 
gramaticais; palavras denotativas. Sintaxe: concordância verbal; concordância nominal; regência; 
crase; colocação pronominal. Figuras de linguagem. Semântica: valor semântico dos conectivos; valor 
semântico das preposições; significado das palavras 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA – Programa:  

Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, 
com figuras, de palavras).  


