INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA – IEP-FHGV
EDITAL DE SORTEIO – FORMAÇÃO CONTINUADA - 001/2022
O Instituto de Ensino e Pesquisa da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – IEP-FHGV torna público processo seletivo
por meio de sorteio para distribuição de vagas de Formação Continuada seguindo o regramento expresso neste edital:
1. Objeto deste edital:
Processo de seleção na forma de sorteio com atendimento de pré-requisitos para ocupação de vagas com bolsa
integral em curso de MBA em Acreditação em Saúde e Gestão da Qualidade ministrado pela FaSaúde/IAHCS, e que faz
parte do Projeto Educar Fase I, para empregados da FHGV lotados nas unidades citadas no item 2.
2. Unidades participantes e número de vagas por unidade:
2.1. Hospital Municipal Getúlio Vargas: 10 vagas
2.2. Hospital Tramandaí: 6 vagas
2.3. UPA – Unidade de Pronto Atendimento: 4 vagas
2.4. SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência: 2 vagas
2.5. Centro de Especialidades: 1 vaga
3. Pré-requisitos para participar do sorteio:
3.1 Ter graduação concluída;
3.2 Ser empregado público concursado do Quadro Efetivo de Pessoal da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas;
3.3 Atuar na FHGV lotado em uma das unidades elencadas no item 1 deste Edital;
3.4 Não ter sofrido infrações disciplinares no ano de 2022.
4. Período e local de inscrição para o sorteio:
- Local: Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP-FHGV
Sapucaia do Sul – Rua Alegrete, 145 – Sede Administrativa da FHGV - 2º andar
Tramandaí – Rua Emancipação, 1255 – Hospital Tramandaí – Sala das Coordenações Assistenciais
- Início: 14/07/2022 – 12h
- Final: 19/07/2022 – 17h
5. Forma de realização do sorteio:
- O empregado interessado e que atenda aos critérios expostos no item 3 deste edital deverá preencher e entregar
Ficha de Inscrição para o sorteio (Anexo I) que estará disponível no IEP em Sapucaia do Sul e em Tramandaí (endereços
e períodos no item 4 deste Edital);
- A responsabilidade de estar apto para participar do sorteio, com atendimento aos pré-requisitos, é do inscrito;
- Após o término do período de inscrição (17h do dia 19/07/2022), o IEP homologará as inscrições, conferindo o
atendimento dos pré-requisitos;
- Participarão do sorteio apenas as inscrições homologadas, ou seja, que atendam aos pré-requisitos;
- A relação dos candidatos com inscrição homologada será publicada no site da FHGV no dia 20/07/2022;
- O candidato que não teve sua inscrição homologada poderá entrar com recurso junto ao IEP até as 12h do dia
21/07/2022;
- A relação final dos candidatos com inscrição homologada será publicada no site da FHGV no dia 22/07/2022;
- O IEP organizará o sorteio público no dia 25/07/2022 às 11h no Auditório da FHGV;
- O sorteio será realizado por unidade.
6. Matrícula dos sorteados:
- O IEP encaminhará a matrícula dos sorteados no MBA em Acreditação em Saúde e Gestão da Qualidade junto a IES
ministrante que deverá ser realizada até o dia 28/07/2022.
Sapucaia do Sul, 13 de julho de 2022
ADRIANA CHILANTE DE PAULA
Coordenadora do Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP-FHGV
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

NÚMERO DA
INSCRIÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO - EDITAL DE SORTEIO – FORMAÇÃO CONTINUADA - 001/2022
NOME COMPLETO:
MATRÍCULA:
CELULAR:
FUNÇÃO: ( ) MÉDICO ( ) ENFERMEIRO ( ) OUTRA FUNÇÃO. Qual?
UNIDADE DE ATUAÇÃO: ( ) HMGV ( ) HT ( ) UPA ( ) SAMU ( ) CE
Eu, acima identificado(a), declaro estar ciente e atender aos pré-requisitos para participação no sorteio das bolsas
integrais para o curso de especialização, MBA em Acreditação em Saúde e Gestão da Qualidade, com 360 horas.
Pré-requisitos para participar do sorteio:
1. Ter graduação concluída;
2. Ser empregado público concursado do Quadro Efetivo de Pessoal da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas;
3. Atuar na FHGV lotado em uma das seguintes unidades: HMGV, HT, UPA, SAMU e CE.
4. Não ter sofrido infrações disciplinares no ano de 2022.
Declaro estar ciente de que a homologação da minha inscrição e a minha participação no sorteio dependem da
confirmação do atendimento aos pré-requisitos acima.

____________________,________de_______________de 2022.

________________________________________
ASSINATURA
___________________________________________________________________________________________

NÚMERO DA
INSCRIÇÃO

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA SORTEIO – EDITAL DE SORTEIO – 001/2022
MBA ACREDITAÇÃO EM SAÚDE E GESTÃO DA QUALIDADE - IAHCS
NOME COMPLETO:
MATRÍCULA:
CELULAR:
FUNÇÃO: ( ) MÉDICO ( ) ENFERMEIRO ( ) OUTRA FUNÇÃO. Qual?
UNIDADE DE ATUAÇÃO: ( ) HMGV ( ) HT ( ) UPA ( ) SAMU ( ) CE

____________________,________de_______________de 2022.
________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO IEP

