
Aditamento 001/21019 ao Edital nº 029/2019 – GERAL                 Página 1 

 

 

ADITAMENTO 002/2019 AO EDITAL RESUMIDO nº 029/2019 – 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. 

Serão ofertadas 30 vagas para o Curso Técnico em Enfermagem; COM INSCRIÇÕES 

PREVISTAS E VALORES VÁLIDOS ATÉ O DIA 10 DE JULHO DE 2019, ou até terminar as 

vagas previstas para esta oferta. 

1.  Opção 02 - Valor especial com valor complementar do Módulo de estágio pago a parte 
durante a execução do estágio: Válido para o Curso Técnico em Enfermagem SEM 
certificação intermediária, em todos os Polos, horário Semanal Noturno e Semanal 
Tarde, na Asa Branca, independente dos valores constantes no edital nº 029/2019, 
estará sendo ofertado em caráter promocional, com exceção, ainda, dos valores 
previstos para balcão, no valor abaixo discriminado: 
- 28 parcelas mensais de R$ 159,00 (cento e trinta e nove reais) para pagamento até o 

dia 10 de cada mês, após o dia 10, o valor será de R$219,00; + valor complementar para 

o Módulo de Estágio, enquanto durar o estágio, no valor de R$ 99,00. 

- O valor complementar para o Módulo de Estágio será pago a partir da matrícula no 

módulo estágio, onde deverá ser entregue o comprovante do primeiro pagamento 

junto com a documentação da matrícula. Este valor será cobrado enquanto 

efetivamente durar o estágio, sendo no número mínimo de 05 (cinco) e máximo 08 

(oito) parcelas. 

- Neste plano o aluno tem que arcar com os custos de todo o material didático 

impresso, material de uso individual em aulas práticas, seguro de vida, camisetas e 01 

crachá. 

- Neste Plano a mensalidade do mês de dezembro não haverá o desconto de 

adimplência.  

 

2. A data de início das turmas do Curso Técnico de Enfermagem com Certificação, Turma 

Sexta-Feira e Sábado, será no dia 09 e 10 de agosto, ficando retificada a data constante 

do edital 029/2019. 

3. Continua em vigor todo o edital, com exceção dos acima informado. 

4. Continua em vigor o valor da multa para cancelamento do contrato antes do término. 

Boa Vista, 26 de junho de 2019. 
Direção Geral 


