PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SAÚDE

O Hospital Moinhos de Vento divulga o Programa de Incentivo à Qualificação
Profissional para os cursos de Pós-graduação Lato Sensu em Saúde 2017, nas áreas de
Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição para os cursos descritos abaixo:
Curso
Enfermagem Materno Infantil
Enfermagem Oncologia
Enfermagem Terapia Intensiva e Emergência Pediátrica
Fisioterapia Neurofuncional
Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica
Nutrição Materno Infantil
Nutrição Terapia Intensiva e Paciente Crítico
Total de Vagas
*Número de vagas por curso.

Desconto
100%
1
1
1
1
1
1
1
7

Desconto
70%
1
1
1
1
1
1
1
7

Desconto
50%
1
1
1
1
1
1
1
7

CONCEITO
Trata-se de um programa de incentivo ao desenvolvimento acadêmico e profissional, no
qual o aluno poderá receber um percentual de desconto integral ou parcial nos valores das
mensalidades dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu em Saúde conforme o número de vagas
em cada curso descrito nesse documento.

CRONOGRAMA
Lançamento do Edital
Inscrições
Provas
Resultado final

Cronograma
28 de agosto de 2017
04 a 18 de setembro de 2017
A partir de 25 de setembro de 2017
06 de outubro de 2017

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BOLSAS
Art. 1º – O Hospital Moinhos de Vento concederá até sete bolsas de estudo de 100% de desconto
para alunos matriculados e novos alunos do programa de pós-graduação em saúde, somente
para os cursos descritos nesse documento.
Art. 2º – O Hospital Moinhos de Vento concederá até sete bolsas de estudo de 70% de desconto,
exclusivos para novos alunos do programa de pós-graduação em saúde, somente para os cursos
descritos nesse documento.
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Art. 3º – O Hospital Moinhos de Vento concederá até sete bolsas de estudo de 50% de desconto,
exclusivos para novos alunos do programa de pós-graduação em saúde, somente para os cursos
descritos nesse documento.
Parágrafo primeiro: A bolsa será concedida a partir da primeira parcela das mensalidades
subsequente ao término do processo seletivo, na divulgação dos resultados finais.
Parágrafo segundo: A bolsa não será cumulativa com outras bolsas e benefícios oferecidos pela
Instituição. Assim, caso o aluno seja beneficiário de qualquer programa de desconto nas
mensalidades acadêmicas, o mesmo deverá fazer a opção por apenas um deles.

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO
Art. 1º - Estar inscrito em um dos cursos de Pós-graduação do Hospital Moinhos de Vento, na
edição 2017, nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e nos respectivos cursos
divulgados nesse documento.

INSCRIÇÕES
Artigo 1º: As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas no período de 04 a
18/09/2017.
Artigo 2º: Os candidatos deverão atender os seguintes requisitos:


Graduação na área do curso de interesse.



Disponibilidade para cumprir a carga horária presencial do curso.

DO PROCESSO SELETIVO:
Artigo 3º: O processo seletivo consistirá de três etapas:
Etapa I: Realizar o cadastro através do site http://iep.hospitalmoinhos.org.br/posgraduacao
com preenchimento das informações para inscrição.
Etapa II: Pagamento da taxa de inscrição através das formas disponibilizadas no site, conforme
o vínculo do candidato com a Instituição:
a) Candidatos que não são alunos regularmente matriculados na Pós-Graduação Edição
2017: pagamento da taxa no valor de R$170,00.
b) Candidatos que já são alunos regularmente matriculados na Pós-Graduação Edição
2017: pagamento da taxa no valor de R$ 50,00.
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Etapa III: Entrega da documentação.
Presencialmente, na secretaria acadêmica, entregar a ficha de inscrição anexa a este edital bem
como currículo Lattes impresso e os documentos solicitados no site.
Local: Ramiro Barcelos 996 – 4º andar. Telefone: (51) 3314 3690
Horário: 9h às 12h e 13h às 17h
*exceto em sábados, domingos e feriados)
Etapa IV: Prova Técnica - Caráter eliminatório


Para bolsas de 100% - média mínima para aprovação de 9,0



Para bolsas de 70% e 50% - média mínima para aprovação de 8,0

A prova será objetiva, composta por 40 questões e com conteúdos relacionados às áreas de
ênfase: Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição.
A prova terá duração mínima de 1h e máxima de 4h.
No dia da prova o candidato deve estar munido de documento com foto e caneta preta.

CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS
Os alunos aprovados na prova, serão classificados nas áreas específicas dos cursos de interesse.
A disponibilização das bolsas ocorrerá conforme o número de vagas disponível em cada curso.
Caso ocorra empate na classificação, o critério para desempate será realizado através da análise
curricular.

