
Edital de seleção

Módulo de educação à distância

Médicos Unidade de Pronto Atendimento

Garantir  a  qualidade  da  assistência  em  saúde,  inclui  a  fidelização  dos

trabalhadores  em  seus  postos  de  trabalho.  A  educação  permanente,  é  um

importante instrumento na manutenção dos trabalhadores qualificados para a

assistência  e  demais  processos  de  trabalho,  ampliando  conhecimentos  e

valorizando o trabalho e o trabalhador em saúde. 

Trabalhadores médicos das UPAs, sabidamente, atuam em cumprimento de

carga  horária  de  plantão,  dificultando  a  organização  de  um  programa  de

educação  continuada.  A  metodologia  de  educação  à  distância  (EAD),  tem o

objetivo de alcançar um maior público, oportunizando igualdade de condições

de aprendizado a todos. 

A  experiência,  nessa  proposta,  se  desenvolverá  na  Unidade  de  Pronto

Atendimento de Pelotas, administrada pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas,

visando oportunizar espaços de repensar sobre o fazer médico no cotidiano da

atenção e gestão em saúde, retomar alguns aspectos relevantes ao exercício

profissional, contribuindo para qualificação dos processos de trabalho.

METODOLOGIA

Quatro módulos de aprendizado, em formato de curso à distância, com

carga  horária  totalizando  34  horas.  Ao  final  de  cada  módulo,  haverá  um

momento  de  avaliação,  com  o  intuito  de  acompanhar  o  processo  de

aprendizado, bem como as expectativas dos participantes em relação ao curso.
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Ao final de cada módulo e, antes do processo avaliativo, haverá um encontro

on-line  de  tutoria  com  o  preceptor  responsável  pelo  módulo.  Além  desse

momento, haverá monitoramento constante do tutor.

Para  fins  de  certificação,  o  aluno  deverá  ter  participado  de  75% das

atividades (entrega das avaliações e tutorias online) de cada um dos módulos.

1. Das inscrições e divulgação dos resultados

As  inscrições  para  a  seleção,  serão  feitas  no  período  de  21/11/2016  à

25/11/2016,  através  do  e-mail  curso.ead@fhgv.com.br,  através  da  ficha  em

anexo.

A lista com o nome dos inscritos, será divulgada no site da FHGV, até o dia

30/11/2016.

2. Critérios para inscrição 

Ser  médico  da  Unidade  de  Pronto  Atendimento  de  Pelotas/FHGV,  com

cumprimento mínimo de carga horária de 24h/semana, quaisquer que sejam as

formas de vínculo com a instituição

3. Critério de seleção

• maior carga horária dentro da instituição

• tempo de contrato com a FHGV

Tatiane Severo

Coord Unidade de Saúde do Trabalhador e Qualificação Profissional

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas
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Anexo 1

Formulário de inscrição

Nome completo: _______________________________________________

Sexo: _________ Data de nascimento: ___/___/___   Raça/cor:________

Telefone: (    ) _______________

E-mail: _______________________________________

Carga horária semanal, na UPA/Pelotas: ________

Data da contratação: ____/_____/2016

Unidades: Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 /  Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300 /  Hospital São

José do Norte – (53) 3238-1565 / Hospital Regional do Vale do Rio Pardo – (51)3731.1244 / UPA Lajeado – (51) 3982.1473 / SPA

Sapucaia do Sul – (51) 3474-2921 / UCE Sapucaia do Sul – (51) 3474-1706 / Pronto Atendimento Viamão – (51) 3054.7526 / SAMU

Sapucaia do Sul / www.fhgv.com.br

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

CNPJ: 13.183.513/0001-27

Rua Alegrete, 145

Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 

Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br      


