
 
   Hospital São Julião 

AARH - Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos 
Mantenedora do Hospital São Julião, Cedami e Vovó Túlia 

CNPJ – 03.273.885/0001-90 – Insc. Isento 
Rua Lino Villachà, 1250 – Nova Lima    79.017-200    Campo Grande/MS 

Fone: (67)3358-1500 – Fax: (67)3358-1555 - e-mail: saojuliao@saojuliao.org.br 
 

ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS 
DIVULGAÇÃO ELETRONICA N. 003/2017 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES E TUTORES, MÉDICOS E 
MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE 

CONVÊNIO SICONV Nº 815817/2014 
 

A ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS torna publico a prorrogação 

do presente edital para selecionar profissionais que atuarão como INSTRUTORES MÉDICOS E 

MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE, em caráter temporário, no Projeto de Capacitação do 

Programa de Hanseníase, para realizar capacitação, monitoramento e tutoria dos profissionais 

das equipes de saúde da família e agentes comunitários de saúde nas Unidades Básicas de 

Saúde de Campo Grande/MS, mediante o convênio Siconv n. 815817/2014.  

 

1. DO OBJETIVO 

 O presente Edital tem por objeto a contratação de profissionais, em caráter temporário, para 

atuarem como Instrutores multiprofissionais e médicos no Projeto: “CONTRIBUIÇÃO DO 

HOSPITAL SÃO JULIÃO, SERVIÇO DE REFERENCIA ESTADUAL PARA O PROGRAMA DE 

HANSENIASE, NO APRIMORAMENTO DO PROGRAMA NA ATENÇÃO BÁSICA”.  

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

A presente contratação visa cumprir a meta do referido convênio, conforme consta no Projeto 

Básico e Plano de Trabalho que acompanham o termo do CONVÊNIO SICONV N. 815817/2014, 

celebrado entre o Ministério de Saúde por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde – 

SVS/MS e a Associação de Auxilio de Recuperação dos Hansenianos, para capacitação, 

monitoramento e tutoria de profissionais da equipe de saúde familiar e agentes comunitários 

de saúde nas Unidades Básicas de Saúde de Campo Grande/MS.  

 

3. DO CARGO E VAGA 

 3.1 Serão oferecidas: 

• 03 vagas de Instrutores Médicos com Residência em Dermatologia e ou 

Especialização em Hanseníase e/ou Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP), para 

realizar a capacitação, monitoramento e tutoria. 

• 03 vagas de Instrutores Multiprofissionais com atuação na área de hanseníase, para 

realizar a capacitação, monitoramento e tutoria, sendo 02 (dois) enfermeiros e 01 

(um) Fisioterapeuta. 

 

4. DOS VENCIMENTOS E CARGA HORÁRIA 

• Para o cargo de instrutor médico, o contrato será de 12 horas/aula semanais com 

remuneração de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por hora/aula para a realização 

da capacitação, com previsão de 80 horas/aula;  

• Para o cargo de tutor  médico a remuneração será de R$ 80,00 (oitenta reais) por hora 

trabalhada para realização do monitoramento e tutoria com previsão de 576 horas 

com periodicidade semanal de 12 horas; 
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• Para o cargo de instrutor multiprofissional em saúde, o contrato será de 12 horas/aula 

semanais com remuneração de R$ 100,00 (cem reais) por hora/aula para realização 

das capacitações com previsão de 108 horas/aula; 

• Para o cargo de instrutor e tutor multiprofissional em saúde, a remuneração será de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por hora trabalhada com previsão de 576 horas/aula 

desenvolvidas com periodicidade semanal de 12 horas/aula para realização do 

monitoramento e tutoria. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÕES 

• As inscrições serão realizadas no período de 30/05/17 até 13/06/17 

• A seleção (análise de currículos) ocorrerá no dia 14/06/17; 

• Os candidatos selecionados serão comunicados sobre o horário da entrevista que será 

agendada para o dia 16/06/17.  

Para se inscrever o candidato deverá entregar Currículo Vitae completo, cópia simples de 
documento de identidade e cópia e original de documentos que comprovem as experiências 
solicitadas, no endereço: Rua Lino Villachá n. 1250, bairro São Julião - Campo grande/MS das 
07 horas às 16 horas. 
 
6. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
O processo seletivo consistirá em análise de currículos, títulos e entrevistas, conforme 
requisitos descritos no item 3.1 deste Edital. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
A Divulgação do resultado será realizada pelo site da Associação de Auxilio e Recuperação dos 
Hansenianos www.saojuliao.org.br 
 
8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O prazo de vigência do contrato será por um período de até 6 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado ou cancelado de acordo com as demandas e necessidades do projeto. 
 
9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
O candidato selecionado deverá ter disponibilidade para iniciar as atividades do projeto 
imediatamente após a assinatura do instrumento contratual. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Todo processo referente à contratação, rescisão e homologação do contrato serão realizado 
pela Associação de Auxilio e Recuperação dos Hansenianos. 
 

Campo Grande, 30 de maio   de 2017 
 
 

Beatriz Figueiredo Dobashi 
Presidente 


