INFORMAÇÕES COMERCIAIS PARA FESAÚDE TÉCNICO DE ENFERMAGEM

QUAL O OBJETIVO DO CURSO?
Oferecer todo o material de estudo, gravado e impresso (slide do professor)
para você ingressar no CONCURSO da Fundação Estatal de Niterói (FeSaúde Niterói.
O QUE EU VOU ENCONTRAR NA PLATAFORMA?
Os vídeos da plataforma são de aulas presenciais, por isso as aulas são muito
mais dinâmicas. Tem muito conteúdo, muitas dicas legais e questões
comentadas. E ainda, os slides dos professores estão disponíveis em PDF,
assim você pode imprimir e acompanhar fazendo as suas anotações.
QUAIS SÃO AS MATÉRIAS QUE EU VOU TER?
Programas do Ministério da Saúde (Tuberculose, Hanseníase, Diabetes,
Hipertensão), Administração em Enfermagem, Saúde da Mulher, Saúde da
Criança, Fundamentos, Saúde Mental, Controle de Infecção, Esterilização,
Gerenciamento de Resíduos e Biossegurança, Farmacologia e
Administração de Medicamentos, Segurança do Paciente, Ética e
Legislação, Urgência e Emergência e Legislação do SUS.
QUANTO TEMPO TEREI DE ACESSO?
Você terá acesso na plataforma online num período de 90 dias. A
quantidade de acessos é ilimitada, ou seja, você poderá assistir às aulas
gravadas quantas vezes quiser.
VOU PODER TER MINHA CERTIFICAÇÃO DO CURSO?
Sim, no final do curso tem um simulado, que você terá duas chances para
realizá-lo. Para isso você precisa ter acertado pelo menos 70% das
questões. Nossos certificados são validados como título nos diversos
concursos públicos da área da saúde.
QUAL A CARGA HORÁRIA DO CURSO?
112 horas
DEPOIS DE EU COMPRAR, QUANDO PODEREI TER ACESSO?
Disponibilizamos o acesso ao curso em até 2 dias úteis após a finalização
do seu pedido na loja. Caso sua compra seja realizada no final de semana,
disponibilizaremos a partir do segundo dia útil.

ATENÇÃO! A plataforma online não permite acessos simultâneos. Não há
material didático incluído. As apostilas podem ser adquiridas em nosso
site, CLIQUE AQUI.
QUAIS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PODER ASSISTIR AS AULAS?
Recursos Necessários: O curso a distância pressupões um acesso frequente
a informações digitais, sendo indicado que você tenha um computador
com acesso à internet banda larga disponível em um de seus ambientes
cotidianos. Para acessar nossos cursos, você deverá possuir um destes
navegadores:
Versões recentes do Microsoft Edge;
•
•
•
•

Versões recentes do Firefox (32-bit);
Versões recentes do Chrome;
JavaScript e cookies habilitados;
Os navegadores, assim como os dispositivos móveis não aceitam
recursos desenvolvidos em
flash. Sendo assim recomendamos que seja usado, sempre que
possível, o HTML5.

Você deve possuir o programa Adobe Acrobat Reader
(https://get.adobe.com/br/reader/), para ler documentos em pdf.
Sugerimos que o equipamento tenha uma configuração mínima como:
•
•
•

•
•
•
•
•

Intel ou AMD processador (1GHz ou superior);
Mínimo de 1 GB RAM;
Conexão de internet com velocidade mínima 1Mb para que o
ambiente não apresente lentidão (conteúdo como imagem, vídeos
e outros, influenciam na velocidade da navegação);
Recomenda-se internet a partir de 1Mb. Em dispositivos móveis é
possível navegar pelos recursos Moodle a partir da conexão 3G.
Caixas de som ou fones de ouvido.
Aplicativo da plataforma Moodle:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodl
e.moodlemobile&hl=en_AU
iOS: https://itunes.apple.com/au/app/moodle/id633359593?mt=8

VALOR DO CURSO PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM
890,00 OU 89,00 EM 10 X
790,00 A VISTA

