LIGA CONTRA O CÂNCER
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
EDITAL DE SELEÇÃO - CURSO DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA
Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização

O Departamento de Ensino, Pesquisa e Educação Comunitária - DEPECOM torna
público, para conhecimento dos interessados, que, no período de 16 de junho a 11 de
agosto de 2016, estarão abertas as inscrições para Seleção de alunos para o Curso de
Instrumentação Cirúrgica.
Período de inscrições: de 16/06 até 11/08/2016.
Data da Prova: 15/08/2016 às 14h no Auditório do Centro Avançado em Oncologia, Av.
Miguel Castro, 1355, Dix-Sept Rosado, Natal/RN.
Divulgação do resultado: 18/08/2016, a partir das 17h.
Matrícula: 19/08/2016 até 24/08/2016.
Todas as etapas do processo seletivo são obrigatórias.
Confira a seguir:
INSCRIÇÃO
Até 11/08/2016, você deverá concluir a inscrição presencial, que consiste em:
1. Preencher a ficha de inscrição;
2. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 10,00 (Dez reais);
PROVA
A prova escrita será realizada no dia 15/08/2016 às 14h no Auditório do Centro
Avançado em Oncologia, Av. Miguel Castro, 1355, Dix-Sept Rosado, Natal/RN.
CONTEÚDO
- Código e ética e Lei do Exercício dos profissionais de enfermagem;
- Enfermagem Clínica e Cirúrgica;
- Suporte Básico de Vida;

- Cuidados Básicos de Enfermagem;
- NR 32;
RESULTADO
Serão convocados para matrícula os alunos que obtiverem as vinte melhores
notas na prova. Você será contatado via e-mail em no dia 18/08/2016, a partir das 17h.
A lista completa de aprovados será publicada no site: www.ligacontraocancer.com.br.
MATRÍCULA
Após divulgação do resultado, o aluno deverá ir ao DEPECOM efetuar a
matrícula, para garantir a reserva da vaga até o dia 24/08/2016. Caso não compareça,
será chamado o reserva da lista.
Dúvidas referentes a esse Processo Seletivo deverão ser encaminhadas para o
email sec.depecom@liga.org.br ou através do contato 4009 5567 (DEPECOM).

Natal, 16 de junho de 2015.

