Edital de seleção e matrícula: Especialização Lato Sensu em Trauma, Emergências e Terapia
Intensiva para Enfermeiros.
O curso tem 360 horas de duração, divididas em 18 módulos de 20 horas, sendo uma sexta-feira e um
sábado por mês. O valor de cada módulo é de R$ 636,00. O material didático está incluído.
A seleção será feita por análise do curriculum vitae. Valor da inscrição: R$ 50,00.
Documentação para inscrição:


Deverá ser entregue curriculum vitae contendo informações, comprovadas por documentos
hábeis, sobre a formação acadêmica e atividades científicas, profissionais, pesquisas e
publicações de autoria do candidato(a). Não serão aceitos documentos fora do período de
inscrição.

Os critérios para a seleção são:
1.
2.
3.
4.

Participação em eventos;
Publicação científica;
Experiência em Enfermagem;
Experiência em área específica: Pronto-socorro, Pronto atendimento, Atendimento pré-hospitalar
e Terapia Intensiva;
5. Tempo de formação (critério a ser usado em caso de empate)
Período de inscrição:




As inscrições serão realizadas de 23 janeiro a 24 de fevereiro de 2012. Poderá ser feita
pessoalmente ou pelo correio, na Rua Padre Marinho, 455 - 6º andar – Santa Efigênia – Belo
Horizonte – MG – CEP 30140-040.
O horário para inscrição é das 12 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Para a documentação enviada via correio é necessário anexar o comprovante de depósito com o
valor da inscrição cujo depósito foi realizado no Banco Itaú, Agência 3179, C/C 00377-1, em
nome de Reanimação-Consultoria e Treinamento Ltda.

Resultado:
 O resultado da análise curricular será colocado
(www.reanimacao.com.br) no dia 25 de fevereiro de 2012.
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Matrícula:



Após a seleção, para fazer a matrícula é necessário o xerox do COREn e do diploma
autenticados, e o pagamento da taxa de R$ 80,00. O contrato deverá ser assinado neste dia.
As matrículas serão feitas de 27 de fevereiro a 05 de março de 2012. O início do curso será dia
09 de março de 2012.

Observação: Em caso de desistência não haverá devolução nem do valor da inscrição nem do valor
da matrícula.

