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EDITAL N.O OI/202I - IIP/DEN

Edital de abertura de inscrigio para selegf,o de
candidatos para o Programa Institucional de
Concessio de Bolsas para P6s-Graduagflo Lato Sensu

O Coordenador de Ensino e Pesquisa do Hospital Pomp6ia, no uso de suas
atribuig6es e considerando o disposto no Procedimento Operacional DEN17, que trata do Programa
Institucional de Concessdo de Bolsas para P6s-Graduag6o Lato Sensu, torna priblico o presente Edital de
selegdo de candidatos para o referido programa.

1 DAS DISPOSIq6ES pRU,TMINARES

L l O Programa Institucional de Concessdo de Bolsas para P6s-GraduagSo Lato Sensu /em como objetivo
proporcionar a qualificagdo profissional e o desenvolvimento de compet6ncias t6cnicas/atitudinais
consideradas pela instituigdo como relevantes.

1.2 Aconcessdo de incentivo educacional ocorrer6 mediante concessdo de bolsas de estudos parcial (60% do
valor da mensalidade) a partir do primeiro semestre letivo de 2021 at6 a conclusSo do curso.

1.3 De acordo com o Procedimento Operacional DENI7, que trata do Programa Institucional de Concess5o
de Bolsas para P6s-Graduag6o Lato Sensu, considera-se:

[...]po, P6s-Graduagdo Lato Sensu: cursos de especializaqdo e cursos de MBA (Master
Business Administration), com duraqdo minima de 360 horas, e que, ao final do curso o
aluno obterd certificado e ndo diploma. Ademais sdo abertos a candidatos diplomados em

cursos superiores e que atendam ds exigAncias das instituiqdes de ensino - Art. 11, III, Lei
n" 9.391/1996.

2 DAS VAGAS E DO CUSTEIO

2.1 As vagas do Programa Institucional de Concessdo de Bolsas para P6s-Graduagdo Lato Sensu sdo

exclusivas para essa modalidade de p6s-graduagdo Lato Sensu.

2.2Para a compet6ncia do primeiro semestre do ano de202l, ser6o 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 participagio de 60 (sessenta) 7o de custeio da mensalidade por parte do Hospital Pomp6ia e 40
(quarenta) o% de custeio pr6prio do candidato.

2.4 O custeio do percentual que compete ao Hospital Pomp6ia passa a ser realizado a partir da seleqdo dos

candidatos, de acordo com os crit6rios expostos nesse edital, at6 o final do curso em quest6o.

2.5 Em caso do curso possuir tempo de duragSo inferior ao tempo de financiamento, o Hospital Pomp6ia
manter6 o custeio do percentual que lhe cabe, at6 o final do periodo de financiamento do curso.

2.6 No caso do curso pretendido j5 ter iniciado, o Hospital Pomp6ia nio reembolsar6 mensalidades j5
quitadas. !.

vig6ncia da bolsa parcial ser6 referente ao mds de fevereiro de 2021 e o
ocorrer6 em folha de pagamento, no m6s subsequente d selegdo (marqo de
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2021).

2.8 Em caso de nro preenchimento da totalidade das vagas, as mesmas se esgotam.

3 DAs rxscnrqors
A inscrigdo dever6 ser efetuada, por meio do preenchimento do Formul6rio de Inscrigdo, conforme as
orientagdes devidamente especificadas no subitem 3.2 deste Edital.

3.I PERIODO
As inscrig6es ocorrerSo no periodo de l8 a 29 de janeiro de202l.

3.2 PROCEDTMENTOS E ORTENTAQoES
a) O(s) candidato(s) poder6(do) se inscrever, mediante o preenchimento do Formul6rio de Inscrig6o que se
encontra disponivel, em anexo a esse edital (ANEXO I). Nflo 6 necessirio coletar o panecer da Chefia
Imediata. O Departamento de Ensino se responsabitizari por essa etapa.
b) A entrega da inscrigdo dever6 ser realizada pessoalmente, no Departamento de Ensino, 9o andar do
Hospital Pomp6ia, no hor6rio das th ds I lhs e das l4h as l7hs.
c) O preenchimento do Formul6rio de Inscriqdo e as informag6es prestadas serdo de inteira responsabilidade
do candidato. Ap6s realizada a inscrigSo, ser6o caracterizadas como aceitas as nonnas e os procedimentos
publicados na Internet, por meio de Edital, n6o cabendo, ao candidato, alegar desconhecimento dessas
informag6es.

4 DO PUBLICO-ALVO E DOS PRE-REQUISITOS

4.1 Poderio participar do processo de selegdo de candidatos para o Programa Institucional de Concessio de
Bolsas para P6s-Graduagdo Lato Sensu, colaboradores do Hospital Pomp6ia.

4.2 Poderio ser beneficiSrios do Programa Institucional de Concess6o de Bolsas para P6s-Gradtagdo Lato
Sensu, os colaboradores que se enquadrem nos requisitos a seguir, condicionado ao nirmero de vagas
disponiveis:

I - estar em exercicio na instituigSo h6 pelo menos 12 (doze) meses;
II - possuir contrato de trabalho com a instituigdo;
III - nio ter sofrido penalidade de advert6ncia, suspensio ou outra medida disciplinar nos riltimos 12
(doze) meses que antecedem as inscrig6es no programa de incentivo educacional;
IV - ndo receber outro auxilio financeiro para estudo;
V - ocupar cargo de gestSo ou estrat6gico na avaliagio da chefia imediata;
VI - o Curso de P6s-Graduagdo Lato Sensu deve estar relacionado com a atividade da qual o
colaborador foi contratado e efetivamente desenvolve na instituiEso e
VI - estar devidamente matriculado no curso ou ter sido aprovado nos processos seletivos realizados
pela instituigdo promotora do P6s-Graduag6o Lato Sensu, quando for o caso.

5 DA DOCUMENTAqAO NECESSARIA

a) Formuliirio de Inscrigdo devidamente preenchido e assinado.
b) C6pia do documento de identidade e do CPF.
c) Curriculo Lattes ou Vitae, constando o registro das atividades realizadas nos irltimos tr6s (3) anos e
comprovantes de tais atividades.
d) C6pia do(s) diploma(s) de conclusdo de curso de graduagdo.
e) Programa detalhado do curso, com informag6es sobre disciplinas, contefidos (com ementas) e
carga hor6ria e pesquisa ou trabalho final exigido pela instituigdo de ensino.

de apresentagdo da Instituigeo de Ensino que ofertar6 o curso.
la no curso requerido, informando o valor total do curso, n" de
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valor da parcela.
h) Carta de intenq6es, de no milximo uma lauda, redigida em fonte Times New Roman tamanho n" 12,
espagamento entrelinhas 1,5, expressando a trajet6ria acad6mica do candidato, suas motivag6es emfazer o
curso e outras informag6es relevantes. No cabegalho da carta, 6 indispens6vel conter: nome do candidato
curso pretendido e hor6rio pretendido para rcalizagio do curso.
i) Comprovante do vinculo empregaticio com o hospital (minimo 12 meses).

5.I DA ENTREGA DA DOCUMENTAQAO NECESSARIA
Para fins de homologagdo, o(s) candidato(s) dever6(io) entregar os documentos dispostos no item 4 do

presente Edital, diretamente no Departamento de Ensino, 9o andar do Hospital Pomp6ia, no hor6rio das th irs

I I hs e das 1 4h as I 7hs, respeitando as datas estabelecidas para inscrig6es.

6 DA HOMOLOGACAO DAS TNSCRTCOES

6.I A homologagio das inscrigdes ser6 realizada pelo Departamento de Ensino e Recursos Humanos.

6.2 O(s) candidato(s) ser5(6o) informado(s) da homologagSo de sua inscrigSo, at6 o dia 05 de fevereiro de

202l, atravls do sile do Hospital Pomp6ia <https://www.pompia.org.bftm .

7 DO PROCESSO SELETIVO

7.1 coMrssAo DE SELEQAo
O processo seletivo ser6 realizado por uma Comissio composta pela CoordenagSo de Ensino e Pesquisa,

Coordenagdo de Recursos Humanos e CoordenagSo do Departamento Juridico, cabendo, no entanto, a

decisdo final d Superintend6ncia do Hospital Pomp6ia. A presid6ncia da comissdo ficar6 a cargo da

Coordenag6o de Ensino e Pesquisa.

7.2 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo ser6 realizado pela Comissio de Selegio supracitada, considerando os candidatos que

tiverem suas inscrig6es homologadas e tamb6m considerando o parecer da chefia imediata do candidato.

7.3 CRITERIOS DE DESEMPATE
Como crit6rio de desempate, elencou-se os crit6rios na seguinte ordem: a) conteirdo da carta de intenqdes e

b) avaliagdo do curso e ementas das disciplinas e c) maior tempo de trabalho na instituigdo.

8 DO RESULTADO FINAL
O resultado final ser5 diwlgado no site do Hospital Pomp6ia <https://www.pompeia.or&brlensinoe-
pesouisa/editais D, nio havendo, em hip6tese alguma, informaq5o do resultado por telefone, na seguinte

data: 15 de fevereiro de202l.

9 DA INTERPOSICAO DE RECURSOS
A interposigSo de recursos ao processo seletivo dever6 ser feita, exclusivamente, atrav6s do enderego

eletr6nico : ensino@pompeia.org.br. observando :

a) O prazo para interposigSo dos recursos 6 de quarenta e oito (48) horas ap6s a divulgagSo do resultado
final.
b) Os recursos deverio ser digitados e apresentados em uma via em formato PDF.

c) As respostas aos recursos ficario d disposigSo dos candidatos no Departamento de Ensino e a decisio fina1

da Comissio de Seleqdo ser6 irrecorrivel.
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10 CRONOGRAMA

Data Descrigflo Local

18 a29 de janeiro

de 2021

Inscrig6es e entrega da documentagdo Departamento de Ensino

05 de feverelro de

2021
Homologagdo das inscrig6es ,Sire institucional

106   a   12   de

fevereiro de 202 1

Selegdo dos candidatos

15 de fevereiЮ  de

12021

Resultado final Sile institucional

16   e   17   de
fevereiro de 202 1

InterposigSo de recursos E―mail

18 de fevereiro de

2021
Resultado final - ap6s recursos Sile institucional

22 de feverelro de

2021
Assinatura dos contratos Departamento de Ensino

11 DTSPOSTCoES GERATS

11.1 A inscrigio implicar6 no compromisso de aceitagdo, por parte do candidato, das condig6es referentes ir
seleg5o, expostas nesse instrumento juridico.
ll.2 O edital prev6 auxilio financeiro para cursos e n6o destinagSo de carga hor6ria de trabalho para tal
finalidade.
I 1.3 O candidato selecionado assinar6 um contrato de perman6ncia com a instituigdo , por 24 (vinte e quatro)
meses ap6s a conclusio do curso.
10.4 Perder6 a condig6o de benefici6rio Programa Institucional de Concessiio de Bolsas para P6s-
Graduagflo Lato Sensu., ficando obrigado a devolver todo o valor recebido a esse titulo, o colaborador que:

I - desistir, abandonar ou interromper o curso;
II - for reprovado no curso de p6s-graduagSo;
III - rescindir seu contrato de trabalho com o Hospital Pomp6ia por justa causa ou pedido de
demiss6o;

ll.5 Obrigatoriamente o Trabalho de Conclusdo de Curso (TCC), se houver, deverS ter por tem6tica
situag6es de viv6ncia, intervengSo e/ou melhoria do seu local de trabalho, o qual dever6 ser apresentado em
evento a ser organizado pelo Departamento de Ensino.
I1.6 Comprovar semestralmente ao Departamento de Ensino, mediante solicitagSo desse, comprovante de
regularidade de matricula no referido curso e declaragio de aprovaqdo das disciplinas cursadas.
I 1.7 A assinatura do contrato de concessio de bolsa dar-se-5 no dia 22 de fevereiro de 2021.
I 1.7 Os casos n6o previstos neste Edital ser6o avaliados pela Comissdo de Seleq6o.

CoSrdenador de Ensino e Pesquisa
●

~

0
0

Presidente da Comiss6o de Seleqdo
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do Sul,05 de janeiro de202l.

ll.8 Fazem parte desse edital, em anexo: io de Inscrigdo.


