EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA - FMRS - Nª 001/2016
A Fundação Médica do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
credenciada junto ao Ministério da Educação – MEC – e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação – MCTI, como fundação de apoio ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA, com
vista o atendimento a CARTA ACORDO BR/LOA/1500018.001 referente ao PROJETO “NATS II –
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE PARA A COMISSÃO NACIONAL DE
INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS DO SUS”, firmado entre a Organização Pan-americano da
Saúde - OPAS e a Fundação Médica do Rio Grande do Sul - FMRS, TORNA PÚBLICO, aos
interessados profissionais Pessoa Física, que se encontra aberto o processo de contratação de
01(um) Prestador de Serviço para atuar na execução dos estudos previstos no Projeto.
1 - Do Objeto:
1.1 - Constitui objeto deste Edital, o credenciamento, em regime simplificado, de 01(um) Prestador
de Serviço de Pessoa Física para prestar serviços ao projeto “NATS II” no valor total de R$
10.000,00 (dez mil reais).

2 - Atividades a desenvolver:
2.1 – As atividades incluem participação nas reuniões do NATS, elaboração da ata da reunião,
auxiliar na busca de artigos para execução de Pareceres Técnico-Científicos, elaboração do
Boletim Informativo do NATS-HCPA, recebimento das solicitações de avaliação ao NATS.

3 - Das Inscrições
3.1 - A inscrição no processo de credenciamento implicará na declaração expressa de
concordância com todas as normas estabelecidas no presente Edital, bem como, com os atos
normativos pertinentes exarados pela FMRS.
3.2 - O Prazo de inscrição no processo de credenciamento obedecerá ao cronograma a seguir:

INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO
INSCRIÇÕES
ANÁLISE CURRICULAR
COMUNICAÇÃO AOS APROVADOS PARA 2ª ETAPA
ENTREVISTA
COMUNICAÇÃO DA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS
DATA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

INÍCIO
28/07/2016
02/08/2016
02/08/2016
03/08/2016-14h
03/08/2016- 19h
04/08/2016
05/08/2016

FIM
01/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
03/08/2016-17h
05/08/2016

3.3 - As inscrições poderão ser realizadas no período de 28/07/2016 à 01/08/2016, através do
envio de currículo para os endereços: cmarosa@hcpa.edu.br e erossa@hcpa.edu.br.
* Não serão aceitas inscrições após o dia 01/08/2016.
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4 - Da Avaliação
4.1 - A avaliação será realizada em duas etapas, sendo a primeira de análise de currículo e a
segunda a realização de uma entrevista.
4.2 – Pré-requisitos:
4.2.1 - Graduação na área de saúde, com mestrado ou doutorado;
4.2.2 - Treinamento na busca de artigos nas diversas bases de dados;
4.2.3 – Domínio de leitura em inglês;
4.2.4 – Habilidade de redação de texto em português, considerando estrutura gramatical, estilo e
normas técnicas;
4.2.5 – Experiência prévia na realização de Pareceres Técnico-Científicos.
5 - Da Comunicação
5.1 - Será selecionado o candidato com as melhores avaliações e a comunicação será feita
através de e-mail e telefone no dia 03/08/2016 pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul.
5.2 - Os candidatos não selecionados também serão informados, por e-mail a partir do dia
03/08/2016.
6 - Da Contratação
6.1 - O candidato selecionado deverá comparecer até no dia 05/08/2016 na Fundação Médica do
Rio Grande do Sul – Av. Ramiro Barcelos nº 2350, sala 177 – Porto Alegre/RS, com a seguinte
documentação:
• 1 foto 3x4 atual;
• Cópia do documento de Identidade e CPF;
• Cópia do certificado reservista;
• Cópia comprovante de endereço (conta luz, água ou telefone fixo)*;
• Currículo;
• Cópia comprovante de escolaridade (Mestrado ou Doutorado).
* Caso esteja em nome de outra pessoa, esta deverá declarar e assinar no próprio comprovante
que o candidato reside no endereço informado no comprovante.
7 - Considerações Gerais
7.1 - O contrato será por tempo determinado de 4 (quatro) meses;
7.2 - A inscrição implica, desde logo o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas no inteiro teor deste Edital;
7.3 – Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul, observada
a legislação pertinente.

Porto Alegre, 28 de julho de 2016.
Atenciosamente,
Fundação Médica do Rio Grande do Sul
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