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Incrições para concurso de bolsas de estudos do Centro Literatus encerram nesta quinta  

(NÃO ASSINADO)

Os interessados em participar do concurso de bolsas de estudo para a educação profissional do Centro Literatus (CEL) 
têm até quinta-feira (22) para efetivar a inscrição. Serão doadas bolsas de estudos integrais aos três primeiros colocados 
na prova do concurso, que poderão realizar um dos cursos técnicos oferecidos pela instituição gratuitamente. De acordo 
com a diretora do Ensino Profissional, Amanda Estald, o concurso tem o objetivo de oportunizar a realização do curso 
técnico para quem não tem condições de financiar os estudos. “Além disso, o mercado de trabalho tem uma demanda 
reprimida de profissionais qualificados. Um curso profissionalizante chega a ser o passaporte para uma vaga no mercado
de trabalho para a maioria dos alunos que finalizam o curso”, complementa. A escola vai realizar o processo seletivo no 
dia 25 de julho, com a aplicação de uma prova com 40 questões de múltipla escolha. Os cursos oferecidos pelo CEL são 
de Enfermagem, Segurança do Trabalho, Nutrição e Dietética, Radiologia, Estética, Análises Clínicas, Auxiliar em 
Saúde Bucal e especialização em Enfermagem do Trabalho. O quarto e quinto lugar do concurso recebem bolsa de 

      estudos de 50% e os demais receberão descontos nas mensalidades, de acordo com a colocação na prova. Para participar       
do processo seletivo, é necessário ter o ensino médio completo ou estar concluindo o 3º ano. Os candidatos devem 
dirigir-se à sede da educação profissional do CEL, localizada na Rua Pará, 165, Vieralves, para fazer a inscrição, das 8h 
às 20h, até o dia 22 de julho, com cópia da carteira de identidade e do CPF, além de um quilo de alimento não-perecível.
Os alimentos arrecadados serão doados para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GAAC-AM) e para a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A prova será realizada no dia 25 de julho, das 8h às 11h, no mesmo local 
da inscrição. Os portões serão abertos às 7h. Serão 40 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 
de Matemática e 10 de Atualidades. “No caso de empate entre os candidatos prevalece quem fizer o maior número de 
acertos nas questões de Língua Portuguesa, persistindo o empate, o critério é o candidato mais velho”, afirma Amanda. 
A prova é elaborada pela Comissão Permanente de Exame e Vestibular (Copevest) da instituição, que também é 
responsável pela preparação das provas do vestibular da UniCel. Pesquisa Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) publicada no final de maio, aponta que ter um curso profissionalizante pode aumentar em até 13% o valor do 
salário se comparado ao trabalhador que tem apenas o ensino médio completo. Além disso, as chances de emprego para 
uma pessoa com curso profissionalizante concluído aumentam em 48% e a probabilidade de obter um emprego formal, 
com carteira assinada, cresce 38%. A publicação completa está disponível no site 
http://www3.fgv.br/ibrecps/VOT2/index.htm.


