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EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes do processo seletivo 2012 da Escola PolitÃ©cnica Joaquim
VenÃ¢ncio (EPSJV), da FundaÃ§Ã£o Oswaldo Cruz. SÃ£o 68 vagas de EducaÃ§Ã£o
Profissional TÃ©cnica de NÃ-vel MÃ©dio em SaÃºde, em duas habilitaÃ§Ãµes tÃ©cnicas
integradas ao ensino mÃ©dio, que sÃ£o AnÃ¡lises ClÃ-nicas (atÃ© 32) e GerÃªncia de SaÃºde
(atÃ© 36).
A seleÃ§Ã£o Ã© voltada aos candidatos que apresentarem como escolaridade mÃ-nima o
ensino fundamental completo ou que esteja cursando o 9Âº ano desta etapa da educaÃ§Ã£o
bÃ¡sica. Para participar, os interessados devem acessar o site da instituiÃ§Ã£o e preencher o
requerimento de inscriÃ§Ã£o, atÃ© 23 de setembro.
A Escola Joaquim VenÃ¢ncio vai disponibilizar dois terminais eletrÃ´nicos durante o perÃ-odo
de inscriÃ§Ãµes para quem nÃ£o tiver acesso Ã internet. ApÃ³s o cadastro online, Ã©
necessÃ¡rio imprimir o boleto e pagar a taxa, no valor de R$25, em qualquer agÃªncia
bancÃ¡ria.
Nesta ediÃ§Ã£o, os participantes encontrarÃ£o uma novidade. SerÃ£o duas etapas no
processo seletivo: por meio de prova e tambÃ©m por um sorteio pÃºblico. A avaliaÃ§Ã£o serÃ¡
composta por 28 questÃµes de mÃºltipla escolha, sendo 14 de PortuguÃªs e 14 de
MatemÃ¡tica, a ser realizada no dia 16 de outubro. Para ser aprovado nesta fase e participar do
sorteio pÃºblico, previsto para 26 de novembro, Ã© preciso acertar, no mÃ-nimo, 50% de cada
uma das disciplinas.
A escola possui tambÃ©m 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. Para isso, os candidatos precisam informar no ato da
inscriÃ§Ã£o que tÃªm esse perfil. As vagas de cotistas sÃ£o distribuÃ-das proporcionalmente
por cada habilitaÃ§Ã£o tÃ©cnica.
O Cape cursos preparatÃ³rios para concursos localiza-se no bairro de Realengo - RJ. Clique
aqui e acesse o nosso site de cursos preparatÃ³rios para o 5Âº ano.
ServiÃ§o
www.processoseletivo.epsjv.fiocruz.br
Telefone: 3865-9805
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