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PROCESSO SELETIVO 2017 
EDITAL N° 03/2017 

 
 

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOR E CUIDADOS PALIATIVOS – 4ª Edição 

A Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição em conjunto com o Serviço de 
Dor e Cuidados Paliativos torna pública a Norma Geral para o processo seletivo de candidatos ao 
curso: 
 

� QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOR E CUIDADOS PALIATIVOS (124 horas). 
 

A inscrição neste processo seletivo implica o consentimento pelo Gestor do serviço 
e pelo candidato de todas as condições previstas neste Edital. 

 
1. OBJETIVO 

Contribuir para a qualificação de profissionais para a assistência a pacientes com diagnóstico de 
dor crônica e enfermidades crônicas avançadas, sem possibilidade de tratamento modificador da 
doença. 
 
2. PÚBLICO ALVO 

Profissionais portadores de diploma de curso superior, em qualquer área do conhecimento, 
preferencialmente que atuam na área da saúde, e alunos do último semestre de cursos de 
graduação na área da saúde. 
 
3. DO CURSO 

3.1. O curso será desenvolvido com atividades teóricas presenciais, atividades práticas no 
ambiente hospitalar e desenvolvimento de uma produção de escrita científica ligada ao tema 
dessa formação. 

3.2. Período de Execução: O curso será realizado nas quintas e sextas-feiras no período de 
agosto de 2017 a dezembro de 2017. Conforme cronograma. 

3.3. Cronograma de encontros presenciais 
 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

31 1 5, 6 9, 10 1 

 14, 15 19, 20 23, 24  

 28, 29  30  

 

3.4. Número de vagas: Serão disponibilizadas 20 vagas, sendo 10 vagas para o público interno 
(trabalhadores do GHC) e 10 vagas para público externo. 

3.4.1. Caso as vagas destinadas aos trabalhadores do GHC não sejam preenchidas poderão ser 
ocupadas pelos demais inscritos e vice-versa. 
3.4.2. Qualquer forma de ingresso é condicionada à existência de vaga e deverá obedecer os 
prazos e as formalidades previstos neste edital. 
 
3.5. Horário e Local das Aulas: As atividades serão desenvolvidas nas quintas-feiras (tarde e 
noite) e sextas-feiras (manhã e tarde), preferencialmente, na Av. Francisco Trein, 596 – 3º andar – 
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Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre. Em caso de necessidade as aulas poderão ser 
desenvolvidas em quaisquer unidades pertencentes ao GHC. Havendo necessidade de ajustes no 
cronograma ou local os participantes do curso serão informados com antecedência. 

3.6. Investimentos: O curso não tem mensalidade ou pagamentos relacionados com sua 
execução (gratuito). Não serão oferecidas bolsas de estudo ou ajuda de custo. Entretanto, é de 
responsabilidade dos candidatos os custos referentes a: postagem de documentos, reprodução de 
materiais, deslocamento, estacionamento, hospedagem, alimentação, entre outros. 
 
4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA 

4.1 Inscrições: As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço 
eletrônico http://ensinoepesquisa.ghc.com.br no período das 8 horas do dia 7 de julho de 2017 às 
23 horas e 59 minutos do dia 31 de julho de 2017 (horário de Brasília). 

4.1.1. Para a realização da inscrição é necessário o preenchimento da Ficha de Inscrição on-line 

no site  http://ensinoepesquisa.ghc.com.br no período de inscrição. 

 

4.1.2. Envio de documentos para seleção: Todos os documentos exigidos para a seleção 
deverão ser anexados, pelo candidato, no formato PDF, no ato da inscrição. Os respectivos 
documentos serão parte necessária para participar do processo de seleção desse Edital. A 
inscrição do candidato somente será considerada concluída, quando for finalizada com sucesso e 
confirmada a inclusão de toda a documentação solicitada, respeitados os prazos estipulados. 
Os documentos exigidos para cada candidato, que devem ser anexados em formato PDF na ficha 
de inscrição on-line, são os seguintes: 
 

(1) Documento de identidade de validade nacional (cédula de identidade, passaporte, 
carteira nacional de habilitação e carteira de identificação profissional expedida pelos 
respectivos conselhos das profissões).  

(2) CPF (se constar o número do CPF no documento de identidade, não será necessária 
cópia do mesmo). 

(3) Certidão de Casamento (caso tenha havido mudança no nome). 
(4) Diploma de graduação ou comprovante de matrícula do último semestre do curso de 

graduação da área da saúde com indicação de provável formando. 
(5) Termo de consentimento do Gestor para liberação do candidato para a realização das 

atividades do curso (Anexo 1, caso o candidato esteja vinculado a uma instituição da 
área da saúde) 

(6) Carta de intenção: Documento redigido pelo candidato, explicitando suas motivações 
na busca desta formação, as expectativas e a possibilidade de qualificação das 
práticas desenvolvidas. Esta carta de intenções deverá ter no máximo, 2 (duas) 
páginas utilizando fonte Times New Roman tamanho 12 e espaço entre linhas de 1,5. 

4.1.3 A Gerência de Ensino e Pesquisa não receberá documentos que forem entregues 
pessoalmente. A forma válida de inscrição é a que está descrita acima. 

4.1.4 Os candidatos terão total responsabilidade sobre a procedência e a veracidade das 
informações, assumindo, em caso de inverdades ou incorreções, as penalidades que possam 
decorrer desse ato. 

4.1.5 Não serão considerados os pedidos de inscrição fora do prazo estipulado neste Edital.  

4.1.6 A inscrição no processo seletivo implica o conhecimento e a aceitação pelo candidato, de 
todas as condições previstas neste Edital. 
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4.1.7 Não serão considerados os pedidos de inscrição que deixarem de ser concretizadas por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 

4.1.8 As inscrições Homologadas serão divulgadas no dia 4 de agosto de 2017 no site 
http://ensinoepesquisa.ghc.com.br 

4.2. Seleção: 

4.2.1. A seleção dos candidatos será realizada nos dias 7 a 10 de agosto de 2017 por comissão 
de seleção. 
4.2.2 Os critérios orientadores para a seleção são: 

a) Carta de intenção que explicite as motivações, as expectativas e a possibilidade 
concreta de qualificação de práticas. 

b) Pertencimento atual na área da assistência a saúde de pessoas com diagnóstico de 
dor crônica ou de enfermidades crônicas avançadas ou sem possibilidade de 
tratamento modificador da doença. 

4.2.3 Critérios de desempate: 
a) Candidato com maior idade. 
b) Ser trabalhador de instituição pública da área da saúde. 
c) Sorteio.  

4.2.4 A  lista dos candidatos selecionados e suplentes será divulgada no dia 11 de agosto de 
2017 no site  http://ensinoepesquisa.ghc.com.br   

4.2.5  O candidato selecionado deverá  confirmar  sua intenção de realizar o curso pelo e-mail 
secretariaacademica@ghc.com.br  do dia 11/08/2017 até 18/08/2017, a fim de que possamos 
chamar os suplentes. 

4.2.6 Não caberá recurso sobre o resultado da seleção. 

4.2.7 Caso ocorra lista de  suplentes, ela será divulgada no dia 21/08/2017 no site  
http://ensinoepesquisa.ghc.com.br devendo ser confirmada sua intenção de realizar o curso  pelo 
e-mail secretariaacademica@ghc.com.br  do dia 21/08/2017 até 23/08/2017.  
 
5. MATRÍCULA: 

5.1. A matrícula é o envio do e-mail confirmando sua intenção por meio do e-mail 
secretariaacademica@ghc.com.br  do dia 11/08/2017 até 18/08/2017 ou no período de 
confirmação destinada aos suplentes de 21/08/2017 até 23/08/2017. 
 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que, 
comprovadamente, para participar deste Processo Seletivo, tiver usado documentos, informações 
falsas ou outros meios ilícitos. 
 
6.2 Havendo a inobservância das disposições e instruções contidas neste edital poderá acarretar 
a eliminação do candidato do presente Processo Seletivo. 
 
6.3 Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pela comissão de seleção. 
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7. CRONOGRAMA: 
 

DATAS AÇÕES LOCAL 

07/07/2017 até 
31/07/2017 Período de Inscrição (via internet) Site http://ensinoepesquisa.ghc.com.br 

04/08/2017 Divulgação das inscrições homologadas Site http://ensinoepesquisa.ghc.com.br 

7 a 10/07/2017 Período de seleção Gerência de Ensino e Pesquisa 

11/08/2017 Divulgação dos  selecionados 
Site http://ensinoepesquisa.ghc.com.br  

(a partir das 17 horas) 

11/08/2017 até 
18/08/2017 

Período de Matrícula Site  http://ensinoepesquisa.ghc.com.br 

21/08/2017 Chamada de Suplentes E-mail  secretariaacademica@ghc.com.br  

21/08/2017 até 
23/08/2017 

Período Matricula de suplentes E-mail secretariaacademica@ghc.com.br 

31/08/2017 Início das atividades letivas 
Gerência de Ensino e Pesquisa, Av. 

Francisco Trein, 596 3º andar - POA 

 
 
 
 
 

Porto Alegre, 7 de julho de 2017. 
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Anexo 01  
(em papel timbrado do local de origem do candidato) 

 
 

Termo de Consentimento do Gestor 
 

Confirmo estar ciente de que _________________________________________ 

está se inscrevendo para participar do processo de seleção pública para o Curso de 

Qualificação Profissional em DOR E CUIDADOS PALIATIVOS a ser desenvolvido pela 

Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo Hospitalar Conceição e o Serviço de Dor e 

Cuidados Paliativos do Hospital Nossa Senhora da Conceição – HNSC - GHC. 

Declaro, ainda, estar ciente de que as vagas para o curso em referência são 

preferencialmente para profissionais que trabalham nos Sistema e Serviços de Saúde. 

E, no caso do/a candidato/a ser selecionado/a para o curso, receberá apoio/incentivo 

deste serviço e disponibilidade para participar das atividades previstas para sua 

realização e conclusão, tanto no que se refere às aulas, às visitas técnicas, às atividades 

práticas, aos seminários de apresentação e ao tempo de dedicação para o 

desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos solicitados. 

Estou ciente, também, de que as atividades do curso serão desenvolvidas nas 

quintas-feiras (tarde e noite) e nas sextas-feiras (manhã e tarde), nas dependências da 

Gerência de Ensino e Pesquisa, em Porto Alegre, segundo um cronograma previamente 

estabelecido e publicado que será fornecido aos participantes selecionados. 

Local de trabalho: _________________________________________________________ 

Atividades desenvolvidas: ___________________________________________________ 

Tempo de atuação: ________________________________________________________ 

Declaro que estou “de acordo” com a participação do/a profissional acima 

referendado neste curso, caso este/a venha a ser selecionado/a. 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

 

ASSINATURA E DADOS DE CONTATO DO GESTOR 
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ANEXO 02 – EIXOS TEMÁTICOS, CARGA HORÁRIA E DOCENTES. 
 
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DOR E CUIDADOS PALIATIVOS – 4ª Edição 
 
 

1. Eixos temáticos e carga horária 
 

CURSO EIXOS TEMÁTICOS 
CARGA 

HORÁRIA 

Encontros de estudos teóricas na área de Dor 
e Cuidados Paliativos 45  

Práticas profissionais no Serviço de Dor e 
Cuidados Paliativos do HNSC 30 

Encontros de estudos teóricas e práticos na 
área da Pesquisa em Saúde 19 
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Trabalho de Conclusão de Curso 30 

 1
24

 h
o
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2. Docentes responsáveis pela execução 

 

Nome 

Cledy Eliana dos Santos 

Daniel Klug 

Edilson Silva Machado 

Luciana Silveira Campos 

Newton Monteiro de Barros 

Simone Pellin de Nardi 

 


