
 

 

 

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pirajuba Minas gerais, no uso de suas atribuições, 

considerando a necessidade de expansão e regulamentação da educação profissional em Pirajuba torna público a 

abertura de inscrição para o Curso Técnico em Enfermagem em parceria com o SENAC. 

Local de realização do curso: Escola Municipal Professor “Lázaro Rosa Muniz” – Unidade II 

Vagas: 35 vagas 

Turno: Noturno 

A inscrição no Curso Técnico em Enfermagem para os candidatos será realizada, exclusivamente, de forma 

presencial obedecida a ordem de chegada.  

 Local de inscrição do curso: Secretaria Municipal de Educação 

                                                                Praça José Moysés Miziara Sobrinho, 10 

                              Data: 27 e 28 de Julho de 2022 

                              Horário: 8:00 – 11:00   / 13:30- 16:30 

 

Objetivo do curso: 

✓ Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em 

resultados.  

✓ Promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento contínuo;  

✓ Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, sustentáveis e colaborativas 

nos alunos;  

✓ Articular as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras atividades laborais que 

estimulem a visão crítica e a tomada de decisão para resolução de problemas;  

✓ Promover uma avaliação processual e formativa com base em indicadores das competências, que possibilitem 

a todos os envolvidos no processo educativo a verificação da aprendizagem;  

✓ Incentivar a pesquisa como princípio pedagógico e para consolidação do domínio técnico-científico, utilizando 

recursos didáticos e bibliográficos. 

Requisitos 

✓ Apresentar Certidão de nascimento; (Original e cópia) 

✓ Apresentar CPF ou documento com número de registro de CPF (Frente e Verso/ original e cópia) 



✓ Título de eleitor (maiores de 18 anos); 

✓ Apresentar comprovante de endereço em seu nome comprovando que reside no município de Pirajuba/MG 

(expedido em no máximo 3 meses) – caso seja menor de idade, no nome dos pais ou responsável; (original e 

cópia) 

✓ Ser maior de 16 anos; 

✓ Para candidatos menores de idade (18 anos) a inscrição deverá ser feita pelos pais ou responsável legal sendo 

necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, do pai ou 

responsável. 

✓ Apresentar documento de conclusão do Ensino Médio ou declaração que esteja regularmente matriculado no 

2º e 3º anos do ensino médio; 

A não comprovação de qualquer requisito que tenha sido determinante para a inscrição levará a perda da vaga 

no curso. 

A inscrição deverá ser feita pelo candidato, salvo os menores de idade que deverá ser realizada pelos pais ou 

responsáveis legais. 

Os alunos inscritos deverão participar do workshop sobre o curso no dia 02/08/2022 às 19 horas na SERP. 

Serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas reservas, além das 35, caso algum candidato desista até a data inicial 

do curso.  

Os candidatos ocupantes das vagas reservas serão comunicados pela Secretaria de Educação e Cultura quando 

surgir a vaga. 

A previsão de início do curso será na segunda quinzena de Agosto/2022. 

Em caso de dúvidas, ligue na Secretaria Municipal de Educação: (34) 3426-0110 / 3426-0109 / 3426-0113 

 

 

 

Ricardo Urbano Silvério 

- Secretário Municipal de Educação e Cultura - 

 

 


