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Uma das melhores instituiÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o profissional do Estado do Rio de Janeiro, a
Escola PolitÃ©cnica de SaÃºde Joaquim VenÃ¢ncio (EPSJV), da FundaÃ§Ã£o Oswaldo Cruz,
divulgou o edital de seu concurso de admissÃ£o para turmas de 2012. O Processo Seletivo
oferece 68 vagas em duas habilitaÃ§Ãµes tÃ©cnicas integradas ao ensino mÃ©dio: atÃ© 32
para AnÃ¡lises ClÃ-nicas e atÃ© outras 36 para GerÃªncia de SaÃºde.Cape Cursos
As inscriÃ§Ãµes estarÃ£o abertas a partir do prÃ³ximo dia 24. Os interessados terÃ£o atÃ© o
dia 23 de setembro para garantir participaÃ§Ã£o no concurso de admissÃ£o. As inscriÃ§Ãµes
serÃ£o feitas somente pela internet, no site especÃ-fico do processo seletivo.
O valor da taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© R$25. Os candidatos que desejarem solicitar isenÃ§Ã£o do
pagamento da taxa devem preencher o requerimento de isenÃ§Ã£o online, no site do processo
seletivo, a partir desta sexta-feira, dia 5, atÃ© o prÃ³ximo dia 18.
A Escola PolitÃ©cnica Joaquim VenÃ¢ncio possui um sistema de cotas que reserva metade
das vagas aos estudantes que tenham cursado as Ãºltimas quatro sÃ©ries do ensino
fundamental em escolas pÃºblicas da rede municipal ou estadual. As vagas de cotistas sÃ£o
distribuÃ-das proporcionalmente por cada habilitaÃ§Ã£o tÃ©cnica. No ato da inscriÃ§Ã£o, os
candidatos devem informar que cursaram o segundo segmento do ensino fundamental em
escolas pÃºblicas.
A partir deste ano, o processo seletivo serÃ¡ feito por meio de prova e sorteio pÃºblico. A prova
estÃ¡ prevista para o dia 16 de outubro. O exame terÃ¡ 28 questÃµes de mÃºltipla escolha,
sendo 14 de LÃ-ngua Portuguesa e 14 de MatemÃ¡tica.
Os candidatos que acertarem, pelo menos, metade das questÃµes de cada uma das Ã¡reas de
conhecimento serÃ£o considerados aptos para a participaÃ§Ã£o no sorteio pÃºblico, que estÃ¡
previsto para o dia 26 de novembro de 2011.
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