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EDITAL N.。 02/2019-HP/DEN

Edital de abertura de inscricaO para selectto de

candidatos  para  o  PrcDgrama  lnstitucional  de

Concesstto de Bolsas para P6s… Graduaclo Zara Sθ ″s晟

O Coordenador de Ensino e a Coordenadora de Recursos I‐ Iumanos Hospital

Pompё ia, no uso de suas atribuicё es e considerando o disposto no Procedilnento Operacional DEN 17

(ANEXO I),que trata do Programa lnstitucional de Concessao de Bolsas para P6s― Gradua9ao ιαゎ sθ′sar9

tomam piblico o presente Edital de sele9う o de candidatos para o referido programa.

l DAS DISPOSIcOES PRELIPIINARES

l.l O Programa Institucional de Concessio de Bolsas para P6s-Graduaqdo Lato Sensu rem como objetivo
proporcionar a qualificag6o profissional e o desenvolvimento de compet€ncias t6cnicas/atitudinais
consideradas pela instituig5o como relevantes.

1.2 A concessdo de incentivo educacional ocorrer6 mediante concess5o de bolsa de estudos parcial (60% do
valor da mensalidade) a partir do segundo semestre letivo de 2019 at6 a conclusdo do curso.

1.3 De acordo com o Procedimento Operacional DENl7, que trata do Programa Institucional de Concessdo

de Bolsas para P6s-Graduagdo Lato Sensu, considera-se:

[...J por P6s-Graduaqdo Lato Sensu: cursos de especializaqdo e cursos de
MBA (Master Business Administration), com duraqdo m[nima de 360 horas,
e que, ao final do curso o aluno obtera certificado e ndo diploma. Ademais
sdo abertos a candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam
as exigAncias das instituiqdes de ensino -Art. 11, III, Lei n'9.391/1996.

2 DAS VAGAS E DO CUSTEIO

2. t As vagas do Programa Institucional de ConcessSo de Bolsas para P6s-Graduagdo Lato Sensu sdo
exclusivas para essa modalidade de p6s-graduagdo.

2.2Para a competCncia do segundo semestre do ano de2019, serdo concedidas 3 (trds) bolsas parciais de

estudos.

2.3 Como bolsa parcial de estudo, entende-se, de acordo com o disposto no Procedimento Operacional
DEN17, a participaqdo de 60 (sessenta) % 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 selegdo dos
candidatos, de acordo com os crit6rios expostos nesse edital, at6 o final do curso em questdo.

2.5 Em caso do curso possuir tempo de duragdo inferior ao tempo de financiamento, o Hospital Pompeia
manter5 o custeio do percentual que lhe cabe, at6 o final do periodo de financiamento do curso.

2.6 No caso do curso pretendido j6 ter iniciado, o Hospital Pomp6ia ndo reembolsar6 mensalidades jd
quitadas.

2.7. O inicio da vigdncia da bolsa parcial ser6 referente ao mds de julho de 2019 e o pagamento
da bolsa ocorrer6 em folha de pagamento, no m6s subsequente d seleqdo.
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2.8 Em caso de ndo preenchimento da totalidade das vagas, as mesmas se esgotam.

3 DAS TNSCRTCoES
A inscrigdo dever6 ser efetuada, por meio do preenchimento do Formul6rio de lnscrigio, conforme as

orientagdes devidamente especificadas no subitem 3.2 deste Edital.

3.I PERiODO
As inscriqdes ocorrerdo no periodo de 05 a 14 de junho de 2019.

3.2 PROCEDTMENTOS E ORTENTAQoES
a) O(s) candidato(s) poderrl(6o) se inscreveq mediante o preenchimento do Formuliirio de Inscrigdo que se

encontra disponivel, em anexo a esse edital (ANEXO ID.
b) A entrega da inscrigdo dever6 ser realizada pessoalmente, no Departamento de Ensino, 9o andar do
Hospital Pomp6ia, no hor6rio das th ds I I hs e das l4h as I 7hs.

c) O preenchimento do Formul6rio de lnscrigio e as informaqdes prestadas ser6o de inteira responsabilidade
do candidato. Ap6s realizada a inscrigdo, serdo caracterizadas como aceitas as normas e os procedimentos
publicados na Internet, por meio de Edital, n6o cabendo, ao candidato, alegar desconhecimento dessas
informagdes.

4 DO PUBLICO-ALVO E DOS PRE-REQUTSITOS

4.1 Poderdo participar do processo de selegdo de candidatos para o Programa Institucional de Concessdo de
Bolsas para P6s-Graduagio Lato Sensu, colaboradores do Hospital Pomp6ia que apresentem vinculo
celetista.

4.2 Poderdo ser benefici6rios do Programa Institucional de Concessdo de Bolsas para P6s-Graduagdo Lato
Sensu, os colaboradores que se enquadrem nos requisitos a seguir, condicionado ao nfimero de vagas
disponiveis:

I - estar em exercicio na instituigdo h6 pelo menos 12 (doze) meses;
II - possuir contrato celetista de trabalho com a instituiqio;
III - ndo ter sofrido penalidade de advert0ncia, suspensdo ou outra medida disciplinar nos riltimos l2
(doze) meses que antecedem as inscrig6es no programa de incentivo educacional;
IV - ndo receber outro auxilio financeiro para estudo;
V - ocupar cargo de gestao ou estrat6gico na avaliagdo da chefia imediata;
VI - o Curso de P6s-Graduaqdo Lato Sensu deve estar relacionado com a atividade da qual o
colaborador foi contratado e efetivamente desenvolve na instituigeo e
VI - estar devidamente matriculado no curso ou ter sido aprovado nos processos seletivos realizados
pela instituigdo promotora do P6s-Graduaqdo Lato Sensu, quando for o caso.

5 DA DOCUMENTAQAO NECESSARIA

a) Formul6rio de Inscriqdo 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 tr€s (3) anos e
comprovantes de tais atividades.
d) C6pia do(s) diploma(s) de conclusio de curso de graduagdo.
e) Programa detalhado do curso, com informagdes sobre disciplinas, conteirdos (com ementas) e carga
hor6ria e pesquisa ou trabalho final exigido pela instituigSo de ensino.
f1 Documento de apresentagdo da Instituiqio de Ensino que ofertar6 o curso.
g) Comprovante de matricula no curso requerido.
r') cu'ti de intensdes' de no'u.'-::;:':':H:i::::::::'::'..ew Roman tamanho 
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n° 12,espacamento entreHnhas l,5,expressando a tttet6五 a academica do candidato,suas motiva9δ es em
fazer o curso e outras informa95es relevantes. No cabecalho da carta, 6 indispensavel conter: nome do

candidato,cursO pretendido c horario pretendido para realiza9,o do cursO.

i)COmprOvante do vinculo empregaticio com o hospital(minim0 12 meses).
j)Declaracao fomecida pelos Recursos Humanos do Hospital Pompё ia de que o colaborador nao sofreu

penalidade de advertencia,suspensao ou outra medida disciplinar nos iltirnos 12(doze)rneseS.

5.l DA ENTREGA DA DOCUMENTAcAo NECESSARIA
Para flns de homologaca。 , 。(s)CandidatO(s)deVeri(aO)entregar os documentos dispostos no item 5 do
presente Edital,diretamente no Departamento de Ensino,9° andar do I―Iospital Pomp6ia,no horArio das 9h as

llhs e das 14h as 17hs,respeitando as datas estabelecidas para inscri9δ es.

6 DA HOMOLOGAcAO DASINSCRIcOES

6.l A homologa9,o das inscricёes sertt realizada pelo Departamento de Ensino e Recursos Humanos.

6.20(s)candidato(s)SeM(aO)informado(s)da hOmologa9ao de sua inscri9ao,at6 0 dia 21 dejunho de 2019,

atrav6s do s″ θ do Hospital Pompё ia<httD://W叩 田ⅣoDOmpeia.orEobr/pages/editais/>e rnurais da instituicao.

7 DO PROCESSO SELETIV0

7.l COMISSAO DE SELEcA0
0 processo seletivo seri realizado por uma Conlissao cOmpOsta pela Coordena9う o de Ensino,(3oordena9五 o

de Recursos Humanos,Assessoria Juridica c Diretoria Adininistrat市 a.

7.2 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo sera realizado pela Cornissao de selecao supracitada,considerando os candidatos que

tiverenl suas inscri95es homologadas e tamb6nl considerando o parecer da chefla imediata do candidato.

7.3 CRITERIOS DE DESEMPATE
Como c五 t6rio de desempate,elencou‐ se os crit6五 os na seguinte ordem:a)conteidO da carta de inten9ё es e

b)aValia9ao do curso e ementas das disciplinas.

8 DO RESULTADO FINAL
O resultado flnal sera divulgado no s′′θ do Hospital Pompeia<httD:/m.DOmpeia.org.br/pages/editais/7,

e enl murais do hospital, nao havendo, em hip6tese alguma, infolllla9'o do resultado por telefone, na

seguinte data:26 dejunho de 2019.

9 DAINTERPOSIcAO DE RECURSOS
A interposicao de recursos ao processo seletivo devera ser feita, exclusivamente, atravё s do endereco
eletめnico:ensinof)oompeia.org.br;obseⅣ ando:

a)O prazO para interposicao dOs recursos ё de quarenta c oito(48)horaS ap6s a divulgacao do resultado

flnal.

b)OS recursos deverao ser digitados e apresentados em uma宙 a cm formato PDF.

c)As respostas aos recursos「lcarao a dispOSi9う o dos candidatos no Departamento de Ensino e a decisao flnal

da Comissao de sele9う o sertt irrecorrivel.

10 CRONOGRAⅣ lA

Data Descriq6o Local

Departamento de Ensino

Av」 ulio de Castllhos,2163-Caxias do Sul/RS
CEP 95010‐ 005‐ Fone:(54)32208097

05 a l4 dejunho de Inscriqdes



05a14 dejunho de
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Entrega da documentagdo

de Hornologagdo das inscrig6es

Departamento de Ensino

+21 de junho
2019

Sルg institucional e murais

24 a26 de junho de Selegdo dos candidatos
20t9

26 de junho de Resultado final
2019

Slle institucional e murais

27 e 28 de junho Interposigdo de recursos

2019
E―mail

0l de junho de Resultado final - ap6s recursos

2019
.tlte institucional e murais

1l DrsPosrcoEs GERATS

ll.l A inscrigdo implicar5 no compromisso de aceitagdo, por parte do candidato, das condig6es referentes ir

selegio, expostas nesse instrumento juridico.
ll.2 O edital prev6 auxilio financeiro para cursos e ndo destinagdo de carga hor6ria de trabalho para tal
finalidade.
I 1.3 O candidato selecionado assinarS um contrato de perman0ncia com a instituigio, por 24 (vinte e quatro)
meses ap6s a conclusdo do curso.
10.4 Perder6 a condigSo de benefici6rio Programa Institucional de Concessio de Bolsas para P6s-

Graduagio Lato Sensu., ficando obrigado a devolver todo o valor recebido a esse titulo, o colaborador que:

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

demissdo;
11.5 Obrigatoriamente o Trabalho de ConclusSo de Curso (TCC) dever6 ter por tem6tica situaq6es de
vivdncia, intervenqio e/ou melhoria do seu local de trabalho, o qual dever6 ser apresentado em evento a ser

organizado pelo Departamento de Ensino.
11.6 Comprovar semestralmente ao Departamento de Ensino, mediante solicitagdo desse, comprovante de

regularidade de matricula no referido curso e declaragio de aprovagdo das disciplinas cursadas.

I 1.7 Os casos ndo previstos neste Edital serdo avaliados pela Comissdo de Selegdo.

1L8 Fazem parte desse edital, em anexo: Procedimento Operacional DENl7 e Formul6rio de Inscriqdo.

Caxias do Sul,04 dejunho de 2019.

Sra. Adriana Ant Bonatto
Humanos
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ANEXO I

《D卜 PI‖‖Fしia
PROCED:MENT0 0PERAC:ONAL

DEPARTAMENTO DE ENS:NO
Nttmero:DEN17 PAainas:2
Vers6o: 01 Data1 09ノ つ3/2018
Titu:o: PROGRAMA:NST:TUC:ONAL DE CONCESSAO DE BOLSAS PARA POS‐
GRADUAcAO LAア O SENSυ
Objetivo: Estabelecer um m6todo para concess6o de bolsas para pos-graduagSo Lato
Sensu (especializag6es e MBA's) na instituigEo. com o intuito proporcionar a qualificag6o
profissional e o desenvolvimento de compet6ncias t6cnicas/atitudinais consideradas pela
instituieEo como relevantes.
Quem Realiza: Todos os setores
Gluem Analisa: Alta AdministracSo
Local: Hospital
Descrigio:
Entende-se por P6s-Graduag6o Lafo Sensu: cursos de especializagSo e cursos de MBA
(Master Eusrness Administration), com duragSo minima de 360 horas, e que. ao final do
curso o aluno obter6 certificado e n6o diploma. Ademais s6o abertos a candidatos
diplomados em cursos superiores e que atendam is exig6ncias das instifuigdes de ensino
- Art. 44.lll. Lei no 9.394/1996
O Hospital Pomp6ia conceder6 anualmente 04 bolsas de estudo. sendo 02 bolsas por
semestre. No inicio de cada semestre (aneiro e julho) o Hospital divulgar6 um edital com
os prazos para encaminhamento da documentagio e seleg6o dos candidatos is bolsas. O
percentual de participagSo do hospital ser6 de 600/o do valor da mensalidade.
Os funcion6rios bolsistas assinarSo um contrato de permanEncia no hospital, por 24 meses
ap6s a conclusSo do curso. Caso venha se desligar antes desse prazo, ter6 de ressarcir o
percentual financeiro equivalente ao periodo faltante para completar os 24 meses.
Obrigatoriamente o Trabalho de Conclus6o de Curso deverd ter por tem6tica situag6es de
viv6ncia. interveng6o ou melhoria do seu local de trabalho. o qual dever6 ser apresentado
no final do curso em evento a ser organizado pelo Hospital.
Caso o funcion6rio que solicitar a bolsa estiver cursando alguma especializagSo. o hospital
n6o realizard o reembolso retroativo. e sim a partir da data de aprovagEo.

Crit6rios para concorrer as bolsas:
. O beneficio 6 destinado aos profissionais que ocupam cargos de gestSo eiou

estrat6gicos:
. O gestor tem que ter no minimo um ano de vinculo CLT;
. N6o ter medida disciplinar nos 0ltimos 12 meses e n5o receber outro auxilio

financeiro para estudo:
. O curso de Pos-GraduagSo Lafo Sensu deve estar relacionado a atividade do gestor

no hospital. e deve estar associado ao negocio do hospital:
. Quando da implantagSo da Avaliag5o de Desempenho. essa serd analisada pela

equipe que realizar a selegSo dos candidatos i bolsa.

Documentag6o para concorrer a bolsa:
. Preencher o formul6rio de RequisigSo de Bolsa de Estudo: FOR31"
c Anexar uma carta de intengSes. de no maximo uma lauda. fonte times 12.

espagamento 1.5. expressando a trajet6ria acad6mica do candidato. suas
motivag6es em fazer o curso e outras informaq6es relevantes. No cabegalho da

AⅥ 」u1lo de Casulhos,2163‐ Caxias do Sul/RS
CEP 95010‐ 005‐ Fonei(54)32208097
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folha ё indispensavei cOnter: nome do candidatoi curso pretendido e horario
pretendidoi

e Anexar o programa completo do curso de P6s‐ Graduacao Laro Se″ s″・∞m Obiet市0.

ementa`disciplinas,duracao do curso e valoresi

e  EntregariuntO a essa documentacao,O curriculo Vitae ou Lattes,atualizado.

Da Se:ecao:
●  A selecao sera rea:izada pela Superintendencia ceral.e Diretorias Adnlinistrativa e

Financetraす  obseⅣado os crittrios de selecao, as intenloes do candidato e o
parecer da chetta imediata.

Cri贅

'rios de Desempate:●  Anう lise da carta de inten96es e ementa do curs● :

・  Nota geral da Avali,ao Desernpenho

Forrna de reembolso:

・   Na folha de pagamento do funcionariO selecionado`n。 「■es subsequente a selecao
e ate O terrninO dO curso ern questao.

Elaborado: Regiane A Link e Rossano Sartori Dal Molin Data:09F03メ 2018

Aprovado: Daniele Meneguzzi e Francisco Ferrer Data:19「0312018

Validado: Daniele Leandra Meneguzzi
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ANEXO II

Av」 ulio de Casllhos,2163-Caxias do Sui/RS
CEP 95010-005‐ Fone:(54)32208097

Formul6rio de Solicitag6o Bolsa
de Estudo - Pos-Graduagio

EOomdo gn 197032018
Rc■sado ern 19700018

Vし隔遍b01
FOR 31

Assinatura do funcion6rio:

Parecer final do Comit6 Avaliador:

;、 域 麟 参

・ ‐)摯響囀′喘籍

(1:)PIi‖
:しia

NonE do solicitlante lёarg。

|

Setor loata enomisstu IE響

Pos4naduage $da $enso) de hterssa

Valorぬ s llensalldades IOuantlOaOede hrcelas

|

instltu苺 6o de Ensrlo

Par:elrnr da Chefn hn€diaia (Cornit6Avalidor que solicilarii o parec*r)

Recebimento no Departamento Pessoal :


