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EDITAL N° 06/2021 

 

O Presidente da Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico – ASCES, mantenedora 

do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), torna público que, no período de 

22/02/21 a 15/03/2021, serão realizadas inscrições do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, 

para admissão de estudantes no CURSO DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, para o 1º 

semestre de 2021, noturno. 

 

A realização do presente processo seletivo dar-se-á segundo as normas emanadas do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), ao 

qual caberá resolver os casos omissos no presente edital. 

 

1. PÚBLICO ALVO 

Profissionais vinculados às Secretarias Municipais de Saúde. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS E BOLSAS 

Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas, com oportunidade de descontos progressivos que 

podem chegar a 50%. 

 

3. REGIME E DURAÇÃO 

O curso será ofertado no turno da noite, e terá duração de 4 anos. 

Além do horário normal de aulas no curso, outras atividades acadêmicas (tais como estágios, 

visitas técnicas, laboratórios, aulas de reposição) poderão ocorrer em outros períodos. 

 

4.INSCRIÇÕES 

Início: 22/02/2021 Término: 15/03/2021 

O candidato deverá fazer a inscrição através de preenchimento de formulário no site da Asces-

Unita (www.asces.edu.br). Realizar, a emissão do boleto para pagamento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser realizado na rede bancária, nos agentes lotéricos ou 

na Tesouraria da Asces-Unita. 

A taxa de inscrição, uma vez paga, não será devolvida. 

 

No ato da inscrição o candidato deverá anexar uma “Carta de Anuência” (Modelo no Anexo I) da 

instituição de origem, para comprovação e garantia que, caso seja selecionado, poderá 

frequentar as atividades do curso, quando necessárias, em turnos adversos, ao da matrícula.  

DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL PODERÃO SER ESCLARECIDAS PELO 

TELEFONE: (81) 998409977. 
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5. PROCESSO SELETIVO 

Dia: 17/03/2021 

Horário: das 14h às 17h. 

 

O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO se dará mediante a aplicação de uma prova: 

Prova escrita sobre tema da Saúde Pública, de caráter classificatório (com máximo de 30 

linhas). O candidato deverá se apresentar no local da prova, auditório do Campus II da ASCES-

UNITA – 2º andar (prédio dos laboratórios) localizado na Av. Portugal, Bairro Universitário, 

Caruaru – PE, portando documento oficial de identidade com foto e caneta esferográfica azul ou 

preta. O candidato deverá comparecer ao local indicado com, no mínimo, trinta minutos de 

antecedência, não sendo a ele permitido o acesso ao local portando aparelho celular ou qualquer 

outro equipamento eletrônico. Sendo o candidato flagrado com qualquer destes equipamentos, 

o mesmo será automaticamente desclassificado do processo seletivo. 

 

6. COMISSÃO EXAMINADORA 

A comissão examinadora será designada pela Reitoria da Asces-Unita, composta por até 03 

(três) membros do Corpo Docente e o (a) Coordenador (a) do respectivo curso. 

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A divulgação dos resultados será no dia 19/03/2021, no site da Asces-Unita.  

No caso de empate, será dada a preferência ao candidato de maior idade. 

 

8. MATRÍCULAS 

 Os candidatos aprovados devem procurar a Secretaria Acadêmica da Asces-Unita, no período 

de 22 a 26/03/2021, para realizarem a matrícula, no horário das 08h às 17h, mediante a entrega 

e verificação dos seguintes documentos:  

•. Original e 1 cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  

• 2 cópias do RG; 

 • 2 cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

• 1 cópia do CPF; 

 • 1 cópia do Título de Eleitor;  

• 1 cópia do Comprovante de Votação da última eleição – dois turnos, se houver; 

 • 1 cópia do Certificado de Reservista (Masculino);  

• 1 cópia do Comprovante de Residência atualizado; 

 • 03 fotos 3x4; 

 • Termo de Adesão devidamente preenchido e assinado;  
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• RG e CPF do fiador (1 cópia). 

 

O candidato classificado, que por qualquer motivo, não puder comparecer para realização da 

matrícula poderá nomear um procurador, bastando para isso que seja providenciado procuração 

específica e atualizada, sendo esta pública ou particular, com firma reconhecida.  

O pagamento da matrícula deverá ser feito na Tesouraria da Asces-Unita, na Área de 

Atendimento ao Estudante.  

Os classificados deverão procurar a Secretaria Acadêmica para maiores esclarecimentos. 

 

 9. INÍCIO DAS AULAS  

Os candidatos classificados pelo presente edital iniciarão as aulas no dia 29/03/2021. 

 

10. CALENDÁRIO 

Inscrições 22/02 a 15/03/2021 Site Asces-Unita (www.asces.edu.br) 

Prova escrita 17/03/2021 Asces-Unita / Campus II 

Resultado final 19/03/2021 Site Asces-Unita (www.asces.edu.br) 

Matrícula 22 a 26/03/2021 Asces-Unita / Campus I – Sede – Secretaria Acadêmica 

Início das aulas 29/03/2021 Asces-Unita 

 

Caruaru, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

Paulo Muniz Lopes 

Diretor Presidente da Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico (Asces) 

Reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) 
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ANEXO I 

 

MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA 

(Utilizar papel timbrado da instituição de origem) 

 

 

Local e data.  

 

AO CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA – ASCES-UNITA  

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA  

 

Prezados Senhores, Informamos que a instituição 

_____________________________________, através do departamento 

________________________________, concorda e aceita liberar o(a) 

funcionário(a)_____________________________________, caso seja selecionado(a), para 

frequentar o curso de graduação em Saúde Coletiva, oferecido por esta instituição.  

 

 

Atenciosamente,  

 

_____________________________________________  

Carimbo e assinatura do dirigente do órgão de lotação 

 


