
 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 

EDITAL TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2020/2 

GRADUAÇÃO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR 

 

A Instituição de Ensino Superior Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte, doravante 

denominada FSCBH, instituição de ensino mantida pela Santa Casa de Misericórdia de Belo 

Horizonte, em conformidade com a legislação vigente, apresenta o termo de retificação ao 

edital 004/2020, das inscrições para Transferência Externa no 2º semestre de 2020, para o 

curso superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar.  

 

1. Das alterações do Edital 

 

1.1. No item 6.1 –Onde se Lê:  Os candidatos aprovados e convocados deverão comparecer à 

Secretaria Integrada Acadêmica e Financeira – SIAF - da FSCBH, situada à Avenida dos 

Andradas, 2688 -3º subsolo - bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG - CEP: 

30.260-070, no período de em até 05 (cinco) dias úteis, após a divulgação do resultado na 

Central do Candidato. 

 
Leia-se: Os candidatos aprovados e convocados deverão enviar e-mail 
para matricula.ep@santacasabh.org.br, com o título: MATRÍCULA e SEU NOME 
COMPLETO, informando que deseja se matricular no Curso de Gestão Hospitalar, além dos 
seus dados de contato (telefones e e-mails) e anexar cópia dos documentos citados no ANEXO 
I.  
 
1.2 No item 6.1.1 – Onde se Lê: O horário de atendimento da SIAF é de segunda a sexta-feira, 
das 08h30min e 20h30min; 
 

Leia-se: O atendimento da SIAF, em decorrência da situação atual de pandemia pelo COVID-

19, será apenas pelo e-mail matricula.ep@santacasabh.org.br. 

 

1.3 No item 6.2 - Onde se Lê: Para realização da matrícula, o candidato deverá assinar TERMO 

DE CIÊNCIA E ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 

GRADUAÇÃO e pagar a primeira mensalidade do curso (matrícula). 

 

Leia-se: A SIAF enviará para o seu e-mail um boleto bancário referente ao valor da matrícula. 

Somente após quitação do boleto, sua matrícula estará concluída. No início das aulas 

presenciais a Secretaria Integrada Acadêmica e Financeira solicitará sua presença para assinar 

o TERMO DE ADESÃO ao contrato de prestação de serviços e apresentar os documentos 

originais enviados por e-mail para a matrícula, além de entregar 1 (uma) foto 3x4 recente.    
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2. Dos demais assuntos  

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste TERMO DE 

RETIFICAÇÃO, seguem o disposto no Edital. 

 

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2020. 
Saulo Levindo Coelho 

Diretor Geral 
FACULDADE SANTA CASA BH – FSCBH 

 

 


