
 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO - Edital 019/2022 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2022/2 - 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, torna público que serão abertas as 

inscrições para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2022 para o curso superior de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar, de acordo com as normas estabelecidas no presente Edital. 

 

1. Das alterações do Edital 

 

No item 4 onde se Lê:   

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1 O processo seletivo será realizado, presencial, em duas etapas com caráter 

concomitantemente eliminatório e classificatório. 

 4.2 As duas etapas serão realizadas no dia 15 de maio de 2022, das 09h00min às 

17h00min, na sede da Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte, à Avenida dos Andradas, nº 

2688, bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG - CEP: 30.260-070. 

 4.3 A primeira etapa será composta por uma prova dissertativa com base em estudo de 

caso, no valor de 1.000 (mil) pontos. Os casos levarão em consideração os conteúdos 

ministrados nas diversas formas de escolaridade do Ensino Médio, não ultrapassando esse 

nível de complexidade. 

 4.4 Critérios de avaliação da prova dissertativa: 

I. Critérios de avaliação e de desclassificação na prova dissertativa 

Critérios de avaliação da prova dissertativa 

Pertinência ao tema/proposta 

CL - Correção linguística (pontuação, ortografia, acentuação gráfica e morfossintaxe) 

PV - Propriedade vocabular 

ACI - Argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta (pertinência, relevância 

e suficiência argumentativa) 

CC - Coesão e coerência 

II. Critérios para que seja atribuída nota zero ao texto dissertativo 

Conteúdo versa sobre tema diverso do estabelecido 

Não responde à questão proposta 



 
 

Letra ilegível, ou em forma de desenhos, disposta em versos, bem como em códigos 

alheios à Língua Portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português. 

Prova em branco 

Prova com identificação: marcas, desenhos, riscos, traços, etc. 

Prova sem assinatura no campo específico 

Plágio 

 

 4.5 O candidato poderá optar por usar sua nota do ENEM em substituição à primeira 

etapa do processo seletivo, desde que tenha realizado a prova nos anos de 2018, 2019, 2020 

ou 2021 e tenha obtido nota diferente de 0 (zero) em todas as áreas de conhecimento 

avaliadas e na redação. 

 4.6 O candidato que optar por usar sua nota do ENEM em substituição à primeira etapa 

do processo seletivo deve indicar essa opção no campo próprio do formulário de inscrição, 

informando ainda o ano de realização do exame, e a nota obtida nas 04 (quatro) áreas do 

conhecimento avaliadas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias) e a 

nota da Redação. 

 4.7 O Boletim de Desempenho Individual no ENEM, que pode ser obtido na página do 

INEP (www.portal.inep.gov.br), deverá ser enviado para o e-mail 

graduacao@faculdadesantacasabh.edu.br até o dia 13 de maio de 2022. 

 4.8 A segunda etapa consistirá de Múltiplas Minientrevistas (MME) no valor total de 

1.000 (mil) pontos, abrangendo temas pertinentes a aspectos comportamentais, tais como: 

 Ética 

 senso crítico 

 habilidade de negociação 

 liderança 

 capacidade criativa 

 empreendedorismo. 
 

 4.9 O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos, munido de caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material 

transparente, documento de identidade oficial com foto e comprovante de inscrição. 

 4.10 Não será permitida a entrada de nenhum candidato nas salas de aplicação das 

provas após 30 (trinta) minutos do horário de início.  

 4.11 Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade 

(RG), Carteira expedida por órgão ou conselho de classe (CRM, OAB, CREA etc.), Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista com foto, Carteira de Motorista com 

foto e Passaporte, válidos. Não serão aceitos documentos em formato digital, apresentados 

por meio eletrônico.  



 
 

 4.12 O candidato que não apresentar documento de identidade oficial conforme 

descrito no item 4.12 e seguintes deste edital não poderá fazer nenhuma etapa.  

 4.13 O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença de acordo com aquela 

constante no seu documento de identidade apresentado.  

 4.14 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que 

desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, 

notebook, palmtop, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou 

qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso vetar o 

ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.  

 4.15 O candidato deverá levar somente os objetos citados nos itens 4.10 deste Edital. 

Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos 

aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não se 

responsabilizando a FSCBH por perdas, extravios, furto, roubo ou danos que eventualmente 

ocorrerem.  

 4.16  As provas da primeira etapa serão distribuídas às 09h00min. As Múltiplas 

Minientrevistas (MME) terão início às 11h00min.  

 4.17 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos 

escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares.  

 4.18 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, 

ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.  

 4.19 O candidato poderá ser submetido a detector de metais durante a realização das 

provas.  

 4.20 Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala 

mediante consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe 

de aplicação de provas.  

 4.21 As orientações e instruções expedidas pela FSCBH antes e durante a realização das 

duas etapas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas 

pelo candidato. 

 4.22 Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes 

de decorrida 02 (duas) horas do início das provas.  

 4.23 Findo o horário limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a 

Folha de Respostas assinada ao Aplicador de Sala e aguardar o início da segunda etapa em 

local sinalizado pela Comissão do Processo Seletivo.  

 4.24 Ao encerrar as duas etapas, o candidato deverá deixar imediatamente as 

dependências do prédio, sendo proibida a utilização de celular e outros aparelhos eletrônicos 

até que termine esse trajeto.  

 4.25 Até o término do prazo estabelecido para a realização da primeira etapa,  os três 

últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua 

prova, retirando-se da sala de prova de uma só vez.  



 
 

Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:  
4.26.1 Não apresentar a documentação nas condições exigidas pelo presente 

Edital. 
4.26.2 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores 

ou autoridades presentes. 
4.26.3 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas 

estranhas a este Processo Seletivo, por qualquer meio. 
4.26.4 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros. 
4.26.5 Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de 

documento oficial de licença para o respectivo porte. 
 

Leia-se:  

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

 4.1 O processo seletivo será realizado de forma online.  

 4.2 O processo seletivo será realizado em duas etapas com caráter concomitantemente 

eliminatório e classificatório. 

 4.3 As duas etapas serão realizadas no dia 15 de maio de 2022, das 09h00min às 

17h00min, utilizando Google Forms e o Google Meet. Importante! Para ter acesso aos 

recursos mencionados, o candidato precisará de uma Conta do Google (Gmail). 

 4.4 A primeira etapa será composta por uma prova dissertativa com base em estudo de 

caso, no valor de 1.000 (mil) pontos. Os casos levarão em consideração os conteúdos 

ministrados nas diversas formas de escolaridade do Ensino Médio, não ultrapassando esse 

nível de complexidade. 

 4.5 Critérios de avaliação da prova dissertativa: 

I. Critérios de avaliação e de desclassificação na prova dissertativa 

Critérios de avaliação da prova dissertativa 

Pertinência ao tema/proposta 

CL - Correção linguística (pontuação, ortografia, acentuação gráfica e morfossintaxe) 

PV - Propriedade vocabular 

ACI - Argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta (pertinência, relevância 

e suficiência argumentativa) 

CC - Coesão e coerência 

II. Critérios para que seja atribuída nota zero ao texto dissertativo 

Conteúdo versa sobre tema diverso do estabelecido 

Não responde à questão proposta 

Letra ilegível, ou em forma de desenhos, disposta em versos, bem como em códigos 

alheios à Língua Portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português. 

Prova em branco 



 
 

Prova com identificação: marcas, desenhos, riscos, traços, etc. 

Prova sem assinatura no campo específico 

Plágio 

 

 4.6 O candidato poderá optar por usar sua nota do ENEM em substituição à primeira 

etapa do processo seletivo, desde que tenha realizado a prova nos anos de 2017, 2018, 2019, 

2020 e 2021 e tenha obtido nota diferente de 0 (zero) em todas as áreas de conhecimento 

avaliadas e na redação. 

 4.7 O candidato que optar por usar sua nota do ENEM em substituição à primeira etapa 

do processo seletivo deve indicar essa opção no campo próprio do formulário de inscrição, 

informando ainda o ano de realização do exame, e a nota obtida nas 04 (quatro) áreas do 

conhecimento avaliadas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias) e a 

nota da Redação. 

 4.8 O Boletim de Desempenho Individual no ENEM, que pode ser obtido na página do 

INEP (www.portal.inep.gov.br), deverá ser enviado para o e-mail 

graduacao@faculdadesantacasabh.edu.br até o dia 13 de maio de 2022. 

 4.9 A segunda etapa consistirá de Múltiplas Minientrevistas (MME) no valor total de 

1.000 (mil) pontos, abrangendo temas pertinentes a aspectos comportamentais, tais como: 

 Ética 

 senso crítico 

 habilidade de negociação 

 liderança 

 capacidade criativa 

 empreendedorismo. 
 

 4.10 A realização da prova dissertativa se dará da seguinte forma: 

 

 O link de acesso ao formulário de avaliação será enviado para o e-mail 
cadastrado, no formulário de inscrição, no dia 14 de maio 2022.  

 A duração da prova é de 02 (duas) horas, e será aberta, pontualmente às 
09:00 e término às 11:00. A partir das 11:01, o formulário não aceitará mais 
o envio de respostas.  

 O candidato deverá responder às questões utilizando APENAS o espaço 
delimitado. Caso visualize o aviso de excesso de palavras, refaça sua 
resposta para que ela respeite o limite máximo. 

 As orientações e instruções expedidas pela FSCBH durante a realização das 
provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas 
e seguidas  pelo candidato. 

 Quando terminar a prova, o candidato deverá clicar no botão de envio e 
aguardar a mensagem de confirmação.  



 
 

 
 4.11 Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: 

 

 Não apresentar a documentação nas condições exigidas pelo presente 
Edital. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou 
autoridades presentes. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas 
a este Processo Seletivo, por qualquer meio. 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros. 
 

 4.12 A realização das Múltiplas Minientrevistas (MME) se dará conforme orientação a 

ser fornecida aos candidatos no dia de realização do processo seletivo. 

 

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, 03 de maio de 2022. 

 

Roberto Otto Augusto de Lima 

Diretor Geral 

FACULDADE SANTA CASA BH – FSCBH 

 

 

 


