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ADITAMENTO 003/2019 AO EDITAL RESUMIDO nº 028/2019 – GERAL - REGULAMENTO A 

OFERTA DE VAGAS DIRETAMENTE NA INSTITUIÇÃO E A OFERTA DE VAGAS DA CAMPANHA 

PROMOCIONAL EM PARCERIA COM OS SITES DE AGÊNCIA DE MÍDIAS PROMOCIONAIS 

QUEROSERENFERMEIRO.COM, QUERORADIOLOGIA.COM e MATRICULSCOMBOLSA.COM, E 

INSTITUTO UNICLESS EDUCACIONAL – MATRÍCULAS EM CURSOS TÉCNICOS. 

O instituto Unicless Educacional, por intermédio de seu Diretor e de acordo com a 

autoridade lhe conferida, edita O PRESENTE ADITAMENTO as seguintes regras para a 

OFERTA DE VAGAS para a campanha promocional 2019.2 em parceria com o Site 

QUEROSERENFERMEIRO.COM. 

1) O Curso de Enfermagem com Certificações intermediárias ofertarão, a partir de agora, 
as seguintes certificações: 1)certificação intermediária de “Auxiliar em Enfermagem” 
(extracurricular – livre) para os alunos que completarem a carga horária de 1200 horas, 
incluindo as aulas práticas constantes do núcleo paralelo. 2)Certificação intermediária 
de “Auxiliar de cuidador de idoso” aos alunos que completarem a carga horária de 630 
horas, referentes aos Módulos Básico (núcleo básico) e Intermediário (núcleo 
intermediário); 3)“Cuidador infantil”, conforme constante no catalogo nacional de 
cursos técnicos 2016, para alunos que completarem o primeiro ciclo de 630 horas mais 
a disciplina de Enfermagem na Saúde da Criança e do adolescente (mais 60 horas do 
núcleo orientado), totalizando 690 horas; 4)“Agente de Endemias”, conforme constante 
no catalogo nacional de cursos técnicos 2016, para alunos que completarem o primeiro 
ciclo de 630 horas mais a disciplina de Gestão em Enfermagem e Enfermagem Indígena, 
(mais 60 horas do núcleo orientado), totalizando 690 horas; e” 5)”Agente Comunitário 
de Saúde”, conforme constante no catalogo nacional de cursos técnicos 2016, para 
alunos que completarem o primeiro ciclo de 930 horas, englobando os núcleos Básico, 
intermediário e orientado, sem o núcleo paralelo. 
 

2. Continua em vigor todo o edital e seus aditamentos, com exceção do constante acima. 

Boa Vista, 31 de maio de 2019. 
Direção Geral 


