AGENTES DE INTEGRAÇÃO:

Bem vindo ao

Obs: Você pode se inscrever através dos Agentes de Integração abaixo
relacionados:
· Center RH (www.centerrh.com.br, tel: 3315-4818);
· CIEE (www.ciee-es.org.br, tel: 3232-3200);
· CIPE (www.cipe-es.com.br, tel: 3223-6408);
· COEP (www.coep.org.br, tel: 3357-8088);
· Instituto Genesis (www.igenesis.org.br, tel: 3211-4999);
Com esses convênios a ESCOLA ajuda a desenvolver as habilidades dos alunos
além de lhes proporcionar fonte extra de renda. A Escola pode contratar novos
convênios extracurriculares ou rescindi-los conforme a sua conveniência.
3 – O que é o COREN?
R: Coren é o órgão de normatização e ﬁscalização da FUNÇAO DE
ENFERMAGEM não tendo com a Escola Vínculo de NENHUMA espécie.
Importante: Quando você se formar e receber o Diploma da ESCOLA, para
trabalhar você deve fazer no Coren o seu registro.
O seu Diploma é registrado pela Escola no Sistema Nacional de Informação da
Educação Proﬁssional e Tecnológica (SISTEC) para valer em todo BRASIL.
A Escola funciona com autorização do Ministério da Educação (MEC) através do
Conselho Estadual de Educação (CEE), da Secretaria Estadual de Educação
(SEDU), sendo responsabilidade da Escola a emissão dos DIPLOMAS DO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

Nós do Centro Técnico Politec agradecemos sua escolha e também
reaﬁrmamos que foi a mais acertada. Estudar em uma instituição
respeitada, reconhecida e com qualidade é meio caminho para sua
entrada no mercado de trabalho. Agora o restante deste caminho é com
você, com sua determinação de ir em busca dos seus ideais
e seu empenho!
POLITEC, OS MELHORES ESTÃO AQUI!

Você fez a melhor escolha!
MANUAL DO ALUNO

Recomendações Importantes ao aluno Politec

14. Ao entrar em sala coloque o celular no modo silencioso. NUNCA atenda ou use o
celular em classe. Se for emergência peça para sair.

RESPEITE A TODOS como gostaria de ser respeitado! EVITE PROBLEMAS.

15. Se precisar se ausentar da escola durante as aulas comunique ao pedagógico e
ASSINE O LIVRO DE REGISTRO DE SAÍDA.

1. No 1º dia de aula você deve se apresentar com uniforme completo (inclusive
jaleco - alunos de Enfermagem), a 1ª apostila para a vistoria técnica e

Estágio Currícular e Extracurricular

providenciar a aquisição da carteira de identiﬁcação estudantil na 1ª semana.

1 - O que é estágio CURRICULAR?

2. O uso diário do uniforme e apresentação da carteirinha de estudante todos os
dia é OBRIGATÓRIO e contratual. NÃO É PERMITIDA A TROCA DE

R: É o estágio obrigatório previsto na Grade Curricular do curso de Enfermagem e
realizado nos hospitais e redes credenciadas.

UNIFORME DENTRO DA ESCOLA! Entre sempre no seu horário que tem
tolerância de 15 minutos. Após essa tolerância a entrada só é permitida após a 1ª
aula e depois da 1ª aula só no intervalo.
3. As apostilas são um dos recursos instrucionais imprescindíveis para o seu
aprendizado e desenvolvimento como aluno. Adquira-as e as tenha sempre com
você!
4. Se você é fumante solicite a carteirinha de saída provisória. Entregue-a na
portaria e recolha-a no retorno. São 5 min para a saída e retorno.
5. NÃO é permitida a comercialização de nenhum produto na Escola;

Relação dos Conveniados Curriculares
(previstos na formação do aluno e em seu contrato).
Ÿ Secretaria Estadual de Saúde: Todos os Hospitais da Rede Estadual;
Ÿ Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vitória: Unidade de Estratégia
de Saúde da Família de Resistência, Pronto Atendimento da Praia do Suá,
Unidade Básica de Saúde de Santo André, Unidade Básica de Saúde do bairro
Grande Vitória;
Ÿ Prefeituras Municipais de Viana, Cariacica, Santa Maria de Jetibá, Brejetuba,
Afonso Cláudio, Domingos Martins, Alfredo Chaves, Laranja da Terra.
Ÿ

6. NÃO é permitida a entrada de refrigerantes, bolos, tortas e etc, em grande

Misericórdia;

quantidade. LANCHE SÓ O SEU!
7. NÃO são permitidas manifestações festivas, aniversários reuniões etc, que não
sejam de estudo;
8. Mantenha seus pagamentos em dia (na data que você escolheu) para NÃO
perder os descontos. Em caso de diﬁculdades com a data escolhida, solicite
alteração do vencimento;
9. Se desejar sair da escola, lembre-se que você fez um contrato e deve fazer a
rescisão para evitar problemas futuros (SPC/ cobranças judiciais).
10. Namoro só fora da escola;
11. Evite trazer valores ou objetos caros, pois a escola não se responsabiliza por
eles.
12. Ajude manter sempre limpa a sua Escola, use os recipientes de lixo;
13. Lembre-se que você vai voltar aos banheiros, mantenha-os limpos, lave as
mãos ANTES e DEPOIS!

Hospital Santa Rita de Cássia, Vila Velha Hospital, Hospital Santa Casa de

Ÿ

Lares de Idosos: Avedalma, Lar Vitória;

2- O que é estágio EXTRACURRICULAR?
R: É o estágio NÃO OBRIGATÓRIO oferecido ao aluno pelas unidades
concedentes através de CONVÊNIOS DIRETO com a Escola ou AGENTES DE
INTEGRAÇÃO.
Convênios Extracurriculares ou remunerados:
A Politec informa aos seus alunos a REATIVAÇÃO da assinatura de novos
contratos de alunos com empresas conveniadas após as adequações que se
faziam necessárias.
CONVÊNIOS DIRETO COM A ESCOLA
Hospital: Santa Rita de Cássia, Vila Velha Hospital;
Ÿ Laboratórios: Paiva e Labortel, Fenix;
Ÿ Clínicas: Medpro, Provider, Total Care, Instituto de Urologia, Vetor (Serra, Vitória
e Aracruz ), Clínica Carmem Lúcia, Concreta Assessoria Ocupacional;
Ÿ Outros: Companhia Vale do Rio Doce e Lorenge Engenharia.
Ÿ

