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GRADUAÇÃO 

 

Edital de Transferência - verão 2023 
 

Edital de chamada para inscrição em processo seletivo visando ao 
preenchimento de vagas remanescentes dos cursos de Graduação em 

Enfermagem e Fisioterapia, por meio de transferências externas. 
 
A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e o Diretor Acadêmico, 

no uso de suas atribuições regimentais, tornam público o Regulamento previsto 
no Capítulo VII do Regimento da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert 

Einstein para a seleção de candidatos para preenchimento de vagas nos cursos de 
Graduação em Enfermagem e Fisioterapia, por meio de transferência externa, para 
início de aulas em fevereiro de 2023. 

 
1. DAS VAGAS 

1.1 As vagas disponíveis para a Graduação em Enfermagem estão alocadas 
entre o 2º e 6º semestres do curso e para a Graduação em Fisioterapia no 
2º e 3º semestres. 

 
2. CALENDÁRIO  

 
 
3. DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO POR CRITÉRIO 

SOCIOECONÔMICO 

3.1 O processo de transferência não disponibiliza bolsa de estudo por critério 
socioeconômico. 

  
4. DA FORMA DE INGRESSO  

4.1 Podem se inscrever candidatos oriundos de Cursos de Graduação em 

Enfermagem e Fisioterapia de instituições brasileiras que: 
a. Terão concluído pelo menos o primeiro semestre da Graduação em 

Enfermagem e Fisioterapia até 30/12/2022  
 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 As inscrições serão realizadas no período de 18/11/2022 até às 17h do 
dia 18/01/2023 conforme as instruções deste edital, no site dos 

respectivos cursos de Graduação em Enfermagem 
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_enfermagem e Graduação 

em Fisioterapia https://ensino.einstein.br/graduacao_em_fisioterapia 
5.2 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponível no 

site dos respectivos cursos de Graduação em Enfermagem 

https://ensino.einstein.br/graduacao_em_enfermagem e Graduação em 
Fisioterapia https://ensino.einstein.br/graduacao_em_fisioterapia, anexando os 

seguintes documentos:  

18 de novembro de 2022 a 18 de 

janeiro de 2023 

Período de inscrições no site https://ensino.einstein.br (ver 

página 1)

19 de janeiro de 2023 Divulgação da lista para a entrevista às 11h (ver página 2)

20, 23 e 24 de janeiro de 2023 Realização das Entrevistas  (ver página 2)  

26 de janeiro de 2023 
Divulgação dos candidatos classificados em chamada única (ver 

página 2)

27 e 31 de janeiro de 2023 Período de matrícula (ver endereço na página 3)

06 de fevereiro de 2023 Início das aulas

https://ensino.einstein.br/graduacao_em_enfermagem_gradtp2/p#processo-seletivo
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_fisioterapia_gradtp3/p#processo-seletivo
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_enfermagem_gradtp2/p#processo-seletivo
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_fisioterapia_gradtp3/p#processo-seletivo
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a. Histórico Escolar da instituição de origem com notas, frequências e 

aprovações das disciplinas já cumpridas. 
b. Documento com os programas das disciplinas já cumpridas e em curso 

incluindo carga horaria. (Planos de Ensino). 
c. Currículo pessoal resumido 

 
6. DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

6.1 A Comissão de Avaliação realizará a análise documental e conteúdo 

programático da instituição de origem. 
6.2 É necessária a convalidação de pelo menos 75% de carga horária entre as 

disciplinas. Mais de uma disciplina pode ser utilizada para convalidar uma 
disciplina do curso escolhido. 

6.3 Em função das particularidades do Projeto Pedagógico da Graduação em 

Enfermagem e Fisioterapia, fica exclusivamente a critério dessa 
Comissão de Avaliação a convalidação ou não da documentação 

enviada pelo candidato.  
6.4 A não convalidação implica em eliminação do candidato. 
6.5 Nessa fase não é atribuída nota à documentação recebida. 

6.6 A lista de convocados para as entrevistas será divulgada a partir das 11h do 
dia 19/01/2023, no site dos respectivos cursos de Graduação em Enfermagem 

https://ensino.einstein.br/graduacao_em_enfermagem e Graduação em 
Fisioterapia https://ensino.einstein.br/graduacao_em_fisioterapia 

 

7. DAS ENTREVISTAS 
7.1. As entrevistas serão on-line, nos dias 20, 23 e 24/01/2023. 

7.2. O candidato apto a participar do Processo Seletivo receberá por e-mail, o 
link para acesso ao aplicativo, a data e horário, assim como as informações 
necessárias. 

7.3. A FICSAE não se responsabiliza pela entrevista não concluída por motivos 
de ordem técnica dos computadores. 

7.4. A entrevista deve ser realizada com a câmera aberta. 
7.5. Não haverá reagendamento da entrevista em decorrência do não 

cumprimento de qualquer item deste documento. 

 
8. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

8.1 Será desclassificado o candidato que: 
a. Não tiver concluído, na Instituição de Origem, até 30 de dezembro de 

2022 pelo menos o primeiro semestre da Graduação em Enfermagem 
e Fisioterapia. 

b. Não apresentar todos os documentos necessários à análise. 

 
9.  DO RESULTADO FINAL 

9.1  O resultado final do processo com a lista dos classificados para a 
matrícula será divulgado em 26/01/2023, no site dos respectivos 
c u r s o s  d e  G r a du a ç ão  em  E n f e rm ag em  

https://ensino.einstein.br/graduacao_em_enfermagem e Graduação 
em Fisioterapia https://ensino.einstein.br/graduacao_em_fisioterapia 

 
 
 

 
 

https://ensino.einstein.br/graduacao_em_enfermagem_gradtp2/p#processo-seletivo
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_fisioterapia_gradtp3/p#processo-seletivo
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_enfermagem_gradtp2/p#processo-seletivo
https://ensino.einstein.br/graduacao_em_fisioterapia_gradtp3/p#processo-seletivo
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10. DA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA NO CURSO 

10.1 As matrículas serão realizadas, em chamada única, nos dias 27 e 
31/01/2023, das 8h às 16h. 

10.2 Para efetuar a matrícula, o candidato pode escolher realizá-la de forma 
presencial ou on-line. A matrícula on-line deve ser feita por meio de 

preenchimento de formulário eletrônico e envio da documentação 
necessária para matrícula. O link do formulário será enviado no e-mail de 
convocação para realização da matrícula. 

10.3 Para a matrícula presencial, o candidato deve comparecer com todos os 
documentos exigidos abaixo, autenticados em cartório, no Campus do 

curso escolhido: 
a. Graduação em Enfermagem: Centro de Ensino e Pesquisa Albert 
Einstein - Campus Cecilia e Abram Szajman: Rua Comendador Elias 

Jafet, 755 - Morumbi, São Paulo - SP. 
b. Graduação em Fisioterapia: Campus Morato – Centro de Educação 

em Saúde Abram Szajman: Av. Prof. Francisco Morato, 4293, Butantã 
São Paulo, SP. 

 

Documentos para os candidatos convocados para matrícula: 
a. (01) foto 3x4 recente  

b. (02) cópias autenticadas de Certidão de Nascimento ou Casamento 
c. (02) cópias autenticadas do RG  
d. (02) cópias autenticadas do CPF  

e. (02) cópias autenticadas do Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio ou Equivalente 

f. (02) cópias autenticadas do Histórico Escolar do Ensino Médio  
g. (02) cópias do Certificado de Reservista  
h. (02) cópias autenticadas do comprovante de residência (conta de 

luz, telefone, extrato bancário)  
i. (02) cópias autenticadas do Título de Eleitor 

j. (01) cópia autenticada do Histórico escolar da instituição de origem 
com notas, frequências e aprovações 
k. (01) cópia simples dos programas das disciplinas já cumpridas 

(Planos  de Ensino) 
l. Declaração informando a situação de regularidade do aluno junto ao 

Enade 
10.4 É de responsabilidade do candidato se informar e realizar os 

procedimentos necessários. 
10.4.1 Para realização da matrícula online: 

a. Enviar via formulário eletrônico todos os documentos exigidos 

para a matrícula 
b. Enviar via formulário eletrônico 1 foto 3x4 colorida, com fundo 

branco e sem filtros de aplicativos 
c. Efetuar o pagamento do boleto recebido no período da matrícula 
d. Entregar todos os documentos exigidos, autenticados em cartório 

no prazo de 15 dias corridos do ato da matrícula na Central de 
Atendimento ao Aluno ou via correio para o campus do curso.  

e. Candidatos menores de 18 anos: pais ou representantes legais 
deverão imprimir, preencher e entregar assinado o Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais no prazo de entrega dos 

documentos exigidos 
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10.4.2 Para realização da matrícula presencial: 

a. Comparecer ao local de matrícula com todos os documentos 
exigidos, autenticados em cartório 

b. Efetuar o pagamento do boleto recebido no período da matrícula 
c. Não será aceita matrícula condicional e sem a documentação 

exigida 
d. Candidatos menores de 18 anos: pais ou representantes legais, 

com procuração autenticada em cartório, devem comparecer no 

ato de matrícula para assinatura do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais e efetivação da matrícula 

10.5 O candidato classificado que não realizar a matrícula no período previsto 
perderá o direito à vaga. 

10.6 A critério da Comissão de Avaliação, poderão ser exigidos dos candidatos 

aprovados regime especial de adaptação em horário especial ou não, para 
eventual equivalência de alguma disciplina. A não concordância do 

candidato no ato da matrícula, implica na sua desclassificação.  

 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 As fases desse processo são eliminatórias. 
11.2 Não cabem recursos em todas as fases desse processo seletivo. 

11.3 Os candidatos classificados terão acesso à matrícula somente no 
semestre para o qual foram classificados no processo, não podendo 

requerer, depois da matrícula, convalidação ou dispensa das disciplinas 
não relacionadas aos três primeiros semestres da Graduação em 
Enfermagem e Fisioterapia da FICSAE.  

11.4 Cabe exclusivamente aos candidatos a responsabilidade de buscar 
informações junto ao site sobre este Edital.  

 
12  DA POLÍTICA DE USO DE DADOS PESSOAIS 

12.1 A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em 
conformidade com a definição do disposto no art. 5o da Lei no 
13.709/2018, aplica a transparência para o tratamento dos dados 

pessoais do candidato. Informamos que o tratamento de dados é 
realizado por nós e eles não serão compartilhados com outras 

instituições. Os dados pessoais ficam armazenados em nossa rede 
interna, utilizamos ferramentas seguras para o tratamento dos dados e 
trânsito deles entre as áreas do Einstein envolvidas no processo de 

Transferência da Graduação em Graduação em Enfermagem e 
Fisioterapia. 

12.2 Para mais informações, acesse Política de Privacidade Einstein 
 

 

São Paulo, 16 de novembro de 2022 
 

 
Julio Cesar Martins Monte 
Diretor Acadêmico 
 

 

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.einstein.br.mcas.ms%2Fsobre-einstein%2Fpoliticas-site%3F_ga%3D2.62128298.7803249.1665164757-1881542410.1646235681%26_gac%3D1.217802018.1665168164.EAIaIQobChMIi_OY4eLO-gIV0eFcCh3tBQJdEAAYASAAEgJe7PD_BwE%26McasTsid%3D20893&McasCSRF=c4882daa62204372543278b84f997ae07501cb0581d271db752baeb0d0ba933a

