CONVITE/CONVOCAÇÃO
A Escola Técnica do SUS – ETSUS, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e
Cultura-SEDUC, realizará os Cursos: Agente de Combate às Endemias, Higienista de
Serviços de Saúde e Recepcionista em Serviços de Saúde para os Trabalhadores do SUS,
na modalidade Pronatec/Saúde.
Descrição do curso Higienista de Serviços de Saúde - Realiza a limpeza e desinfecção dos
ambientes de saúde. Evita a disseminação de infecções. Aplica as normas de biossegurança
ao manuseio de produtos químicos e materiais biológicos. Realiza limpeza terminal e
concorrente. Considera a classificação de áreas nos ambientes de saúde
Descrição do curso Recepcionista em Serviços de Saúde: Recepciona e atende clientes,
pacientes, usuários e visitantes. Organiza e opera sistemas de documentação de convênios.
Facilita o acesso às consultas, exames, admissão e alta hospitalar. Serão ofertadas
Descrição do curso Agente de Combate às Endemias - Realiza a vigilância, a prevenção, o

controle de doenças e a promoção da saúde, em conformidade com as diretrizes do SUS e
sob a supervisão do órgão gestor. Zela pela manutenção da saúde coletiva.
Carga horária de 240 horas, com aulas semanais (Quinta, sexta e sábado das 08:h às
18:horas, com duração de aproximadamente 03 meses).
VAGAS LIMITADAS (Serão ofertadas 25 vagas para cada curso).
Informamos que o aluno receberá uma ajuda de custo de R$ 2,00 (dois reais) por hora aula
assistida.
Início das aulas previstas para dia 31 de outubro.
Documentação Necessária:
CPF, RG,
Comprovante de Residência,
Certificado e Histórico;
Certidão de Nascimento ou Casamento;
Dados Bancários (somente conta Corrente Banco do Brasil).
Perfil desejado: A seleção de candidatos (as) para o Curso deve priorizar os seguintes
aspectos:
 Compromisso com o fortalecimento do SUS na região;
 Ser comprovadamente trabalhador do SUS;
 Ter disponibilidade para participação do Curso e principalmente interesse pela
temática;
 Ter liberação do chefe imediato;
 Possuir Ensino Fundamental Completo.
INSCRIÇÃO: 06 a 11 DE OUTUBRO DE 2016

HORÁRIO: 7:30 às 17:30
ENDEREÇO: Escola Técnica do SUS – ETSUS
(Rua Climério Bento Gonçalves, S/N, Monte Castelo – Teresina-Pi – Antigo Premen Sul)
CONTATOS: (86) 3216-6406
E-MAIL: etsus.piceeps@ymail.com
Maria de Jesus Dias de Araújo
Gerente de Desenvolvimento e qualificação - GDQ
Francisca Joséllia Moreira da Silva
Coordenadora Geral da ETSUS/PI

