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EDITAL RESUMIDO nº 036/2019 – GERAL - REGULAMENTO PARA APROVEITAMENTO 

DE COMPETÊNCIAS PARA A CERTIFICAÇÃO DE CURSOS DE SAÚDE, MODALIDADE 

INTERMEDIÁRIA OU LIVRE. 

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

autoridade lhe conferida, edita as seguintes regras para APROVEITAMENTO DE 

COMPETÊNCIAS PARA CERTIFICAÇÃO DE CURSOS DE SAÚDE, MODALIDADE 

INTERMEDIÁRIA OU LIVRE. 

1. Poderão ser aproveitada as competências de todos os formandos pelo Instituto 

Unicless Educacional e para aqueles que ainda não formaram, porém, estão 

cursando. 

 

2. Os seguintes certificados poderão ser emitidos para aqueles que JÁ 

CONCLUÍRAM OU ESTÃO COM O CURSO EM FASE DE CONCLUSÃO (estágio): 

a)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; 
 
 b) “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);  
 
c)“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;  
 
d)“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 
 
e)”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. 
  

2.1  Para a emissão dos Certificados, todos deverão participar das disciplinas de 

nivelamento, que se realizam semanalmente, aos sábados, durante 05 

sábados. 
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2.2 O aluno deverá solicitar no protocolo da Escola, imediatamente após assistir as 

aulas de nivelamento, a abertura de protocolo para a solicitação dos 

certificados, onde a Instituição terá até 30 dias para a entrega do referido. 

 

2.3  O investimento nos cursos são os seguintes:  

2.2.1 Este valor deverá ser pago no cartão de credito ou em carnê virtual, na 

modalidade crediário, diretamente no financeiro da Escola, porém, para esta 

modalidade deverá ser apresentado um Avalista sem restrição. 

 

3. Os seguintes certificados poderão ser emitidos para aqueles que ESTÃO 

CURSANDO O CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PORÉM NÃO ADENTRARAM 

NO MÓDULO ESTÁGIO: 

a)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; 
 
 b) “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);  
 
c)“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;  
 
d)“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 
 
e)”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. 
  

3.1  Para a emissão dos Certificados, todos deverão integralizar as disciplinas e 

módulos necessários para a emissão do certificado. 

 

3.2  O investimento nos cursos são os seguintes:  

PERÍODO 
Quant. 

De 
Parcelas 

Valor parcela 
Bônus de 

Adimplência por 
pontualidade 

Valor da Parcela 
Com o Bônus de 

Adimplência 

05 CERTIFICAÇÕES 15 R$ 150,00 R$ 51,00 R$ 99,00 
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Este valor deverá ser pago no cartão de credito ou em carnê virtual, na 

modalidade crediário, diretamente no financeiro da Escola, porém, para esta 

modalidade o aluno, quando entrar na fase de Estágio, deverá ser apresentado 

um Avalista sem restrição. 

 

3.3  Para os que estão cursando, somente serão expedidos os certificados antes do 

término do curso, após a apresentação de avalista sem restrição. 

 

A direção. 

 

 

PERÍODO 
Quant. 

De 
Parcelas 

Valor parcela 
Bônus de 

Adimplência por 
pontualidade 

Valor da Parcela 
Com o Bônus de 

Adimplência 

05 CERTIFICAÇÕES 15 R$ 150,00 R$ 75,00 R$ 75,00 


