Edital Para Processo Seletivo, Pós-graduação Lato Sensu – IEP – Sírio-Libanês
Ano letivo 2022 – 1º semestre.
O Diretor de Ensino e Pesquisa do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – IEP/HSL, no uso
de suas atribuições, faz saber que o processo de seleção para o preenchimento das vagas para a
pós-graduação lato sensu, é exclusivamente para o primeiro semestre do ano letivo de 2022, regese por este edital, na conformidade da legislação pertinente em vigor.
Pré-Requisito
Período do curso
Formas de pagamento
Vagas ofertadas
Conforme descrição na página do Curso ofertado
Taxa de inscrição do Processo Seletivo:
R$ 50,00.

1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas pelo site https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/pos-graduacao ,
conforme a data informada para cada curso, e estão condicionadas ao cumprimento dos requisitos
abaixo relacionados:
 Efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por meio do boleto
bancário ou cartão de crédito. O não pagamento até a data do término das inscrições do curso,
automaticamente desclassificará o candidato do processo seletivo.
 É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do formulário de inscrição e
do questionário do Processo Seletivo. Dados preenchidos incorretamente poderão desclassificar o
candidato em qualquer fase do processo seletivo.
 Ao finalizar a inscrição, o candidato receberá um e-mail confirmando sua inscrição, mas para
participar do Processo Seletivo é necessário pagar a taxa e preencher o questionário do Processo
Seletivo.
 O candidato poderá verificar a confirmação do pagamento, se for via cartão no dia seguinte, se
for boleto em três dias após a efetivação, no Portal do Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa, através do
link https://siriolibanes.lyceum.com.br/processo-seletivo/r/historico fazendo o login no campo
“Situação”.
 Após três dias úteis da efetivação do pagamento, caso o status da inscrição se encontre
“Pendente”, o candidato deverá entrar em contato com o Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa pelo
telefone 0800 730 2211 ou pelo e-mail - processo.seletivopos@hsl.org.br e enviar o comprovante
para baixa.
 As solicitações de inscrição e pagamentos efetuados fora dos prazos estabelecidos nesse edital
e em desacordo com as instruções do site, não serão aceitas.
 O Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa não se responsabiliza pelo não recebimento da inscrição por
qualquer motivo de ordem técnica ou falha de comunicação.
 Dúvidas serão esclarecidas exclusivamente pelo e-mail: processo.seletivopos@hsl.org.br
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 Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição por qualquer que seja o motivo apresentado,
com exceção à hipótese de cancelamento do processo seletivo.
2. DA SELEÇÃO
A seleção será realizada por meio de um processo de avaliação Curricular, a qual será mediante o
preenchimento do Questionário do Processo Seletivo. A segunda fase, de entrevista online, é
direcionada para os cursos com a procura maior que o número de vagas ofertadas, ou pela
solicitação da coordenação do Curso, segue a saber:
1ª fase: Análise do Questionário Processo Seletivo – fase eliminatória.
 O questionário do Processo Seletivo será avaliado pela Comissão de Seleção – Coordenação do
Curso, de acordo com a formação acadêmica do candidato e sua experiência profissional e prérequisitos informados em cada curso.
 O questionário do Processo Seletivo deve ser preenchido de uma só vez no ato da inscrição
ou após, porém até a data limite das inscrições. É importante reservar um tempo para o
preenchimento pois dados incorretos ou não preenchidos podem causar a eliminação do candidato.
Para acessar o preenchimento do questionário caso não seja preenchido no ato da inscrição, acesse
do link https://siriolibanes.lyceum.com.br/processo-seletivo/r/historico faça o login, com e-mail e
senha cadastrados, role a barra para direita e clique em questionário para fazer o preenchimento.
2ª fase: entrevista com a Comissão de Seleção – fase eliminatória.
 Quando o curso tiver um número de inscritos maior que o número de vagas, ou por solicitação da
coordenação do curso, serão convocados para a 2ª fase do processo seletivo, os candidatos
aprovados na 1ª fase. A convocação será feita por correspondência eletrônica (e-mail ou
WhatsApp) e a responsabilidade da consulta ao e-mail de convocação para a 2ª fase é exclusiva do
candidato, importante verificar sempre a caixa de spam. Abriremos a agenda de entrevistas para que
os candidatos façam suas escolhas de data e hora a serem entrevistados.
 As entrevistas dos candidatos serão realizadas conforme pré-agendamento. A entrevista será via
Plataforma eletrônica de forma online. Assim que a(s) data(s) e horários das entrevista(s) forem
liberados, um contato com os candidatos via whatsapp e e-mail será feito, indicamos sempre usar no
seu cadastro de inscrição o e-mail pessoal, e através deste contato informaremos como será feito o
agendamento. Em casos de dúvidas, entrar em contato no telefone 0800 730 2211.

3. DO RESULTADO FINAL
O(s)
resultado(s)
será(ão)
inserido(s)
na
página
do
Curso
no
site
do
https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/pos-graduacao na página do curso escolhido e conforme data
do calendário disposto.
2ª chamada - Pode ocorrer dependendo do número de candidatos efetivamente matrículados. Os
candidatos serão chamados conforme lista divulgada.
A matrícula será feita por ordem de classificação dos candidatos. Havendo desistência, poderão ser
chamados os candidatos classificados na sequência, até que as vagas sejam preenchidas.
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Caso o curso não tenha um número mínimo de candidatos matriculados, o curso poderá ser
cancelado pelo Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa, sendo os valores pagos à título de matrícula pelos
inscritos devolvidos no prazo de até 30 dias do comunicado de cancelamento do curso.
4. DA MATRÍCULA
Após a divulgação da chamada, o candidato será convocado através de um e-mail enviado pela
Secretaria Acadêmica e terá o prazo de 2 dias para efetivação da matrícula, através do link enviado
no e-mail e acesso a Plataforma Administrativa Acadêmica. O candidato que não efetivar a matrícula
dentro do prazo, poderá perder possíveis descontos concedidos no período, e será desclassificado
do processo seletivo em caso de cursos com lista de espera.
A manifestação do classificado de não interesse na vaga ficará registrada no ato da convocação e
liberará a vaga para oferta ao próximo classificado.
No ato da matrícula, os aprovados devem inserir, os documentos listados abaixo, deixe preparada
sua documentação, no e-mail de convocação os documentos para cada curso são informados:
4.1 Documentos para matrícula online:
Os documentos não devem ultrapassar o tamanho de 40MB cada, eles devem digitalizados no
formato PDF com exceção da foto que seve ser salva no formato JPG. Não serão aceitas fotos de
documentos, ou documentos que por exemplo tenham frente e verso e for inserido só uma parte.
Indicamos usar um app de digitalização, para salvar e juntar os documentos quando houver frente e
verso, e salvar no formato solicitado subir na plataforma acadêmica:
 Foto 3x4, recente no formato JPG;
 CPF - Cadastro de Pessoas Físicas - no formato PDF;
 RG -*Cédula de Identidade (para estrangeiros: cópia legível da carteira do RNE-Registro
Nacional de Estrangeiro) no formato PDF;
Importante – necessário o * RG, pois os dados do órgão expedidor do documento é uma
informação obrigatória que deve constar no Histórico final do curso, Carteira de Habilitação e CRM
não substituem o RG);
 CRM - Carteira de registro profissional definitivo ou declaração do Conselho de Classe recente
(máximo de seis meses anteriores à matrícula) no formato PDF;
 Comprovante de residência com CEP (Atual) no formato PDF;
 Certidão de Nascimento, Casamento ou averbação no formato PDF;
 **Diploma da Graduação (Frente e Verso) ou declaração de conclusão com data recente
(máximo de seis meses anteriores à matrícula) no formato PDF;
 **Histórico da Graduação no formato PDF;
 Diploma da Especialização (Frente e Verso) no formato PDF para os cursos que solicitam;
 Carteira de Vacinação - no formato PDF para os cursos que solicitam.
 Importante: ** Para candidatos graduados no exterior: cópia do diploma e histórico da
Graduação revalidados por universidade pública brasileira, com tradução juramentada.
 Na impossibilidade de entrega imediata dos documentos, serão aceitas declarações, documentos
provisórios com emissão recente (máximo de seis meses anteriores à matrícula). A falta do
documento deve ser suprida até a rematrícula.
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4.2 Assinatura do contrato de adesão prestação de serviços educacionais.
 O contrato de prestação de serviços educacionais deverá ser assinado digitalmente com o
aceite no processo de matrícula, este ficará disponível no portal do aluno com as assinaturas
digitais da Direção e testemunhas do IEP.
4.3
Pagamento.
 O matriculando deverá efetuar o pagamento da primeira mensalidade ou do curso integral no
ato da matrícula.
 A matrícula será considerada efetivada somente após a confirmação do pagamento.
4.4
Condições de realização da matrícula:
 As matrículas só serão confirmadas pelo Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa, após o
cumprimento de todas as etapas previstas nos Subitens 4.1, 4.2 e 4.3 deste edital.
 O não cumprimento das etapas de realização de matrícula estabelecidas nos subitens 4.1, 4.2
e 4.3 deste edital, dentro dos prazos estabelecidos no item 4 deste, implicará no
cancelamento imediato da matrícula e a oferta da vaga, pelo Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa,
para o próximo classificado no processo seletivo.
 O curso é modular, sendo indispensável a rematrícula semestralmente.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS






O processo de seleção está condicionado a um número mínimo de inscritos.
A realização do curso está condicionada a um número mínimo de matriculados.
Os matriculados deverão comparecer para recepção no primeiro dia de aula para receber os
materiais e registro de presença na Secretaria Acadêmica do Sírio-Libanês Ensino e
Pesquisa, localizado na Rua Professor Daher Cutait, n. 69, Bela Vista – CEP: 01308-060 –
São Paulo – SP, de acordo com o calendário do curso publicado no site.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação
tácita das condições de seleção e matrícula, tais como se acham estabelecidas neste edital e
nas normas legais pertinentes.

São Paulo, 25 de outubro de 2021.
Luiz Fernando Lima Reis
Diretor de Ensino e Pesquisa
Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – IEP/HSL

INFORMAÇÕES:
 Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa
Rua Professor Daher Cutait, 69
Bela Vista - 01308-060 - São Paulo – SP
Telefone: 0800 730 2211
 Site iep.hospitalsiriolibanes.org.br
 E-mail: processo.seletivopos@hsl.org.br
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