EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR ESPECIALISTA
PROJETO QUALIFICAÇÃO HOSPITALAR
O Projeto Qualificação Hospitalar, desenvolvido pela Associação Beneficente
Síria - Hospital do Coração (Hcor) em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(PROADI-SUS), divulga o processo de seleção para contratação de consultores
especialistas.
1. O Projeto Qualificação Hospitalar
O Projeto Qualificação Hospitalar tem como objetivo geral apoiar a gestão
assistencial de hospitais selecionados na implantação do protocolo de alerta precoce
de deterioração clínica em unidades de internação, a fim de reduzir o evento adverso
código azul em 50%.
2.

Número de Vagas
O número de vagas será de acordo com as demandas do projeto.

3.

Pré-Requisitos Obrigatórios
 Profissional de nível superior com inserção na área da saúde, com experiência
na área hospitalar;
 Disponibilidade para viajar para a região Nordeste em novembro e dezembro de
2021 e/ou 1º semestre de 2022;
 Não possuir qualquer impeditivo legal relacionados a vínculos diretos ou
indiretos com Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que possam
impedir de exercer atividades remuneradas em projetos PROADI-SUS;

4. Pré-Requisitos Desejáveis
 Ter experiência em unidades de internação hospitalares;
 Ter experiência em visitas hospitalares;
 Ter experiência em visitas de avaliação/ acreditação hospitalar.
5. Inscrições
As inscrições serão realizadas até o dia 16 de novembro de 2021 às 18h
(horário de Brasília), mediante preenchimento do currículo vitae e da declaração de
compromisso, conforme modelos nos Anexos 1 e 2 deste Edital, e enviados ao

endereço eletrônico: projetoqualificacaohospitalar@hcor.com.br Eventuais dúvidas
poderão ser direcionadas ao mesmo e-mail ou pelo telefone: (11) 3053-6611 - ramal:
3372.
6. Atribuições do Consultor especialista
 Realizar visita presencial no hospital participante para avaliar a unidade piloto
selecionada quanto à estrutura, processo e resultado, por meio de um
instrumento próprio de diagnóstico situacional;
 Entrevistar os profissionais da unidade para conhecer seus processos de
trabalho relacionados a deterioração clínica do paciente, com vistas a levantar
potencialidades e fragilidades para a implantação do protocolo proposto;
 Elaborar relatório da visita diagnóstica situacional;
 Outras específicas ao papel do consultor que poderão ser pactuadas.
7. Seleção
A seleção de candidatos será realizada pela equipe do projeto em duas etapas.
A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consiste na análise do
currículo vitae. A segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será
entrevista individual, de forma presencial e/ou virtual via GoogleMeet, Zoom,
Microsoft Teams ou outra ferramenta a ser definida, em horário e local a ser informado
pelo correio eletrônico do candidato.
8. Resultados
A equipe do projeto informará a relação dos consultores selecionados em até
cinco dias úteis após o término da segunda etapa da seleção, por meio do correio
eletrônico dos candidatos. Os selecionados serão chamados para exercer a função de
consultor especialista em data a ser pactuada, estando o início das atividades previsto
em dois momentos, sendo 15 visitas no mês de novembro e dezembro de 2021 e 15
visitas no 1º semestre de 2022.
9. Remuneração
O consultor especialista receberá por visita (diagnóstico situacional do hospital),
incluindo a elaboração do relatório, o valor de R$1.000,00 (um mil reais).
10. Condições Gerais da Contratação
Assinatura de Termo de Compromisso para a execução das atividades prevista
no item 5. Em atenção o disposto no art. 18 da LDO-2013, Lei nº 12.708, de
17/08/2012, caso o candidato selecionado seja servidor público, deverá apresentar

declaração do chefe imediato ou do dirigente do órgão de origem da inexistência de
incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas.
A execução dos trabalhos previstos neste Edital não implica em qualquer relação de
emprego ou vínculo trabalhista com o HCor.
11. Critérios de Descontratualização
Será afastado da função de consultor quem deixar de cumprir ou atender
integralmente as atividades especificadas no item 6 deste Edital. Solicitação de
afastamento do consultor.
12. Outras Disposições
Do resultado da seleção não cabe recurso. Os casos omissos serão resolvidos
pela Equipe do Projeto. O calendário das atividades do projeto será divulgado
juntamente com a divulgação do resultado final. A Associação Beneficente Síria Hospital do Coração - Hcor, se reserva no direito de corrigir eventuais erros materiais
neste documento.

São Paulo, 29 de outubro de 2021.

ANEXO 1 - MODELO DE CURRICULUM VITAE
1. DADOS DE IDENTIFICACAO PESSOAL
Nome completo, data de nascimento, naturalidade, RG, CPF, endereço residencial
completo, e-mail, telefones (residencial, celular e comercial).
2.

FORMAÇÃO ACADÊMICA DE NÍVEL SUPERIOR
Curso

Instituição/Cidade/
Estado/País

Início e Término
(mês/ano):

Nível*

* Nível: Em curso, Graduação, Especialização, Residência, Mestrado, Doutorado
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM SERVIÇOS DE SAÚDE (da atual a mais antiga)
Instituição:
Função
Atribuições principais (descrever de forma sucinta):
Data de início:
Data de término:

ANEXO 2 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE E HABILIDADE

Eu .........................................................., CPF ......................................, declaro para fins
de participação no Projeto Qualificação Hospitalar, oferecido pela Associação
Beneficente Síria - Hospital do Coração, ter inteiro comprometimento e disponibilidade
para atuar e desenvolver as atividades como consultor especialista, participando das
visitas presenciais desenvolvidas. Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira
responsabilidade pelas declarações acima sob as penas da lei, firmo a presente
declaração para que produza seus efeitos legais.

(Nome do Candidato)
Assinatura
Local:
Data:

