
EDITAL Nº  4/2017, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

PROCESSO SELETIVO 

 

A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO (AHMV), representada pelo seu Escritório de 

Projetos PROADI-SUS, torna público que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

para contratação de prestador de serviço para desenvolvimento de atividades vinculadas ao 

projeto de pesquisa “Teleoftalmologia como Estratégia de Atenção Integral à Saúde Ocular” –

SIPAR 25000.024947/2016-11, desenvolvido em parceria entre a AHMV e o Ministério da Saúde. 

Todos os itens incluídos neste processo tem a finalidade de pesquisa, desenvolvimento de 

materiais e validação de método. 

 

Abaixo, as especificações: 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Nº DE VAGAS 

Empresa/ Prestador de serviços, especialidade oftalmologia com a finalidade de 
desenvolver e/ou revisar conteúdo técnico-científico dos seguintes materiais: 
Protocolos clínicos de telemedicina em oftalmologia, Manual de regulação para 
médicos reguladores em oftalmologia e Guias clínicos para médicos da atenção 
primária. 

1 para cada 

protocolo/guia/manual 

 

2.  CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

EVENTO DATA 

Inscrições e envio de curriculum vitae (formato Lattes) 28/09/2017 a 
10/10/2017 

Seleção dos candidatos com base no curriculum vitae e divulgação do horário das 
entrevistas individuais, presencial ou por videoconferência* 

11/10/2017  

Realização das entrevistas presenciais ou por videoconferência* 13/10/2017 

Fechamento do processo seletivo com resultado da seleção. 16/10/2017 

* Em caso de entrevista por videoconferência, a forma de realização será combinada previamente por 

telefone ou e-mail. 

Favor preencher ficha de inscrição disponível neste link abaixo: 

www.iepmoinhos.com.br/edital/teleoftalmo/Ficha_de_inscricao_edital_4_2017.doc 

O envio da ficha de inscrição e do currículo deve ser realizado por meio dos e-mails:  

http://www.iepmoinhos.com.br/edital/teleoftalmo/Ficha_de_inscricao_edital_4_2017.doc


tais.moreira@hmv.org.br  

lucas.matturro@hmv.org.br 

Os Processos Seletivos reger-se-ão por instruções contidas neste Edital.  

3. DOS PRÉ-REQUISITOS E DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO DE 

PESQUISA: 

Processo 

Seletivo 

Valor pago pela atuação 

no Projeto (R$) 
Pré-requisitos  

Descrição sumária das 

atividades 

Médico 
oftalmologista 

 Valor bruto (R$) 
1.500,00 por protocolo 

- Ensino Superior completo em 
medicina registrado em órgão 
competente; 
 
- Título de especialista em 
oftalmologia registrado em órgão 
competente; 
 
 
 
 
 
 

 1. Guias clínicos de 
oftalmologia para APS 

Desenvolvimento de conteúdo 
escrito, com base em literatura 
atualizada, de guias clínicos de 
oftalmologia. Os seguintes 
protocolos devem ser 
desenvolvidos: 

1. Anatomia e fisiologia do olho 
e da visão 

2. Acuidade Visual 

3. Olho vermelho (tipos; 
diagnóstico diferencial; suspeita 
de glaucoma agudo; 
conjuntivites) 

4. Refração (erros de refração; 
lentes corretivas) 

5. Catarata (definição; como 
suspeitar de catarata; quando 
encaminhar para cirurgia; 
avaliação clínica pré-operatória) 

6. Glaucoma (definição; fatores 
de risco; tipos de tratamento) 

7. Estrabismo (definição; 
avaliação clínica; tipos de 
tratamento) 

8. Pálpebras: Inspeção da 
posição e função das pálpebras; 
Desordens da posição 
palpebral; Lesões inflamatórias 

mailto:tais.moreira@hmv.org.br


das pálpebras (hordéolo, 
calázio, blefarite, celulite) 

9. Retina: Retinopatia diabética 
e outras doenças vasculares da 
retina; Degeneração macular 
relacionada à idade. 

10. Toxoplasmose ocular 

11. Oftalmopediatria: 
Desenvolvimento da visão na 
infância; Ambliopia; Teste do 
Olhinho; Conjuntivite neonatal; 
Obstrução congênita de vias 
lacrimais. 

 2. Protocolos Clínico-
Assistenciais para 
Telediagnóstico em 
Oftalmologia: 

Desenvolvimento de protocolos 
clínico-assistenciais para 
telediagnóstico em 
oftalmologia. Os seguintes 
protocolos devem ser 
desenvolvidos: 

1. Refração 

2. Catarata 

3. Glaucoma 

4. Rastreamento de retinopatia 
diabética 

5. Rastreamento de 
maculopatia tóxica por 
cloroquina/hidroxicloroquina 

6. Rastreamento de retinopatia 
da prematuridade 

 3. Manual de Regulação 
Desenvolvimento de manual de 
regulação ambulatorial para 
oftalmologia. O manual define 
critérios para aprovar 
solicitações de consultas 
eletivas para a especialidade, e 
para estabelecer prioridade 
para o atendimento.  



Prazo para entrega das 
atividades: Disponibilidade de 2 
turnos semanais para o 
desenvolvimento dos guias, 
manuais e protocolos. Num 
prazo máximo de 6 semanas 
para execução e entrega das 
atividades.  
 
 

 

4. DA DIVULGAÇÃO  

4.1 A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e as divulgações complementares referentes 

a datas, horários e locais de realização de etapas dos Processos Seletivos, bem como 

informativos e avisos, dar-se-ão pela Internet, no endereço eletrônico 

http://iep.hospitalmoinhos.org.br/ 

4.2 Os horários referidos neste Edital seguirão o horário de Brasília.  

 

5. DA INSCRIÇÃO  

As inscrições para os Processos Seletivos de que trata o presente Edital poderão ser efetuadas 

no período previsto no Cronograma deste Edital.  

As empresas deverão indicar na inscrição a quantidade de protocolos e guias que conseguem 

executar no período máximo de 6 semanas. A quantidade de protocolos contratados por cada 

empresa será definida pelo HMV por meio dos seguintes critérios: 

1) Proporcional a quantidade indicada pela empresa na sua proposta, 

2) Posição da empresa no processo seletivo realizado. 

 

6. DOS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS 

SELETIVOS  

Os processos seletivos serão compostos de análise de currículos e entrevista individual, 

conforme peso abaixo. Caso necessário, o desempate será realizado avaliando-se a experiência 

em pesquisa clínica e publicação de artigos científicos em oftalmologia. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PESO 

http://iep.hospitalmoinhos.org.br/


1. Análise de currículo 0,5 

2. Entrevista 0,5 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1 O Cronograma para a realização dos Processos Seletivos poderá ser alterado pela Associação 

Hospitalar Moinhos de Vento a qualquer momento, desde que a alteração não acarrete prejuízo 

aos interessados e seja divulgada da mesma forma como se deu o texto original. 

7.2 É vetada a participação no processo seletivo de funcionários da Associação Hospitalar 

Moinhos de Vento.  

7.3 Este Edital tem tempo de validade até o mês Dezembro de 2017.  

7.4 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

a) Prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, sendo que a inexatidão das 

informações, a irregularidade dos documentos ou a não comprovação dos mesmos, no prazo 

solicitado pela AHMV, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do 

Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição;  

b) Utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos em qualquer etapa da realização do 

mesmo;  

c) Faltar a qualquer uma das fases de seleção, quando convocado pela AHMV.  

 

 

Porto Alegre, 28 de setembro de 2017.                               

 

 

   ____________________________ 

                                                                                           Dr. Felipe Cezar Cabral 

                                                                  
 


