Edital de Seleção
ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS ADULTO -SÃO PAULO
Ano letivo 2020.
2.1 BOLSA DE ESTUDOS
Serão concedidas Quatro bolsas de estudos para profissionais do SUS (Duas
para Médicos e Duas para Profissionais da Saúde) nos cursos de Cuidados
Paliativos Adulto (Especialização e Aperfeiçoamento), para a turma de São
Paulo, que atendam aos seguintes requisitos:
Critérios de concessão:
2.1.1 Inscrição no portal do IEP de profissionais que atuam no
Sistema Único de Saúde, sendo:
 1(um) médico para curso de especialização;
 1(um) enfermeiro ou 1(um) psicólogo ou 1(um) assistente social para o
curso de aperfeiçoamento.
Os candidatos deverão atuar na mesma instituição, que deve atender
majoritariamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
2.1.2 Envio de documentação:
 envio e análise do curriculum;
 carta de apoio institucional indicando a dupla(conforme modelo
utilizando logotipo da Instituição de origem - CLIQUE AQUI)deve ser
encaminhada pelo e-mail - processo.seletivopos@hsl.org.br;
Obs. Ao enviar seu curriculum para analise, no final do documento
acrescente a informação: CANDIDATO À BOLSA CONFORME OS PRÉ-REQUISITOS.
2.1.3 Processo Seletivo:
Todas as demais informações relacionadas ao processo
disponíveis no portal serão aplicadas para este edital.

seletivo

estão

Sobre as bolsas:
- As bolsas provem de doações e compreendem 80% do valor do curso para a
dupla contemplada. Cabe aos alunos o pagamento do equivalente à 20% do
valor do curso, podendo este pagamento ser realizado à vista ou em
mensalidades.
- Pode haver um número maior de bolsas a depender do número de doações
disponibilizadas até o início do processo seletivo.
São Paulo, 20 de dezembro de 2019.
Luciano Cesar Pontes de Azevedo
Superintendente de Ensino
Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa
INFORMAÇÕES:
 Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa
Rua Prof. Daher Cutait, 69 – 01308-060 – São Paulo – SP – Tel. 55 11 3394-0100
www.hospitalsiriolibanes.org.br/iep

Rua Professor Daher Cutait, 69
Bela Vista - 01308-060 - São Paulo – SP
Telefone: 55 11 3394–4771/4772
 Site iep.hospitalsiriolibanes.org.br

Rua Prof. Daher Cutait, 69 – 01308-060 – São Paulo – SP – Tel. 55 11 3394-0100
www.hospitalsiriolibanes.org.br/iep

