
           

 
PROCESSO SELETIVO Nº 24/2019, DE 21 DE JUNHO DE 2019 

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PROJETO: “Programa de Educação a Distância para Boas Práticas de Inspeção em Serviços de Interesse para a 

Saúde” NUP Nº 25000.006090/2018-56 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Desenvolver conteúdos educacionais referente à 2 (duas) horas de estudo na modalidade EAD, 

abordando o assunto: “Principais medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso” 

Desenvolver conteúdos educacionais referente à 6 (seis) horas de estudo na modalidade EAD, abordando o assunto: “Como 

elaborar um programa de prevenção e controle de infecções”. 

A Associação Hospitalar Moinhos de Vento – AHMV, torna pública a retificação do item 5. CRONOGRAMA 

DO PROCESSO SELETIVO, onde consta o evento inscrições a data 21/06/2019 a 27/06/2019, leia-se a data 

21/06/2019 a 04/07/2019, onde consta o evento Divulgação da lista de inscrições homologadas 

28/06/2019, leia-se a data 05/07/2019, onde consta o evento Divulgação dos candidatos selecionados 

para segunda etapa e divulgação do horário das entrevistas 28/06/2019, leia-se a data 09/07/2019, onde 

consta o evento Entrevista individual (Presencial ou à distância) a data 01/07/2019 a 03/07/2019, leia-se 

a data 10/07/2019 a 12/07/2019, onde consta o evento Publicação do resultado dos candidatos 

selecionados a data 04/07/2019, leia-se a data 15/07/2019, onde consta o evento Período de Recurso a 

data 05/07/2019 a 08/07/2019, leia-se a data 16/07/2019 a 17/07/2019, onde consta o evento Resposta 

de Recurso a data 09/07/2019, leia-se a data 18/07/2019, onde consta o evento Publicação do resultado 

final do processo seletivo a data 09/07/2019, leia-se a data 18/07/2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*O cronograma poderá sofrer alterações em qualquer etapa do processo, a critério da AHMV. 

 
Porto Alegre, 05 de julho de 2019. 

PROADI-SUS 
 
 

EVENTO DATA 

Inscrições 21/06/2019 a 04/07/2019 

Divulgação da lista de inscrições homologadas 05/07/2019 

Divulgação dos candidatos selecionados para segunda etapa e 
divulgação do horário das entrevistas 

09/07/2019 

Entrevista individual (Presencial ou à distância) 10/07/2019 a 12/07/2019 

Publicação do resultado dos candidatos selecionados 15/07/2019 

Período de Recurso 16/07/2019 a 17/07/2019 

Resposta de Recurso 18/07/2019 

Publicação do resultado final do processo seletivo 18/07/2019 


