
 
 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS AO  

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

 
A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO (AHMV) comunica as orientações sobre a inscrição             
de candidatos para participação no processo de seleção do curso TÉCNICO EM ENFERMAGEM, parte do               
Projeto Formação e Qualificação de Técnicos para o Sistema Único de Saúde, desenvolvido em parceria               
entre a AHMV e o Ministério da Saúde, por meio da Responsabilidade Social - PROADI. 
 
I - Das Vagas 
 
1. Serão ofertadas um total de 40 (quarenta) vagas destinadas ao curso técnico em enfermagem, e mais 04                  
(quatro) vagas extras. 
 

1.1. Todas as vagas serão ofertadas para moradores dos bairros Restinga e Extremo-Sul de             
Porto Alegre/RS (bairros Restinga, Belém Novo, Chapéu do Sol, Lageado, Lami e Ponta             
Grossa); 

1.2. Cabe ao candidato comprovar residência nos bairros indicados para participação; 

1.3. Cabe ao candidato enviar a inscrição online  no prazo determinado neste edital; 

1.4. A AHMV realizará processo de seleção, que consiste em análise da inscrição, prova de              
conhecimentos de nível médio e entrevista coletiva e individual; 

1.5. Cabe ao candidato acompanhar todas as etapas do processo de seleção, bem como prazos              
e exigências deste edital. As informações serão divulgadas no site          
http://iep.hospitalmoinhos.org.br/cursotecnico  

1.6. O não cumprimento ou atendimento em qualquer das etapas acarretará na desclassificação            
do candidato. 

 
II - Dos requisitos para a inscrição 
 

2.1 . Ser maior de 18 anos; 
2.2 . Ter concluído o ensino médio; 
2.3 . Residir nos bairros Restinga e Extremo-Sul de Porto Alegre/RS. 
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III - Da Inscrição 
 
3.1. A inscrição deverá ser realizada utilizando formulário online (ANEXO I), no link disponível no site                

http://iep.hospitalmoinhos.org.br/cursotecnico entre às 00:00 até às 23:59 do dia 19 de junho de             
2018 e será efetivada quando do cumprimento das exigências para a mesma; 

3.2. A AHMV disponibilizará computadores para a realização da inscrição no dia 19 de junho de 2018, junto                  
a Recepção da Internação do Hospital da Restinga e Extremo-Sul, bem como plantão presencial              
para esclarecimento de dúvidas nesta mesma data; 

3.2. Sob hipótese alguma serão aceitas inscrições enviadas após o dia de inscrição, mesmo em caráter de                 
substituição ou complementação. 

 
IV - Do Processo Seletivo  
 
4.1. A AHMV realizará processo de seleção, que consiste em análise da inscrição, prova de conhecimentos                

de nível médio e entrevista coletiva e individual; 

4.2. O candidato com deficiência ou seu representante legal deve indicar, no ato da inscrição, as                
necessidades específicas de acessibilidade para garantir a sua participação nas diferentes etapas do             
processo seletivo (prova, entrevista). Ainda, se necessário podem contatar a Secretaria da Escola             
Técnica por meio do e-mail portaldoaluno@hmv.org.br para garantia de acessibilidade plena ao            
processo seletivo.  

4.3. O candidato deve comparecer ao local de prova com 20 minutos de antecedência do horário da                 
realização da prova, munido de documento de identificação com foto. Não será permitido o acesso               
sem a devida identificação. 

 
V - Dos resultados  
 
5.1. As divulgações do processo de seleção ocorrerão conforme cronograma presente neste edital, no item               

VII. 
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VI - Do ingresso  
 
6.1. O candidato aprovado deverá realizar a matrícula entre os dias 05 e 06 de julho de 2018; 
 
6.2. Local para realização da matrícula: Escola Técnica Hospital Moinhos de Vento, situada na Rua               

Ramiro Barcelos, n. 996 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS. 
 
6.3. Documentação exigida aos candidatos (trazer originais e cópias): 

● Carteira de identidade; 
● CPF; 
● Título de eleitor; 
● 2 fotos 3x4; 
● Certidão de nascimento ou casamento; 
● Cópia autenticada em cartório do histórico escolar do ensino médio; 
● Cópia autenticada em cartório do diploma de conclusão do ensino médio; 
● Comprovante de residência no nome do candidato (água, luz ou telefone fixo) ou declaração              

do titular da conta informando que o aluno reside no endereço autenticada em cartório; 
● Carteira de vacinas (Hepatite B, Tétano, Tríplice viral). 

 
6.4. Não serão efetivadas matrículas de candidatos que não possuírem o diploma de ensino médio               

autenticado em cartório e/ou carteira de vacinação e/ou comprovante de endereço nos bairros             
Restinga e Extremo-Sul de Porto Alegre/RS; 

 
6.5. A não efetivação da matrícula acarretará na perda da vaga. 
 
VII - Das informações sobre o curso Técnico em Enfermagem  
 
As atividades teóricas e práticas ocorrerão ao longo de 17 meses corridos, conforme cronograma              
estabelecido pela Escola Técnica da AHMV. Para o deslocamento dos alunos durante o curso, será               
fornecido transporte entre o trajeto da Restinga (ponto de encontro no HRES) e a Escola Técnica HMV, pela                  
Responsabilidade Social - PROADI da AHMV, subsidiados por recursos do Projeto Formação e Qualificação              
de Técnicos em Enfermagem para o Sistema Único de Saúde. 
 
Horário das Aulas: 

● Segunda a sexta-feira: das 13:30 às 17:30, com horário de intervalo.  
*Ao decorrer do curso poderão ocorrer mudanças de acordo com cronograma da Escola Técnica da AHMV; 
 
Local das atividades: 

● Escola Técnica - Hospital Moinhos de Vento.  
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Cronograma do processo de seleção 

Etapas Período 

Inscrição dos candidatos 19/06/2018 

Divulgação das inscrições homologadas 20/06/2018 

Divulgação do local da prova 21/06/2018 

Aplicação da prova 23/06/2018 - 13h às 16h 

Divulgação dos aprovados na prova 26/06/2018 

Divulgação da data e local da entrevista coletiva 26/06/2018 

Entrevista coletiva  27, 28 e 29/06/2018 

Divulgação da data e local da entrevista individual 30/06/2018 

Entrevista individual 02 e 03/07/2018 

Divulgação final dos aprovados 04/07/2018 

Matrículas dos aprovados 05 e 06/07/2018 

Início das aulas 09/07/2018  

 

 

 

 
Atenciosamente,  

Líder Projeto Formação e Qualificação de Técnicos para o Sistema Único de Saúde 
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ANEXO I:  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O CURSO            

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo*: 
Data de nascimento*: 
CPF*: 
Naturalidade*: 
Estado civil*: 
Ano conclusão do ensino médio*: 

Será necessário apresentar comprovante de conclusão do Ensino Médio original ou cópia 
autenticada para efetivação da matrícula. 

( ) Li e concordo 

DADOS PARA CONTATO 

E-mail: 
Telefone celular (DD)*: 
Telefone residencial (DD): 
Telefone alternativo (DD): 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua/número*: 
Bairro*: 
CEP*: 
Para a matrícula, será necessário apresentar comprovante de residência (conta de água, luz 
ou telefone) nas regiões da Restinga e Extremo-Sul (Bairros Restinga, Belém Novo, Chapéu 

do Sol, Lageado, Lami e Ponta Grossa). 
 

( ) Li e concordo 
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DISPONIBILIDADE PARA O CURSO TURNO DA TARDE 

 
ATENÇÃO: As aulas acontecerão de segunda a sexta, das 13h as 17h30min, nas 
dependências da Escola Técnica do Hospital Moinhos de Vento no período de julho de 2018 
à dezembro de 2019.  
 
*O calendário de aulas está sujeito a alterações, conforme cronograma da Escola Técnica. 
 

Estou ciente dos horários e dos prazos, tenho condições de frequentar as aulas 
respeitando horários e o calendário acadêmico previsto: 

(   ) SIM (   ) NÃO 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Se você possui algum tipo de necessidade especial, por favor, nos informe para que 
possamos providenciar a estrutura adequada: 
 
campo aberto 
 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

Se você possui algum tipo de deficiência, é necessário nos informar abaixo para que 
possamos providenciar a estrutura adequada: 
 

 
( ) física ( ) visual ( ) auditiva ( ) surdez ( ) intelectual ( ) múltipla 
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