EDITAL PROCESSO SELETIVO AGENDADO 2017/02
CONSOLIDADO
O Diretor do Colégio Cenecista Marquês de Herval, com sede no município de Osório,
Estado do RS, torna público, na forma regimental e em consonância com as
disposições legais, que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo Agendado,
no segundo semestre de 2017, no período de 25 a 27 de julho de 2017, pela Internet
no endereço eletrônico unicnecosorio.cnec.br ou presencialmente, junto à
Coordenação Pedagógica do Colégio Marquês de Herval, para os seguintes cursos:
Curso Técnico em Enfermagem, reconhecido pelo Parecer CEED nº 589/2008.
Conforme Regimento Escolar e o Plano de Curso, os candidatos ao Curso Técnico em
Enfermagem devem ter 17 anos na data da matrícula; Curso Técnico em Radiologia,
reconhecido pelo Parecer do CEED nº 610/2008. Conforme Regimento Escolar,
atendendo o Parecer 15/2001 do Conselho Nacional de Educação que aprovou o
Parecer CNE/CEB nº 09/2001 e o Parecer nº 409/2000, do Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia, os cursos de Técnico em Radiologia – Área da Saúde, só
poderão ser oferecidos a quem tenha 18 anos completos até a data da matrícula. Das
vagas oferecidas para os Cursos Técnicos, 20 vagas para o Curso Técnico em
Enfermagem, no turno da noite; e 30 vagas para o Curso Técnico em Radiologia no
turno da noite. Todos os cursos funcionam no prédio do Colégio, localizado à Avenida
Jorge Dariva, 1042, em Osório-RS. O processo seletivo em questão será composto por
prova única de Redação que poderá ser agendada para os turnos da manhã ou tarde,
nos dias 26, 27, 28/07 e 31/7, com duração de 1h30. O critério de avaliação da prova
de redação será pautado pela análise da coerência, adequação ao tema, consistência,
domínio da norma culta e clareza na exposição de ideias. Será atribuída à redação
nota de 0 (zero) a 10 (dez) e será considerado aprovado o candidato que tiver
aproveitamento superior a 4 (quatro). Este processo tem validade somente para o
segundo semestre de 2017 e a taxa de inscrição será de: R$ 30,00. O candidato que
usar meio fraudulento ou obtiver nota menos que 4 (quatro) será eliminado
automaticamente. Casos omissos nesse Edital poderão ser esclarecidos no Edital
detalhado, disponível na Central de Atendimento, Biblioteca ou pela Internet no
endereço eletrônico unicnecosorio.cnec.br.
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