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GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC 

 

CONCURSO PÚBLICO N° 02/2018 

2ª Retificação 

 

A Empresa Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (Matriz) e suas Filiais que compõem o chamado 
Grupo Hospitalar Conceição – GHC, tornam público a 2ª RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura nº 01 - 
CONCURSO PÚBLICO N° 02/2018. 

Porto Alegre, 11 de maio 2018. 

 

 

Dra. Adriana Denise Acker 

Diretora-Superintendente do Grupo Hospitalar Conceição 

 

1. Altera-se, no ANEXO I do Edital 02/2018, as atribuições do cargo de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO, conforme 
segue: 

 
Onde se lê:  

TÉCNICO EM EDUCAÇÃO 
 
Descrição Sintética: 
 

• Identificar e desenvolver ações que contribuam para a organização e o aprimoramento dos processos 
de trabalho, das equipes e dos trabalhadores em conformidade com os objetivos e as estratégias 
organizacionais do GHC. 

• Atuar e desenvolver ações para a qualificação constante da política de Avaliação e Desenvolvimento da 
Instituição. 

• Planejar, organizar e dar suporte aos processos de avaliação de desenvolvimento dos trabalhadores do 
GHC, em espaços coletivos participativos e individuais. 

• Apoiar os processos de planejamento, construção e monitoramento das ações, indicadores e metas 
institucionais. 

• Atuar e desenvolver ações para a qualificação constante dos incentivos e promoção da formação e 
educação em saúde no GHC. 

• Identificar necessidades e executar ações para o desenvolvimento dos trabalhadores, estagiários, 
residentes e usuários do GHC. 

• Atuar e desenvolver ações voltadas para a mediação e gestão de conflitos. 
• Realizar ações de planejamento e suporte para o dimensionamento e movimentação do quadro de 

pessoal, em conformidade com as normativas institucionais, visando ao desenvolvimento dos 
trabalhadores e atender às necessidades do bom andamento dos serviços prestados. 

• Planejar, executar e acompanhar projetos de desenvolvimento no âmbito da saúde, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde, contribuindo e desenvolvendo os processos assistenciais, de planejamento, 
de pesquisa e inovação em saúde na sua área de atuação e nas equipes multiprofissionais. 

• Desenvolver ações pedagógicas, de educação, pesquisa, extensão e suporte técnico aos programas de 
Educação em Saúde. 

• Planejar, organizar e executar atividades de ensino, educação permanente e de supervisão de 
residentes e estagiários. 

• Propor, organizar e apoiar o desenvolvimento de cursos de educação profissional técnica de nível 
médio, graduação e pós-graduação destinados a profissionais da saúde. 

• Realizar suporte metodológico para o desenvolvimento de ações de educação e ensino. 
• Manter o GHC e os seus serviços atualizados em relação às legislações pertinentes à Área da 

Educação. 
• Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da 

rede de serviços do Grupo Hospitalar Conceição. 
• Supervisionar residentes e estagiários. 
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• Realizar atividades de ensino e pesquisa. 
• Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação. 

 
  Leia-se: 
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO 
 
Descrição Sintética: 
 

• Identificar e desenvolver ações que contribuam para a organização e o aprimoramento dos processos 
de trabalho, das equipes e dos trabalhadores em conformidade com os objetivos e as estratégias 
organizacionais do GHC. 

• Atuar e desenvolver ações para a qualificação constante da política de Avaliação e Desenvolvimento 
da Instituição. 

• Planejar, organizar e dar suporte aos processos de avaliação de desenvolvimento dos trabalhadores 
do GHC, em espaços coletivos participativos e individuais. 

• Apoiar os processos de planejamento, construção e monitoramento das ações, indicadores e metas 
institucionais. 

• Atuar e desenvolver ações para a qualificação constante dos incentivos e promoção da formação e 
educação em saúde no GHC. 

• Identificar necessidades e executar ações para o desenvolvimento dos trabalhadores, estagiários, 
residentes e usuários do GHC. 

• Atuar e desenvolver ações voltadas para a mediação e gestão de conflitos. 
• Realizar ações de planejamento e suporte para o dimensionamento e movimentação do quadro de 

pessoal, em conformidade com as normativas institucionais, visando ao desenvolvimento dos 
trabalhadores e atender às necessidades do bom andamento dos serviços prestados. 

• Planejar, executar e acompanhar projetos de desenvolvimento no âmbito da saúde, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde, contribuindo e desenvolvendo os processos assistenciais, de planejamento, 
de pesquisa e inovação em saúde na sua área de atuação e nas equipes multiprofissionais. 

• Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da 
rede de serviços do Grupo Hospitalar Conceição. 

• Supervisionar residentes e estagiários. 
• Realizar atividades de ensino e pesquisa. 
• Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação. 

 
             * Alterado em 11/05/18. 
 
2. Altera-se, no ANEXO I do Edital 02/2018, os requisitos e atribuições do cargo de TÉCNICO EM 
EDUCAÇÃO (PEDAGOGIA), conforme segue: 

 
 Onde se lê: 
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO (PEDAGOGIA) 
Requisitos: 
 

• Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível 
superior Bacharelado em Pedagogia; ou Licenciatura em Pedagogia, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

• Certificado de conclusão de Curso de Pós-graduação de Saúde Pública; ou Saúde Coletiva; ou 
Educação em Saúde; ou Gestão em Saúde, reconhecido pelo Ministério da Educação.  

 
Descrição Sintética: 
 

• Identificar e desenvolver ações que contribuam para a organização e o aprimoramento dos processos 
de trabalho, das equipes e dos trabalhadores em conformidade com os objetivos e as estratégias 
organizacionais do GHC. 

• Apoiar os processos de planejamento, construção e monitoramento das ações, indicadores e metas 
institucionais. 

• Atuar e desenvolver ações para a qualificação constante dos incentivos e promoção da formação e 
educação em saúde no GHC. 

• Identificar necessidades e executar ações para o desenvolvimento dos trabalhadores, estagiários, 
residentes e usuários do GHC. 
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• Planejar, executar e acompanhar projetos de desenvolvimento no âmbito da saúde, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde, contribuindo e desenvolvendo os processos assistenciais, de planejamento, 
de pesquisa e inovação em saúde na sua área de atuação e nas equipes multiprofissionais. 

• Desenvolver ações pedagógicas, de educação, pesquisa, extensão e suporte técnico aos programas 
de Educação em Saúde. 

• Planejar, organizar e executar atividades de ensino, educação permanente e de supervisão de 
residentes e estagiários. 

• Propor, organizar e apoiar o desenvolvimento de cursos de educação profissional técnica de nível 
médio, graduação e pós-graduação destinados a profissionais da saúde. 

• Realizar suporte metodológico para o desenvolvimento de ações de educação e ensino. 
• Manter o GHC e os seus serviços atualizados em relação às legislações pertinentes à Área da 

Educação. 
• Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da 

rede de serviços do Grupo Hospitalar Conceição. 
• Supervisionar residentes e estagiários. 
• Realizar atividades de ensino e pesquisa. 
• Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação. 
 

 
 Leia-se: 
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO (PEDAGOGIA) 
Requisitos: 
 

• Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível 
superior Bacharelado em Pedagogia; ou Licenciatura em Pedagogia, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

• Certificado de conclusão de Curso de Pós-graduação de Saúde Pública; ou Saúde Coletiva; ou 
Educação em Saúde; ou Gestão em Saúde, ou Informação Científica e Tecnológica em Saúde, 
reconhecido pelo Ministério da Educação.  

 
Descrição Sintética: 
 

• Identificar e desenvolver ações que contribuam para a organização e o aprimoramento dos processos 
de trabalho em educação, elaboração de currículo educacional e metodologias de ensino. 

• Desenvolver ações pedagógicas, de educação, pesquisa, extensão e suporte técnico aos programas 
de Educação em Saúde. 

• Planejar, organizar e executar atividades de ensino, educação permanente e de supervisão de ensino. 
• Propor, organizar e apoiar o desenvolvimento de cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, graduação e pós-graduação destinados a profissionais da saúde. 
• Realizar suporte metodológico para o desenvolvimento de ações de educação, ensino e pesquisa. 
• Manter o GHC e os seus serviços atualizados em relação às legislações pertinentes à Área da 

Educação. Apoiar os processos de planejamento, construção e monitoramento das ações, indicadores 
e metas institucionais. 

• Atuar e desenvolver ações para a qualificação constante dos incentivos e promoção da formação e 
educação em saúde no GHC. 

• Planejar, executar e acompanhar projetos de desenvolvimento no âmbito da saúde, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde, contribuindo e desenvolvendo os processos assistenciais, de planejamento, 
de pesquisa e inovação em saúde na sua área de atuação e nas equipes multiprofissionais. 

• Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da 
rede de serviços do Grupo Hospitalar Conceição. 

• Supervisionar residentes e estagiários. 
• Realizar atividades de ensino e pesquisa. 
• Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação. 
 

             * Alterado em 11/05/18. 
 
 


