
 

 

 EDITAL 0001/2022 - COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

 

O Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CEPI) da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Curitiba (ISCMC), em conjunto com o Desenvolvimento Humano 

Organizacional (DHO), Diretoria Médica Corporativa e Gerência Assistencial 

Corporativa, torna público o edital de processo seletivo para concessão de benefício 

parcial ou integral de bolsas de estudos aos colaboradores da ISCMC. As bolsas serão 

concedidas, por meio de contrapartida com as Instituições de Ensino vinculadas a 

ISCMC.  

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Esse edital tem como objetivo realizar a distribuição das bolsas de estudo, com 

intuito de engajamento institucional, desenvolvimento profissional e retenção de 

talentos. 

 Bolsa Integral de Estudo é entendida como a isenção total de pagamento 

de quaisquer taxas/mensalidades nos cursos a serem ofertados pelo 

programa. Esta isenção não inclui as despesas da participação nos 

Encontros Presenciais, defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, 

materiais, deslocamento ou quaisquer outros eventos promovidos pelo 

Instituição de Ensino. 

 Bolsa Parcial de Estudo é entendida como a isenção parcial de pagamento 

de quaisquer taxas/mensalidades nos cursos a serem ofertados. Esta 

isenção não inclui as despesas da participação nos Encontros Presenciais, 

defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, materiais, deslocamento ou 

quaisquer outros eventos promovidos pelo Instituição de Ensino. 

O edital do Processo Seletivo para bolsa ficará disponível no site da Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. https://irmandadesantacasacuritiba.com.br/  

As disposições das bolsas encontram-se descritas no ANEXO V.  

Os critérios de avaliação necessariamente deverão estabelecer um parâmetro 

comparativo entre os candidatos considerando pela ordem: 

https://irmandadesantacasacuritiba.com.br/


 

 

a) Correlação das experiências profissionais do candidato com a temática do 

curso. 

b) Justificativa da necessidade da execução do curso; 

O candidato à bolsa deverá participar do processo seletivo conforme as instruções do 

edital e estritamente dentro das datas estabelecidas. 

O horário do curso escolhido não poderá interferir com o horário de trabalho do 

colaborador.  

 

2. INSCRIÇÕES  

 

2.1 As inscrições acontecerão no dia 27 de junho de 2022 até o dia 28 de junho de 

2022; 

2.2 Fica estabelecido o horário de atendimento para a realização das inscrições das 9h 

às 11h e das 14h às 16h; 

2.3 As inscrições devem ser realizadas diretamente no DHO, através do 

preenchimento do formulário de inscrição (ANEXO I) e da entrega de currículo e 

seus comprovantes (ANEXO II ou III); 

2.4 Local de entrega do formulário de inscrição e do currículo: Rua Voluntários da 

Pátria, 475 - Edifício Asa 6º andar, sala 611, Curitiba-PR; 

2.5 A falta do preenchimento completo do formulário de inscrição e da entrega do 

currículo e seus comprovantes implica na efetivação do processo seletivo. 

 

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

Poderão se inscrever nesse edital: 

3.1.1 Profissionais com vínculo empregatício na modalidade CLT; 

3.1.2 Profissionais que possuem pelo menos 6 (seis) meses na ISCMC; 

3.1.3 Profissionais que não possuem medidas disciplinares em seu histórico 

profissional no período dos últimos 6 (seis) meses.  

 

 



 

 

4. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

4.1 O processo seletivo será dividido em 02 (duas) fases, que são: 

 

4.1.1 1° fase: Preenchimento do formulário de inscrição e entrega de currículo: 

4.1.2 Preencher o formulário (ANEXO I) e entregar ao DHO conforme endereço 

indicado; 

4.1.3 Para a análise curricular todos os candidatos deverão preencher e assinar o 

formulário de análise curricular (ANEXO II ou III) e entrega-lo encadernado 

(encadernação simples em espiral) junto com os documentos 

comprobatórios exigidos (conforme ordem informada no ANEXO IV) ao 

DHO conforme endereço indicado; 

4.1.4 A ISCMC não se responsabiliza por eventuais falhas no preenchimento do 

formulário de inscrição e na entrega dos documentos comprobatórios do 

currículo.  

4.1.5 Não serão considerados documentos entregues fora do prazo; 

4.1.6 2° fase: análise curricular:  

4.1.7 Será realizado avaliação por uma banca examinadora que analisará os 

documentos comprobatórios anexados pelo candidato.  

 

5. CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

5.1 A nota final será composta pelo somatório do currículo; 

5.2 Critérios de desempate na nota final serão os seguintes:  

5.2.1 a – maior tempo de trabalho na ISCMC; 

5.2.2 b – maior idade. 

Parágrafo único: Em caso de empate no quesito idade/com mesma data de 

nascimento será considerado o horário de nascimento.  

A lista dos candidatos aprovados para as vagas ofertadas será divulgada no dia 

03 de Julho de 2022 às 17h no site da ISCMC 

http://irmandadesantacasacuritiba.com.br/integridade/  

http://irmandadesantacasacuritiba.com.br/integridade/


 

 

6. ORIENTAÇÕES FINAIS 

6.1 Importante cumprir os critérios estabelecidos no Edital do Processo Seletivo de 

cada curso, o não cumprimento de qualquer critério constante no edital, acarretará 

na reprovação da participação do candidato.  

6.2 O candidato poderá participar do processo seletivo de mais de um curso que tiver 

interesse, porém será beneficiado com a bolsa de estudos somente para um único 

curso; 

6.3 O candidato selecionado poderá participar de um novo processo seletivo para 

outro curso somente 12 meses após a finalização do primeiro, com a aprovação 

do curso realizado; 

6.4 O candidato selecionado deverá se comprometer a permanecer ativo com o seu 

contrato de trabalho celebrado com a ISCMC pelo período mínimo igual ao do 

curso selecionado e da bolsa concedida, sob pena de realizar o pagamento do valor 

das mensalidades da bolsa utilizada; 

6.5 Em caso de não aproveitamento, desistência ou reprovação do curso, e/ou rescisão 

contratual, o candidato deverá realizar o pagamento do valor das mensalidades da 

bolsa utilizada; 

6.6 Após aprovação desse edital, o candidato deverá realizar a assinatura do termo de 

compromisso ao contrato de trabalho.   

6.7 Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo entrar em contato com 41-

33203640.  

 

Rogério Kuntz 

Diretor Geral 

 

Nívia Pereira de Souza 

Diretora Corporativa Médica 

 

Sonia Maria Kalckmann de Macedo 

Coordenadora de Ensino e Pesquisa 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I - EDITAL 0001/2022 - COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA BOLSAS DE GRADUAÇÃO E PÓS- 

GRADUAÇÃO 

 

 

 

  

 

 

 

Assinatura do candidato 
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NOME:  

CPF: 
 

E-MAIL: 
 

TELEFONE: 
 

UNIDADE QUE 

TRABALHA: 

 

CARGO DE 

TRABALHO: 

 

SETOR QUE 

TRABALHA: 

 

CÓDIGO DO RH:  

DATA DE 

ADMISSÃO: 

 

INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO QUE 

DESEJA SE 

INSCREVER: 

 

CURSO QUE 

DESEJA 

REALIZAR: 

 



 

 

ANEXO II - EDITAL 0001/2022 - COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE CURRICULAR PARA BOLSAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

NOME COMPLETO:                                                                                                                                     CÓDIGO DO RH: 

A) Pós-Graduação  
  Serão aceitos como evidências: certificados validados pela instituição de ensino com data e carga horária.  

Pontua-se exclusivamente por certificado com carga horária a partir de 400 horas.    

01 
Local:  Máximo 

0,5 ponto Curso:  

 Carga Horária do Curso:   

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

B) Cursos de extensão 
Serão aceitos como evidência: comprovante/certificado do curso de extensão, emitido pela instituição de ensino ou instituição executante. 

Pontua-se exclusivamente curso com carga horária a partir de 8 horas.    

01 

Local:   

Máximo 
1,0 ponto 

 

Curso:   

Carga Horária do Curso:   

02 

Local:   

Curso:   

Carga Horária do Curso:   

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

C) Ausência de faltas não justificadas 
Será aceito como evidência: carta comprobatória emitida pelo RH. 

Pontua-se exclusivamente carta comprobatória emitido pelo RH relatando que o colaborador não possui faltas sem justificativa nos últimos 6 
meses 

01 
Possui carta 

comprobatória?  SIM (     )       NÃO (      ) 
Máximo 

1,0 ponto 

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

D) Publicações de artigos científicos 
Publicação em periódico não-indexado (cada) = 0,1 ponto (pontua-se neste item no máximo 2 (duas) publicações) 
Publicação em periódico nacional indexado (cada) = 0,5 ponto (pontua-se neste item no máximo 2 (duas) publicações) 
Publicação em periódico internacional indexado (cada) = 1,0 ponto (pontua-se neste item no máximo 1 (uma) publicação) 
Para trabalho publicado indexado, realizado nas unidades da ISCMC será adicionado 0,25 pontos. 
Serão aceitos como evidência: artigos completos. 

Não serão considerados trabalhos publicados em Anais de Congresso 

01 

Título da publicação:   

Máximo 
1,0 ponto 

Revista da publicação:   

Ano da publicação:   

02 

Título da publicação:   

Revista da publicação:   

Ano da publicação:   

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   



 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 

E)  Publicação de resumos em eventos científicos 
Jornadas, Simpósios, Semanas Acadêmicas, Congressos Regionais e Nacionais (cada) = 0,25 ponto (pontua-se neste item no máximo 2 (duas) 
publicações) 
Congressos Internacionais (cada) = 0,5 ponto (pontua-se neste item no máximo 1 (uma) publicação) 
Serão aceitos como evidência: comprovante/certificado de apresentação do resumo no evento cientifico. 
Obs. Para eventos simultâneos, pontua-se apenas o de maior relevância 

Pontua-se pelo número de eventos científicos e modalidade de acordo com grau de relevância. 

01 

Nome do evento:   

Máximo 
0,5 ponto 

Local e data do evento:   

Título da publicação:   

02 

Nome do evento:   

Local e data do evento:   

Título da publicação:   

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

F) Inscrição no banco de facilitadores da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba 
Será aceita como evidência: carta comprobatória emitida pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) 

Pontua-se exclusivamente carta comprobatória emitido pelo NEP relatando que o colaborador faz parte do banco de facilitadores da ISCMC 

01 
Possui carta 

comprobatória?  SIM (     )       NÃO (      ) 
Máximo 

2,0 pontos 

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

G) Tempo de trabalho na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba 
6 meses a 11 meses = 0,25 ponto / 1 ano a 3 anos = 0,5 ponto / 4 anos a 6 anos = 1,0 ponto / 7 anos a 10 anos = 1,5 pontos / Mais de 10 anos = 
2 pontos 
Será aceito como evidência: cópia da carteira de trabalho física ou digital da página do contrato de trabalho. 

Pontua-se pelos meses ou anos completos de trabalho na ISCMC 

01 
Hospital:  Máximo 

2,0 pontos Tempo de trabalho:  

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

H) Participação como membro ativo das comissões/times de melhoria 
Será aceito como evidência: carta comprobatória emitida pelo Núcleo de Qualidade 

Pontua-se exclusivamente carta comprobatória emitido pelo Núcleo de qualidade relatando que a assiduidade de pelo menos 70% de participação 
das reuniões de comissões/times de melhoria.  

01 
Possui carta 

comprobatória?  SIM (     )       NÃO (      ) 
Máximo 

1,0 ponto 

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL DO SEU CURRÍCULO (A+B+C+D+E+F+G+H)  

I) Participação como membro de liderança do Comitê de Governança  
Será aceito como evidência: carta comprobatória emitida pelo Núcleo de Qualidade 

Pontua-se exclusivamente carta comprobatória emitido pelo Núcleo de qualidade relatando que o colaborador é membro de liderança do Comitê 
de Governança 

01 
Possui carta 

comprobatória?  SIM (     )       NÃO (      ) 
Máximo 

1,0 ponto 

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL DO SEU CURRÍCULO (A+B+C+D+E+F+G+H+I)  



 

 

ANEXO III - EDITAL 0001/2022 - COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE CURRICULAR PARA BOLSAS DE 

GRADUAÇÃO 

NOME COMPLETO:                                                                                                                                     CÓDIGO DO RH: 

A) Ensino médio completo ou graduação 
  Será aceito como evidência: certificado da instituição de ensino 

Pontua-se exclusivamente por 1 (um) certificado da instituição de ensino. 

01 
Local:  Máximo 

0,5 ponto Curso:  

 Carga Horária do Curso:   

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

B) Cursos de extensão 
Serão aceitos como evidência: comprovante/certificado do curso de extensão, emitido pela instituição de ensino ou instituição executante. 
1 ponto por comprovante/evidencia  

Pontua-se exclusivamente curso com carga horária a partir de 8 horas.    

01 

Local:   

Máximo 
2,0 ponto 

 

Curso:   

Carga Horária do Curso:   

02 

Local:   

Curso:   

Carga Horária do Curso:   

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

C) Ausência de faltas não justificadas 
Será aceito como evidência: carta comprobatória emitida pelo RH. 

Pontua-se exclusivamente carta comprobatória emitido pelo RH relatando que o colaborador não possui faltas sem justificativa nos últimos 6 
meses. 

01 
Possui carta 

comprobatória?  SIM (     )       NÃO (      ) 
Máximo 

1,0 ponto 

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE: 
  
 

D) Capacitação realizada na ISCMC 
São aceitos como evidência: carta comprobatória emitida pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) 
1,0 pontos por comprovante/evidencia a cada 8 horas de capacitação (pontua-se neste item no máximo 2 (duas) comprovações) 

Pontua-se exclusivamente com carta comprobatória emitido pelo NEP relatando que o colaborador realizou capacitações na ISCMC com carga 
horária a partir de 8 horas.    

01 
Possui carta 

comprobatória?  SIM (     )       NÃO (      ) 
Máximo 

2,0 pontos 

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE: 
  
 

E)  Carta de intensão realizada pelo próprio colaborador  

Pontua-se pela elaboração de uma carta de intensão justificando o motivo e relatando o porquê o candidato deve ser selecionado para essa bolsa 
com no máximo 10 linhas. 
Neste item a avaliação da carta será realizada pela banca examinadora.  

01 
Possui carta de intensão? SIM (     )       NÃO (      ) 

Máximo 
1,5 pontos 

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE: 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Inscrição no banco de facilitadores da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba 
São aceitos como evidência: carta comprobatória emitida pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) 

Pontua-se exclusivamente carta comprobatória emitido pelo NEP relatando que o colaborador faz parte do banco de facilitadores da ISCMC 

01 
Possui carta 

comprobatória?  SIM (     )       NÃO (      ) 
Máximo 

1,0 ponto 

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

G)  Tempo de trabalho na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba 
6 meses a 11 meses = 0,25 ponto / 1 ano a 3 anos = 0,5 ponto / 4 anos a 6 anos = 1,0 ponto / 7 anos a 10 anos = 1,5 pontos / Mais de 10 anos = 
2 pontos 
Será aceito como evidência: cópia da carteira de trabalho física ou digital da página do contrato de trabalho. 

Pontua-se pelos meses ou anos completos de trabalho na ISCMC 

01 
Hospital:  Máximo 

2,0 pontos Tempo de trabalho:  

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA NESTA MODALIDADE:   

INFORME A PONTUAÇÃO TOTAL DO SEU CURRÍCULO (A+B+C+D+E+F+G)  



 

 

ANEXO IV - EDITAL 0001/2022 - COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

ORDEM DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA ANÁLISE 

CURRICULAR PARA BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO 

 

PARA BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

1º - Anexo I (preenchido e assinado);  

2º - Currículo Vitae; 

3° - Anexo II (preenchido e assinado) 

Ordem dos comprovantes ou cópia dos documentos solicitados 

4° - Pós-Graduação na área da saúde; 

5° - Cursos de extensão; 

6° - Carta emitida pelo DHO relatando a ausência de faltas não justificadas; 

7° - Publicações de artigos científicos; 

8° - Publicação de resumos em eventos científicos; 

9° - Carta emitida pelo NEP da inscrição no banco de facilitadores da Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Curitiba; 

10° - Cópia da carteira de trabalho física ou digital da página do contrato de trabalho; 

11° - Carta emitida pelo Núcleo de Qualidade relatando assiduidade de pelo menos 70% 

de participação das reuniões de comissões/times de melhoria. 

12° Carta emitida pelo Núcleo de Qualidade relatando que o colaborador é membro 

efetivo de liderança do Comitê de Governança. 

 

PARA BOLSAS DE GRADUAÇÃO 

1º - Anexo I (preenchido e assinado);  

2º - Currículo Vitae; 

3° - Anexo III (preenchido e assinado);  

4° - Ensino médio completo; 

5° - Cursos de extensão; 

6° - Carta emitida pelo DHO relatando a ausência de faltas não justificadas; 

7° - Declaração emitida pelo NEP relatando que o colaborador realizou capacitações na 

ISCMC, na qual totaliza uma carga horária mínima de 8 horas; 

8° - Carta de intensão realizada pelo próprio colaborador com no máximo10 linhas; 

9° - Declaração emitida pelo NEP da inscrição no banco de facilitadores da Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Curitiba; 

10° - Cópia da carteira de trabalho física ou digital da página do contrato de trabalho.  

 

 

Os documentos que não estiverem encadernados (com encadernação simples em 

espiral) e na ordem descrita acima não serão pontuados. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V - EDITAL 0001/2022 - COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

DISPOSIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

 

 

BOLSAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

TOTAL DE 

BOLSAS 

CURSOS* SITE 

Faculdade 

Pequeno 

Príncipe 

2 bolsas de 50% 

de desconto 

Pós-Graduação 

Presencial 

Auditoria para 

Hospitais, Serviços, 

Sistemas e Planos de 

Saúde; Cuidados 

Paliativos; Enfermagem 

em Pediatria e Cuidados 

Intensivos Neonatais; 

Farmácia Clínica; 

Hematologia; Psicologia 

da Saúde e Hospitalar.  

https://faculdadespequenoprincipe.edu.br/especializacao/ 

 

Unidombosco 15 bolsas de 

100% de desconto 

Pós-Graduação 

EAD 

Administração e gestão 

Educação 

Finanças 

Logística 

Marketing 

Saúde 

https://www.unidombosco.edu.br/cursos/?nivel=1#pos-

graduacao-ead 

 

Uninter 1 bolsa de 100% 

Pós-Graduação 

EAD 

Gestão e comunicação 

em saúde, Gestão e 

liderança em serviços de 

saúde, Gestão Hospitalar 

ou Auditoria em saúde 

https://www.uninter.com/pos-graduacao-ead/ 

 

 

 

Inspirar 

2 bolsas com 

100% de desconto 

Pós-Graduação  

na Sede Curitiba 

Cursos direcionados 

para a Saúde 
https://www.inspirar.com.br/grau/pos-graduacao/ 

 

TOTAL 18 bolsas com 100% de desconto / 2 bolsas com 50% de desconto 

 

BOLSAS PARA GRADUAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

TOTAL DE 

BOLSAS 

CURSOS 

DISPONÍVEIS* 

SITE 

 

 

Inspirar 

2 bolsas com 

100% de desconto 

Graduação EAD 

Uma bolsa para o curso 

de gestão hospitalar. 

Uma bolsa para o curso 

de administração 

https://www.inspirar.com.br/ead/#destaques-ead 

 

TOTAL 2 bolsas de 100% de desconto 
* Para efetivação das matrículas, os cursos precisam estar confirmados nas instituições de ensino.  

Legenda: EAD (Educação à Distância).  

 

https://faculdadespequenoprincipe.edu.br/especializacao/
https://www.unidombosco.edu.br/cursos/?nivel=1#pos-graduacao-ead
https://www.unidombosco.edu.br/cursos/?nivel=1#pos-graduacao-ead
https://www.uninter.com/pos-graduacao-ead/
https://www.inspirar.com.br/grau/pos-graduacao/
https://www.inspirar.com.br/ead/#destaques-ead

