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FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS
ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PATOS
EDITAL COMPREVES - ECISA 2020.2 (P R O R R O G A Ç Ã O)
Processo Seletivo para preenchimento de vagas disponíveis nos
Cursos Técnicos / Semestre Letivo 2020.2
O Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas, no uso de suas atribuições regimentais,
faz saber, pelo presente Edital, que as inscrições para preenchimento de vagas

disponíveis nos Cursos Técnicos, destinados aos estudantes de outras Instituições
que pretendem ingressar na Escola de Ciências da Saúde de Patos (ECISA) por
transferência Facultativa foram prorrogadas até 31 de agosto de 2020. As inscrições
para preenchimento destas vagas serão feitas, por meio eletrônico no site:
ecisaonline.com.br.

I – Das Disposições Preliminares.
– Relação dos Cursos e Vagas (Anexo I)
– As inscrições para preenchimento de vagas disponíveis 2020.2 destinam-se a
candidatos, conforme especificações a seguir:

a) Transferência facultativa de outra Instituição: destina-se a candidatos
regularmente matriculados ou com matrícula trancada em outra Instituição, no
primeiro período de 2020, para prosseguimento de estudos na Escola de
Ciências da Saúde de Patos (ECISA) no mesmo Curso ou Curso afim, dentro
do mesmo grupo de Cursos de ingressos na Escola de Ciências da Saúde de
Patos (ECISA).

II - Da Matrícula
A matrícula será feita por meio eletrônico, no site ecisaonline.com.br

2.1. Transferência Facultativa - Serão exigidos os seguintes documentos:
a) Histórico escolar atualizado da Escola de origem;
b) Declaração de reconhecimento do Curso ou declaração para autorização de
funcionamento da Escola;
c) Declaração de vínculo com a Escola de origem;
d) Programas das disciplinas cursadas passíveis de aproveitamento;
e) Fotocópia da identidade;
f) Fotocópia do CPF;
g) Certidão de nascimento ou casamento (cópia);
h) Cópia do documento militar para candidatos do sexo masculino;
i) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
j) Uma foto 3X4 (recente)
- A documentação deve ser entregue na Secretaria da Escola de Ciências da
Saúde de Patos (ECISA) no prazo de até 30 (trinta) dias após a matrícula.
- Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelas instâncias
competentes.
Patos – PB, julho de 2020.

João Leuson Palmeira Gomes Alves
Presidente da Fundação Francisco Mascarenhas

ANEXO I

CURSOS
Técnico em Radiologia
Técnico em Saúde Bucal
Técnico em Farmácia
Técnico em Enfermagem
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Análises Clínicas
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Vagas
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