
 
 
 
 

MATRÍCULAS CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CUIDADOR DE IDOSO 
Turma MARÇO/2022 

 

 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA:  

De 29 de Outubro a 07 de Março de 2022 ou até atingir o número de vagas 

INÍCIO DAS AULAS: 14/03/2022 
 

Procedimentos: 

 

1 - Local para a Realização da Matrícula: Site 

Acessar: https://saocamilo-sp.br/tecnicos/presencial/qualificacao_cuidado_idosos , realizar a 

matrícula no link Inscreva-se. 

 

2 - Realizar o preenchimento dos dados, adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e 

envio dos documentos abaixo: 

 R.G.  

 CPF; 

 Comprovante de endereço (que conste o CEP); 

 Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio ou equivalente; 

 Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio ou equivalente. 

 

4 – Após o envio dos documentos, a solicitação de matrícula será analisada pelo Colégio São Camilo e 

mediante o recebimento correto dos documentos e disponibilidade de vagas será disponibilizado o 

boleto bancário referente a primeira parcela, a impressão do boleto deve ser realizada pela área do 

candidato. 

A matrícula somente será confirmada após o pagamento do boleto.  

 

No caso do aluno menor de 18 anos, é preciso indicar os dados do responsável financeiro no processo de 

matrícula para a adesão do Contrato de Prestação de Serviços e anexar os documentos no processo de 

matrícula do pai ou responsável. 

 

CURSO PRÉ-
REQUISITO 

TURMA VAGAS DATA DE 
INÍCIO E 
TÉRMINO 

HORÁRIO PLANO DE 
PAGAMENTO 

 
 

Qualificação 
Profissional 

em 
Cuidador  
de Idoso  

Idade 
Mínima: 18 

anos 
completos 

Escolaridade: 
Ensino 

Fundamental 
ou Médio 
Completo 

 
 

SPTCLCI221AV 
Vespertino 

 
 

060 

 
 

De: 
14/03/2022 

a 
27/05/2022 

 
03 meses 

2ª a 6ª feira das 
14h às 18h 

 
 
 

Total do Curso: 
R$ 891,00 

3 parcelas de 
R$ 297,00 

 

 
 
SPTCLCI221AN

Noturno 

 
 

060 
2ª a 6ª feira das 

19h às 23h 

 

**As aulas serão realizadas de acordo com as orientações dos órgãos de educação e saúde. 

Haverá uma escala de alunos para realizar as aulas presencias sem aglomerações e cumprindo todas as 

recomendações necessárias para o momento de pandemia.  

 

Tel: 0300 017 8585 / 3465-2664 

https://saocamilo-sp.br/tecnicos/presencial/qualificacao_cuidado_idosos

