
 
 

  

PROCESSO SELETIVO N° 03 DE 27 DE MAIO DE 2022. 

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA MULTIPROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE 

 
A Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV), entidade privada, sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 92.685.833/0001-51, com sede à Rua Ramiro Barcelos, 
910 – Floresta – CEP: 90.035-001 – Porto Alegre/RS, torna pública, no âmbito do Plano Nacional de Fortalecimento das 
Residências em Saúde (PNFRS) e nos termos do presente Processo Seletivo, a realização de seleção de preceptores 
que atuam em Programas de Residência Médica, Uni e/ou Multiprofissional na Área da Saúde, para adesão ao curso 
de Especialização em Preceptoria Multiprofissional na Área da Saúde. 
 

1. DO OBJETIVO 
 

Contribuir para o desenvolvimento de competências em preceptores que atuam em Programas de Residência 

Médica, Uni e/ou Multiprofissional na Área da Saúde, visando a qualificação desses profissionais que atuam nos 

serviços de saúde, por meio da oferta do curso de Especialização em Preceptoria Multiprofissional na Área da Saúde, 

na modalidade da Educação a Distância (EAD). 

 

2. DO OBJETO 

 

Este Processo Seletivo tem por objeto a seleção de preceptores que estejam no exercício da atividade de 

preceptoria em Programas de Residência Médica, Uni e/ou Multiprofissional na Área da Saúde (Biomedicina, Ciências 

Biológicas/Biologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Física Médica, Fonoaudiologia, Medicina, 

Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva, Serviço Social, Terapia Ocupacional), para a 

qualificação profissional em nível de Pós-Graduação ofertada pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), da Associação Hospitalar Moinhos de Vento (AHMV) em 

parceria com o Ministério da Saúde (MS). 

 

3. DA OFERTA EDUCACIONAL 

 

3.1 Serão ofertadas 1.700 (mil e setecentas) vagas para a realização do curso, observada a distribuição constante no 

item 6.2 deste Processo Seletivo; 

3.2 O curso de Especialização em Preceptoria Multiprofissional na Área da Saúde é composto por 3 (três) módulos: 
Módulo 1 – Competências em Preceptoria e Ferramentas de Aprendizagem; Módulo 2 – Planejamento de Ação 

Pedagógica na Preceptoria e Módulo 3 – Gestão de programa de residência na área da saúde e a organização do 
serviço para o ensino, conforme ANEXO I. Este curso tem carga horária de 420 (quatrocentos e vinte) horas e deverá 

ser concluído conforme cronograma. 

3.3 O conteúdo, a distribuição da carga horária, o cronograma, o monitoramento e a avaliação das atividades do 

curso, serão definidos pela AHMV, observadas as diretrizes legais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Plano 
Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde (PNFRS); 

3.3.1 Será exigido, para fins de certificação na especialização, a elaboração e a entrega de 4 (quatro) produtos no 

decorrer do curso, sendo o último um artigo científico que deverá ser submetido em revista científica, conforme 
exposto no ANEXO III; 



 
3.4 A inscrição no Processo Seletivo, bem como a participação no curso, é gratuita para os alunos. O candidato 

selecionado se responsabilizará pela frequência e conclusão, mediante compromisso de disponibilidade e de 
dedicação. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE 

4.1 Para aderir ao Processo Seletivo os profissionais devem atender ao seguinte requisito: 

4.1.1 Exercer atividade de preceptoria em Programas de Residência Médica, Uni e/ou Multiprofissional na Área da 
Saúde, vinculados a instituições proponentes, credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou 
pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), cuja natureza jurídica seja pública ou 

privada sem fins lucrativos. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 A adesão do candidato implica no conhecimento e na aceitação tácita das condições estabelecidas neste Processo 

Seletivo; 

5.2 O período de inscrição iniciará no dia 01 de junho de 2022 e encerrará no dia 14 de junho de 2022, conforme 
cronograma constante do ANEXO IV; 

5.3 Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo estipulado no presente Processo Seletivo; 

5.4 A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no Sistema de 

Seleção, por meio do endereço: https://editais.hmv.org.br/  

5.4.1 Não serão aceitas inscrições via postal, fax, e-mail ou outro meio que não seja a plataforma indicada para esse 

fim e mencionada no item 5.4 no presente Processo Seletivo; 

5.4.2 Ao preencher o formulário eletrônico, os candidatos deverão anexar em local especialmente destinado para esse 
fim, os seguintes documentos digitalizados, de forma legível, em formato PDF (com tamanho máximo de 10 MB por 

arquivo): 

5.4.2.1 Carteira de Identidade Profissional, exceto para os profissionais com formação nas áreas de Física Médica e 
Saúde Coletiva; 

5.4.2.2 Carteira de Identidade válida em todo o território nacional, na ausência da Carteira de Identidade Profissional 

da respectiva categoria; 

5.4.2.3 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

5.4.2.4 Declaração comprobatória de exercício na função de preceptoria, conforme ANEXO II, datada e assinada pelo 

coordenador da COREME ou COREMU da Instituição na qual o preceptor está vinculado; 

5.4.2.5 Termo de Adesão, conforme ANEXO III, datado e assinado pelo preceptor; 

5.5 As informações apresentadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, bem como o preenchimento 
correto do formulário de inscrição, reservando-se à AHMV, o direito de excluir da seleção aquele que não preencher 

o formulário de inscrição de forma completa, correta, legível e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, 

bem como submeter documentos incompletos, desatualizados, ilegíveis, arquivos corrompidos ou diferentes dos 
solicitados;  

5.6 O ANEXO IV, deste edital, apresenta o cronograma, e eventuais alterações, serão disponibilizadas através dos 

links:  http://iep.hospitalmoinhos.org.br/noticias e https://editais.hmv.org.br/  

5.7 A AHMV não se responsabiliza por inscrições não realizadas ou não recebidas por motivos de ordem técnica que 

impossibilitem o candidato acessar o endereço eletrônico destinado à realização das inscrições, falha de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de falha na transmissão de dados, ou outros eventos 

que impossibilitem a inscrição do candidato no prazo estabelecido neste Processo Seletivo;  
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5.8 Serão analisados apenas os formulários de inscrição devidamente preenchidos, com toda a documentação 

solicitada e anexada conforme item 5.4.2. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO 

6.1 O processo de seleção será conduzido pela AHMV. 

6.2 Para a classificação inicial serão considerados os preceptores vinculados aos Programas de Residência Médica, 

Uni e/ou Multiprofissional na Área da Saúde, localizados nas regiões indicadas conforme a seguinte ordem: 

1º) Região Norte; 

2º) Região Nordeste; 

3º) Região Centro Oeste; 

4º) Região Sul; e 

5º) Região Sudeste. 

6.2.1 O critério de seleção por regiões geográficas objetiva incentivar a qualificação de preceptores que atuam nas 

regiões com maior escassez de especialistas e maior dificuldade de alocação e fixação, observando o preconizado no 
Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde (Portaria nº 1.598/GM/MS, de 15 de julho de 2021). 

6.3 Respeitada a ordem estabelecida no item 6.2, os candidatos serão classificados conforme o porte do município 
onde o candidato está vinculado, da menor densidade demográfica para a maior, no âmbito de cada região 

geográfica. 

6.4 Respeitada a ordem estabelecida após a aplicação do critério descrito no item 6.3 será observado o candidato 

habilitado com maior tempo de atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), em meses, conforme registro no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

6.5 Serão classificados 3.400 candidatos, dos quais serão selecionados os 1.700 primeiros colocados que atenderem 
aos requisitos estabelecidos nos itens 4 e 5 deste Processo Seletivo, conforme o número de vagas ofertadas no 

subitem 3.1. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1 Caso o número de candidatos selecionados, após classificação conforme os critérios estabelecidos no item 6 deste 

Processo Seletivo, supere o quantitativo de vagas previstas no item 3.1, serão considerados os seguintes critérios de 
desempate: 

7.1.1 Registro do candidato, na condição de preceptor, no Cadastro Nacional Docente-Assistencial, disponível no 

Portal Registra-RH Saúde, acessível por meio do endereço: https://registra-rh.saude.gov.br; 

7.1.2 Maior idade do candidato, considerando o dia, mês e ano de nascimento. 

 

8. DO RESULTADO 

8.1 O resultado dos candidatos selecionados será publicado conforme cronograma, nos endereços eletrônicos: 
http://iep.hospitalmoinhos.org.br/noticias e https://editais.hmv.org.br/, conforme cronograma previsto no ANEXO 
IV. 
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9. DOS RECURSOS 

9.1 Somente serão admitidos recursos, devidamente fundamentados, com clareza, concisão e objetividade, quanto 
ao resultado preliminar, informando as razões pelas quais discorda do resultado, com indicativo dos itens do Processo 
Seletivo que entenda que tenham sido descumpridos. 

9.2 Os recursos devem seguir o modelo de arquivo conforme o ANEXO V e ser enviado para o e-mail 

recursoespecializacaomulti@hmv.org.br. 

9.3 Os recursos deverão ser interpostos no prazo previsto no ANEXO IV deste Processo Seletivo. 

9.4 Serão indeferidos pela AHMV os recursos encaminhados fora do prazo ou preenchidos de forma incorreta, 
incompleta, em branco, sem fundamentação ou indicação do item  do documento que rege o Processo Seletivo, bem 
como enviado por meio diverso do previsto neste Processo Seletivo. 

9.5 Será admitido apenas um único recurso por candidato. 

9.6 O resultado final, após a análise dos recursos, será divulgado no endereço eletrônico: 
http://iep.hospitalmoinhos.org.br/noticias e https://editais.hmv.org.br/, conforme cronograma previsto no ANEXO 
IV. 

9.7 A AHMV não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, falha 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de transmissão de dados, falta de energia elétrica, 
ou outros eventos que impossibilitem a interposição do recurso no prazo estabelecido neste Processo Seletivo. 

 

10. DA MATRÍCULA  

10.1 Para a realização da matrícula na Instituição de Ensino, aos candidatos selecionados serão exigidos os seguintes 
documentos a serem inseridos no Sistema de Matrícula online da Instituição de Ensino, no respectivo período da 

matrícula (fotocópias): 

10.1.1 Cópia autenticada do diploma de graduação. Se estrangeiro, diploma de graduação expedido por universidades 

estrangeiras revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, 
respeitando os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação; 

10.1.2 Documento oficial de identidade; se estrangeiro: cópia do passaporte/visto de permanência no país ou RNE; 

10.1.3 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

10.1.4 Título de Eleitor; 

10.1.5 Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral; 

10.1.6 Documento de regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

10.1.7 Carteira do Conselho Profissional, nas profissões que se aplica; 

 

11. DAS RESPONSABILIDADES 

11.1 À AHMV cabem as seguintes responsabilidades: 

11.1.1 Viabilizar a oferta do curso de Especialização em Preceptoria Multiprofissional na Área da Saúde; 

11.1.2 Fazer uso das informações ou fornecê-las ao Ministério da Saúde, quando necessário, garantindo sigilo aos 
dados pessoais, conforme previsto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais). 

11.2 Ao profissional selecionado cabem as seguintes responsabilidades: 

11.2.1 Cumprir o estabelecido neste Processo Seletivo, garantida a veracidade das informações prestadas; 

http://iep.hospitalmoinhos.org.br/noticias
https://editais.hmv.org.br/


 
11.2.2 Acompanhar o cronograma disposto no ANEXO IV deste Processo Seletivo e suas eventuais alterações;  

11.2.3 Fornece, a qualquer momento, dados e informações solicitadas pelo Ministério da Saúde ou pela instituição 
responsável pelo curso, para fins de monitoramento e avaliação das atividades no curso de Especialização em 
Preceptoria Multiprofissional na Área da Saúde, bem como para eventuais publicações de pesquisas de cunho 

científico; 

11.2.4 Participar de inquéritos elaborados pela AHMV e pelo Ministério da Saúde. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Para todos os efeitos deste Processo Seletivo, deverá ser considerado o horário oficial de Brasília/DF, podendo 

os prazos serem alterados ou prorrogados a critério da AHMV, com respectiva divulgação no endereço eletrônico: 
http://iep.hospitalmoinhos.org.br/noticias; 

12.2 O não cumprimento de qualquer dispositivo deste Processo Seletivo poderá acarretar na inabilitação do 
candidato; 

12.3 Cabe à AHMV a resolução de casos omissos e situações não previstas neste Processo Seletivo, bem como às 

adequações necessárias à observância no disposto neste Processo Seletivo. 

  

Porto Alegre, 27 de maio de 2022. 

 

 

 

Luis Eduardo Ramos Mariath 
Superintendência de Responsabilidade Social 
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ANEXO I 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA MULTIPROFISSIONAL NA 

ÁREA DA SAÚDE 

 

 Módulo 1 – Competências em Preceptoria e Ferramentas de Aprendizagem 

Unidade de Ensino  Objeto de Aprendizagem Carga horária 

UE1 Introdução a EaD (3h) 51h 

Ferramentas de Aprendizagem (15h) 

Competências em Preceptoria / Papel do Preceptor / 
Profissionalismo (15h) + Fórum 

Processo de Ensino e Aprendizagem: foco em Abordagem 
Individual (18h) 

UE2 Ensino Centrado no Residente (15h) - Fórum 51h 

Processo de Ensino e Aprendizagem: foco em Habilidades de 
Comunicação (20h) 

Processo de Ensino e Aprendizagem: foco em Segurança do 
Paciente (16h) 

 
Produto do Módulo 

Momento Síncrono (4h) 4h 

Produção (30h) 30h 

Momento Síncrono (4h) 4h 

Carga horária do Módulo 140h 

 

 Módulo 2 - Planejamento de Ação Pedagógica na Preceptoria 

Unidade de Ensino  Objeto de Aprendizagem Carga 
horária 



 
UE3 Ferramentas de ensino I (20h) 60h 

Ferramentas de ensino II (20h) - Fórum 

Ferramentas de avaliação I (20h) 

UE4 Ferramentas de avaliação II (20h) - Fórum 40h 

Planejamento da Ação Pedagógica (20h) 

Produto do Módulo 
 

Momento Síncrono (5h) 5h 

Produção (30h) 30h 

Momento Síncrono (5h) 5h 

Carga horária do Módulo 140h 

 

 Módulo 3 - Gestão de programa de residência na área da saúde e a organização do serviço para o ensino 

Unidade de Ensino  Objeto de Aprendizagem Carga 
horária 

UE5 Gestão de programa de residência e organização do serviço para o 
ensino (20h) 

30h 

Processo de Ensino e Aprendizagem: foco em Interdisciplinaridade e 
Trabalho em Equipe (10h) - Fórum 

UE6 Processo de Ensino e Aprendizagem: foco na Prática Baseada em 
Evidências (15h) 

30h 

Processo de Ensino e Aprendizagem: foco nas Ferramentas de 
Gestão em Saúde (15h) 

Produto do Módulo Momento Síncrono (5h) 5h 

Produção (30h) 30h 

Momento Síncrono (5h) 5h 



 
Produção do artigo 40h 

Carga horária do Módulo 140h 

Carga horária total do Curso 420h 

 
 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE EXERCÍCIO NA FUNÇÃO DE PRECEPTOR 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins de habilitação no processo de seleção nº ____________, de ______ de 

_____________ de 2022, que o (a) profissional_______________________________________________________ 
inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº________________________, exerce a função de preceptor 

no Programa de Residência________________________________________________________na 
Instituição_____________________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº _________________________ desde o mês _______ do ano ________, até o mês 
_______ do ano ________, totalizando _________meses de atuação. Declaro ainda que nesse período o (a) 
profissional acompanhou/acompanha  ____________ (nº) de residentes.  

  

  

  

_________________, ____ de ______________ de 2022. 

 

____________________________________________________ 

(Nome e assinatura do (a) Coordenador(a) da Comissão de Residência Médica COREME ou Coordenador(a) da 

Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU da Instituição a qual o preceptor está vinculado) 
  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO III 

TERMO DE ADESÃO DO(A) PRECEPTOR(A) AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA 

MULTIPROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE 

  

Declaro,  para  os  devidos fins,  que eu,_________________ 
___________________________________________, inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº 
_________________________, exerço a atividade de preceptoria no Programa de Residência 

_______________________________ _______________________________________________________________ 
da Instituição __________________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) sob o nº ___________________, que atuo no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 

________de________, e tenho ciência das obrigações inerentes à participação no curso de Especialização em 
Preceptoria Multiprofissional na Área da Saúde e, nesse sentido, COMPROMETO-ME a: 

  

I Realizar a entrega total de 4 (quatro) produtos, sendo estes submetidos à validação dos tutores do curso de 
Especialização: 

a. Produto do Módulo 1 – Competências em Preceptoria e Ferramentas de Aprendizagem: Mapeamento 
dos aspectos que possam ser qualificados na prática da preceptoria na área da saúde e que sejam factíveis 
de serem melhorados na realidade atual do Programa de Residência em Saúde; 

b. Produto do Módulo 2 – Planejamento de Ação Pedagógica na Preceptoria: Plano de Ação Pedagógica que 
contemple ações educacionais que possam ser implementadas no Programa de Residência em Saúde para 

contribuir na qualificação dos aspectos previamente identificados; 
c. Produtos do Módulo 3 – Gestão de programa de residência na área da saúde e a organização do serviço 

para o ensino: Produção técnica contendo a análise e resultados da execução da ação educacional 

selecionada no Plano de Ação Pedagógica e a produção de um Artigo Científico que deverá ser submetido 
em Revista Científica. 

II Participar de inquéritos elaborados pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento e Ministério da Saúde; 

III Fornecer, a qualquer momento, dados e informações solicitadas pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento 
e Ministério da Saúde, para fins de monitoramento do cumprimento das atividades do curso, bem como para 
possíveis publicações de pesquisas de cunho científico, sendo garantida a ética e o sigilo aos dados pessoais, 

conforme dispõe a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 

 

_________________, ____ de ______________ de 2022. 

 

____________________________________________________ 

(Nome e assinatura do (a) preceptor(a))  

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO IV 

CRONOGRAMA 

 
 

 

ETAPAS  DATA 

Período de inscrição no endereço:  01/06/2022 a 14/06/2022  

Publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo  07/07/2022  

Interposição de Recursos 08/07/2022  

Publicação do resultado final do Processo Seletivo no endereço: 15/07/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO V   

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PROCESSO SELETIVO Nº 03 DE 27 DE MAIO DE 2022. 

 

Nome Completo: 

RG: 

Endereço completo: 

Telefones: 

E–mail: 

 

 

Questionamento:  

 

 

_______________________,_______de _________________ de 2022.   

__________________________________   

Assinatura do(a) candidato(a)  

 

O recurso deverá ter todos os campos preenchidos, ser assinado e escaneado em resolução  que 
permita a leitura. Será aceito somente recurso enviado para o e-mail 

recursoespecializacaomulti@hmv.org.br, na data estipulada no cronograma deste Processo Seletivo.  

 

 

 


