
EDITAL N.° 01/2020 – HP/DEN

Edital  de  abertura  de  inscrição  para  seleção  de
candidatos  para  o  Programa  Institucional  de
Concessão de Bolsas para Pós-Graduação Lato Sensu.

O Coordenador de Ensino e a Coordenadora de Recursos Humanos Hospital
Pompéia,  no  uso  de  suas  atribuições  e  considerando  o  disposto  no  Procedimento  Operacional  DEN17
(ANEXO I), que trata do Programa Institucional de Concessão de Bolsas para Pós-Graduação Lato Sensu,
tornam público o presente Edital de seleção de candidatos para o referido programa.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Programa Institucional de Concessão de Bolsas para Pós-Graduação  Lato Sensu tem como objetivo
proporcionar  a  qualificação  profissional  e  o  desenvolvimento  de  competências  técnicas/atitudinais
consideradas pela instituição como relevantes.

1.2 A concessão de incentivo educacional ocorrerá mediante concessão de bolsa de estudos parcial (60% do
valor da mensalidade) a partir do primeiro semestre letivo de 2020 até a conclusão do curso.

1.3 De acordo com o Procedimento Operacional DEN17, que trata do Programa Institucional de Concessão
de Bolsas para Pós-Graduação Lato Sensu, considera-se:

 [...]por Pós-Graduação Lato Sensu: cursos de especialização e cursos de MBA (Master
Business Administration), com duração mínima de 360 horas, e que, ao final do curso o
aluno obterá certificado e não diploma. Ademais são abertos a candidatos diplomados em
cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino – Art. 44, III, Lei
nº 9.394/1996.

2 DAS VAGAS E DO CUSTEIO

2.1  As  vagas  do  Programa  Institucional  de  Concessão  de  Bolsas  para  Pós-Graduação  Lato  Sensu  são
exclusivas para essa modalidade de pós-graduação.

2.2 Para a competência do primeiro semestre do ano de 2020, serão concedidas 2 (duas) bolsas parciais de
estudos.

2.3 Como bolsa parcial  de  estudo,  entende-se,  de acordo com o disposto no Procedimento Operacional
DEN17, a participação de 60 (sessenta) % de custeio da mensalidade por parte do Hospital Pompéia e 40
(quarenta) % de custeio próprio do candidato.

2.4 O custeio do percentual que compete ao Hospital Pompéia passa a ser realizado a partir da seleção dos
candidatos, de acordo com os critérios expostos nesse edital, até o final do curso em questão.

2.5 Em caso do curso possuir tempo de duração inferior ao tempo de financiamento, o Hospital Pompéia
manterá o custeio do percentual que lhe cabe, até o final do período de financiamento do curso.

2.6  No  caso  do  curso  pretendido  já  ter  iniciado,  o  Hospital  Pompéia  não  reembolsará  mensalidades  já
quitadas.

2.7.  O início  da  vigência  da  bolsa  parcial  será  referente  ao  mês  de  fevereiro  de  2020 e  o
pagamento da bolsa ocorrerá em folha de pagamento, no mês subsequente à seleção.
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2.8 Em caso de não preenchimento da totalidade das vagas, as mesmas se esgotam. 

3 DAS INSCRIÇÕES
A inscrição  deverá  ser  efetuada,  por  meio  do  preenchimento  do  Formulário  de  Inscrição,  conforme  as
orientações devidamente especificadas no subitem 3.2 deste Edital.

3.1 PERÍODO
As inscrições ocorrerão no período de 20 a 31 de janeiro de 2020.

3.2 PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES
a) O(s) candidato(s) poderá(ão) se inscrever, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição que se
encontra disponível,  em anexo a esse edital (ANEXO II).  Não é necessário coletar o parecer da Chefia
Imediata. O Departamento de Ensino se responsabilizará por essa etapa.
b)  A entrega  da  inscrição  deverá  ser  realizada  pessoalmente,  no  Departamento  de  Ensino,  9º  andar  do
Hospital Pompéia, no horário das 9h às 11hs e das 14h as 17hs.
c) O preenchimento do Formulário de Inscrição e as informações prestadas serão de inteira responsabilidade
do candidato. Após realizada a inscrição, serão caracterizadas como aceitas as normas e os procedimentos
publicados  na  Internet,  por  meio  de  Edital,  não  cabendo,  ao  candidato,  alegar  desconhecimento  dessas
informações.

4 DO PÚBLICO-ALVO E DOS PRÉ-REQUISITOS

4.1 Poderão participar do processo de seleção de candidatos para o Programa Institucional de Concessão de
Bolsas para Pós-Graduação Lato Sensu, colaboradores do Hospital Pompéia. 
 
4.2 Poderão ser beneficiários do Programa Institucional de Concessão de Bolsas para Pós-Graduação Lato
Sensu,  os  colaboradores  que  se  enquadrem nos  requisitos  a  seguir,  condicionado  ao  número  de  vagas
disponíveis:
 

I - estar em exercício na instituição há pelo menos 12 (doze) meses;
II – possuir contrato de trabalho com a instituição;
III - não ter sofrido penalidade de advertência, suspensão ou outra medida disciplinar nos últimos 12
(doze) meses que antecedem as inscrições no programa de incentivo educacional;
IV – não receber outro auxílio financeiro para estudo;
V – ocupar cargo de gestão ou estratégico na avaliação da chefia imediata;
VI  –  o  Curso  de  Pós-Graduação  Lato Sensu deve estar  relacionado com a  atividade  da  qual  o
colaborador foi contratado e efetivamente desenvolve na instituição e
VI - estar devidamente matriculado no curso ou ter sido aprovado nos processos seletivos realizados
pela instituição promotora do Pós-Graduação Lato Sensu, quando for o caso.

 
5  DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado.
b) Cópia do documento de identidade e do CPF.
c) Currículo Lattes  ou Vitae,  constando o registro das  atividades  realizadas  nos últimos três  (3) anos e
comprovantes de tais atividades.
d) Cópia do(s) diploma(s) de conclusão de curso de graduação.
e)  Programa  detalhado do  curso,  com informações  sobre  disciplinas,  conteúdos  (com ementas)  e  carga
horária e pesquisa ou trabalho final exigido pela instituição de ensino.
f) Documento de apresentação da Instituição de Ensino que ofertará o curso.
g) Contrato de matrícula no curso requerido, informando o valor total do curso, nº de parcelas e
valor da parcela.
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h) Carta de intenções, de no máximo uma lauda, redigida em fonte Times New Roman tamanho 

nº 12, espaçamento entrelinhas 1,5, expressando a trajetória acadêmica do candidato, suas motivações em
fazer  o  curso e  outras  informações  relevantes.  No cabeçalho da carta,  é  indispensável  conter:  nome do
candidato, curso pretendido e horário pretendido para realização do curso.
i) Comprovante do vínculo empregatício com o hospital (mínimo 12 meses).

5.1 DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para fins  de homologação,  o(s)  candidato(s)  deverá(ão)  entregar  os  documentos dispostos no item 4 do
presente Edital, diretamente no Departamento de Ensino, 9º andar do Hospital Pompéia, no horário das 9h às
11hs e das 14h as 17hs, respeitando as datas estabelecidas para inscrições.

6 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

6.1 A homologação das inscrições será realizada pelo Departamento de Ensino e Recursos Humanos.

6.2 O(s) candidato(s) será(ão) informado(s) da homologação de sua inscrição, até o dia 10 de fevereiro de
2020,  através  do  site  do Hospital  Pompéia  <https://www.pompeia.org.br/ensino-e-pesquisa/editais   > e
murais da instituição.

7 DO PROCESSO SELETIVO

7.1 COMISSÃO DE SELEÇÃO
O processo seletivo será realizado por uma Comissão composta pela Coordenação de Ensino, Coordenação
de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica, Diretoria Administrativa e Diretoria Financeira.

7.2 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção supracitada, considerando os candidatos que
tiverem suas inscrições homologadas e também considerando o parecer da chefia imediata do candidato.

7.3 CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Como critério de desempate, elencou-se os critérios na seguinte ordem: a) conteúdo da carta de intenções e
b)avaliação do curso e ementas das disciplinas.

8 DO RESULTADO FINAL
O resultado  final  será  divulgado  no  site do  Hospital  Pompéia  <  https://www.pompeia.org.br/ensino-e-
pesquisa/editais     /  >, e em murais do hospital, não havendo, em hipótese alguma, informação do resultado por
telefone, na seguinte data: 14 de fevereiro de 2020.

9 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
A interposição  de  recursos  ao  processo  seletivo  deverá  ser  feita,  exclusivamente,  através  do  endereço
eletrônico: ensino  @pompeia.org.br, observando:
a) O prazo para interposição dos recursos é de quarenta e oito (48) horas após a divulgação do resultado
final.
b) Os recursos deverão ser digitados e apresentados em uma via em formato PDF.
c) As respostas aos recursos ficarão à disposição dos candidatos no Departamento de Ensino e a decisão final
da Comissão de Seleção será irrecorrível.

10 CRONOGRAMA

Data Descrição Local

20 a 31 de janeiro Inscrições e entrega da documentação Departamento de Ensino
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de 2020

10 de  fevereiro de
2020

Homologação das inscrições Site institucional e murais

11  a  13  de
fevereiro de 2020

Seleção dos candidatos

14 de  fevereiro de
2020

Resultado final Site institucional e murais

17  e  18  de
fevereiro de 2020

Interposição de recursos E-mail

19 de  fevereiro de
2020

Resultado final – após recursos Site institucional e murais

20 de  fevereiro de
2020

Assinatura dos contratos Departamento de Ensino

11 DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das condições referentes à
seleção, expostas nesse instrumento jurídico.
11.2 O edital prevê auxílio financeiro para cursos e não destinação de carga horária de trabalho para tal
finalidade.
11.3 O candidato selecionado assinará um contrato de permanência com a instituição, por 24 (vinte e quatro)
meses após a conclusão do curso.
10.4  Perderá  a  condição  de  beneficiário  Programa  Institucional  de  Concessão  de  Bolsas  para  Pós-
Graduação Lato Sensu., ficando obrigado a devolver todo o valor recebido a esse título, o colaborador que:

I - desistir, abandonar ou interromper o curso;
II – for reprovado no curso de pós-graduação;
III  –  rescindir  seu contrato  de  trabalho com o  Hospital  Pompéia por  justa  causa ou pedido  de
demissão;

11.5  Obrigatoriamente  o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  deverá  ter  por  temática  situações  de
vivência, intervenção e/ou melhoria do seu local de trabalho, o qual deverá ser apresentado em evento a ser
organizado pelo Departamento de Ensino.
11.6 Comprovar semestralmente ao Departamento de Ensino, mediante solicitação desse, comprovante de
regularidade de matrícula no referido curso e declaração de aprovação das disciplinas cursadas.
11.7 A assinatura do contrato de concessão de bolsa dar-se-á no dia 20 de fevereiro de 2020.
11.7 Os casos não previstos neste Edital serão avaliados pela Comissão de Seleção.
11.8 Fazem parte desse edital, em anexo: Procedimento Operacional DEN17 e Formulário de Inscrição.

Caxias do Sul, 20 de dezembro de 2019.

           Sra. Adriana Paula Antonioli Bonatto                                   Prof. Dr. Rossano Sartori Dal Molin
            Coordenadora de Recursos Humanos                                             Coordenador de Ensino
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ANEXO I 
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ANEXO II
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