
           

 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 23/2019, 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 6 (seis) horas de estudo na modalidade EAD, 

abordando o assunto: “Boas Práticas de Inspeção em Serviços de Interesse para a Saúde”. 

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

Práticas de Inspeção em Serviços de Saúde”. 

A Associação Hospitalar Moinhos de Vento – AHMV, torna pública a retificação do item 3. DOS PRÉ-

REQUISITOS onde consta no item 3.2 Experiência comprovada de, no mínimo 2 anos, na área de inspeção 

sanitária nos serviços da Diretriz para o gerenciamento de antimicrobianos, leia-se no item 3.2 

Experiência comprovada de, no mínimo 2 anos, na área de inspeção sanitária em serviços de saúde, no 

item 6. DAS INSCRIÇÕES onde consta o item 6.3.3 Comprovante de experiência de, no mínimo 2 anos, 

na área de inspeção sanitária dos serviços específicos do produto de interesse do candidato, leia-se no 

item 6.3.3 Comprovante de experiência de, no mínimo 2 anos, na área de inspeção sanitária em serviços 

de saúde, onde consta no item 6.3.4 Certidão de Regularidade no Conselho Profissional, leia-se no item 

6.3.4 Não será obrigatório, no item 12. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E CONDIÇÕES PARA 

CONTRATAÇÃO, onde consta os documentos no item 12.2 Registro no Conselho Profissional e 

Pagamento do Conselho Profissional, leia-se no item 12.2 Não será obrigatório, onde consta os 

documentos no item 12.3 Registro no Conselho Profissional e o Pagamento do Conselho Profissional, 

leia-se no item 12.3 Não será obrigatório, onde consta o Anexo I-  Formulário de Inscrição, onde consta 

documentos necessários: Currículo Lattes; Diploma de curso superior; Certidão de Regularidade no 

Conselho Profissional; Experiência comprovada no assunto, leia-se no Anexo I-  Formulário de Inscrição, 

onde consta documentos necessários: Currículo Lattes; Diploma de curso superior; Comprovante de 

experiência de, no mínimo 2 anos, na área de inspeção sanitária. 

 
 

Porto Alegre, 03 de julho de 2019. 
PROADI-SUS 

 
 


