
APROVADOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO CONFORME 

EDITAL DE BOLSAS DE ESTUDO (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020) 

E TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM – NOITE 

2ª CHAMADA 

Verifique se você foi aprovado e confira as instruções para realizar a sua matrícula até dia 16 de 

setembro de 2020 (quarta-feira). Após esta data as bolsas remanescentes serão oferecidas para 

outros candidatos aprovados. 

NOME 

ANDREZZA CRISTINA MEIRA DA SILVA 

CLAUDILENE LILIAN DOS SANTOS OLIVEIRA 

DANIELE MARA GOMES 

FRANCKLIN EUSTÁQUIO VARGAS MOURÃO 

JANAINA KASSIA RIBEIRO DE MOURA NASCIMENTO 

JORDANA CARDOSO ALCÂNTARA ALMEIDA 

LUCIANA CHAGAS FERREIRA 

ROSELI GOMES DA SILVA 

SIMONE APARECIDA ALVES DANTAS DO NASCIMENTO 

 

Envie e-mail para matricula.ep@santacasabh.org.br com o título: MATRÍCULA (SEU NOME 

COMPLETO), informe que deseja se matricular no Curso Técnico de Enfermagem – turno noite, 

além dos seus dados de contato (telefones e e-mails) e anexe cópia dos seguintes documentos:  

 Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental e Médio e/ou declaração de 
matrícula no Ensino Médio (frente e verso); 

 Carteira de identidade (frente e verso); 
 Título de eleitor (frente e verso); 
 CPF (frente e verso); 
 Comprovante de endereço com CEP; 
 Certidão de Nascimento ou Casamento. 

 
Você receberá um boleto bancário via e-mail para pagamento, caso sua bolsa não seja integral. 
Fique atento à data de vencimento. Somente após quitação do boleto, sua matrícula estará 
concluída. 
 
As aulas já começaram nos dias 08 e 09 de setembro de 2020 (terça e quarta-feira), mas você não 
terá nenhum prejuízo em relação ao conteúdo das disciplinas. 
 
No início das aulas presenciais a Secretaria Integrada Acadêmica e Financeira solicitará que você 
assine o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, apresente os documentos originais 
enviados por e-mail para a matrícula e entregue 2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais. 
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Os candidatos que não foram contemplados com a Bolsa Social podem aproveitar as condições de 

desconto oferecidas para o curso Técnico em Enfermagem: 

 valor promocional: R$ 436,00 (mensalidade com 20% de desconto sobre o valor integral). 

 
Para outros esclarecimentos entre em contato com o Serviço Social pelo telefone (31) 98222-7568 

ou bolsasocialep@santacasabh.org.br. 

Data limite para sua matrícula: 16 de setembro de 2020 (quarta-feira). 
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