
 
 

 
   

 

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

(complementar ao curso de auxiliar de enfermagem) 

A Gerência de Recursos Humanos através da Gestão do Trabalho, Educação e 
Desenvolvimento/GTED, realiza por meio deste edital, processo de inscrição para curso 
técnico em enfermagem, previsto em acordo coletivo de trabalho, formalizado entre o 
GHC e o SindiSaúde. 

Público-alvo : Auxiliares de enfermagem do GHC, que não possuem curso técnico em 
enfermagem, e que entregaram diploma de ensino médio na gerência de recursos 
humanos previamente. 

Seleção:  A seleção ocorrerá através da ordem dos inscritos. Os candidatos devem 
pertencer exclusivamente ao público-alvo. 

Turnos: Os cursos serão ofertados nos turnos: manhã, tarde e noite. A opção de turno 
será conforme vagas disponíveis e confirmada no ato da inscrição. 

Execução:  Escola Técnica Cristo Redentor. (www.etcr.com.br). 

Local: Av. Brasiliano Índio de Moraes, 772 - Passo D’areia (Próximo ao Viaduto Obirici). 

Período do Curso: Início de Agosto de 2015 com duração até 1° semestre de 2016 
(variável conforme plano da Escola Técnica Cristo Redentor (ETCR) e aproveitamento de 
disciplinas do curso de auxiliar de enfermagem). 

Período de Inscrição: Do dia 13/07/2015 até 31/07/2015. 

Inscrições: As inscrições ocorrerão diretamente no setor de Gestão do Trabalho, 
Educação e Desenvolvimento (Av. Francisco Trein, 596 – Centro Administrativo, 4° andar  
Ramal: 1766), devendo o trabalhador entregar a ficha de inscrição com opção do turno 
desejado. 

Certificação : serão certificados os alunos que cumprirem com as exigências da (ETCR) e 
que concluírem o curso com no mínimo 75% de frequência. 

A assinatura do termo de compromisso e a entrega da carta de encaminhamento à 
inscrição no Curso Técnico de Enfermagem acontecerão de 03 a 04 de agosto na Gestão 
do Trabalho. 

Orientações gerais: 

• Este curso não gerará abono de ponto, horas-extras ou banco de horas. 

� Inscrições com dados incompletos não serão consideradas válidas para o processo 
de matrícula. 

� Em casos de desistência após o início das atividades, a GTED realizará registro de 
acompanhamento no histórico do empregado.  



 
 

 
   

� Somente não serão registrados os casos de desistência que apresentarem 
justificativa por motivo de saúde ou maternidade. 

� Em caso de procura elevada de uma das turmas, a GTED poderá propor rearranjo 
dos candidatos.  

� A frequência será verificada através de relatórios emitidos mensalmente pela 
instituição executora do curso. 

� O participante deverá fornecer os documentos necessários para matrícula 
conforme regimento da instituição executora e legislação pertinente. 
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