
 

 

ATA DE REUNIÃO

Reunião Comitê de Elegibilidade - 23092.205164/2018-82

 

Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2018, às 15h30min, no Gabinete da Vice-Reitora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reuniu-se o Comitê de Elegibilidade
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, composto pela Coordenadora Profª Jane Fraga
Tutikian e pelos titulares Daiana Périco da Silva Nunes e Guilherme Leal Camara, ambos
funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A pauta do dia abrange a análise dos
documentos encaminhados pela Chefia de Gabinete do HCPA, através dos documentos
SEI 0065093, 0065104, 0065110, 0065119, onde consta a indicação para o cargo de Diretor-
Médico, Diretor-Administrativo e seus respectivos adjuntos.

Após análise dos documentos SEI 0065091, 0064804, 0065585, 0065032, 0064833, 0065670,
0064830 e 0066061, o Comitê entendeu que houve um equívoco de preenchimento na questão
19 do questionário da Sra. Ana Paula Coutinho, pois na comprovação de seu notório
conhecimento deveria estar seu Mestrado, devidamente comprovado por diploma anexado a
sua documentação. Por se tratar apenas de um equívoco de preenchimento de formulário, já
que a comprovação do requisito é evidente, este Comitê é de opinião, por unanimidade, de
que o Sr. Milton Berger, o Sr. Brasil Silva Neto, o Sr. Jorge Luis Bajerski e a Sra. Ana Paula
Coutinho preenchem os requisitos e não possuem quaisquer vedações para ocuparem os
cargos para os quais foram indicados, conforme a Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 e o
Decreto Nº 8.945 de 27 de dezembro de 2016.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Daiana
Périco da Silva Nunes, lavrei a presente Ata, de número 004/2018 que, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME LEAL CAMARA, COORD DE
GESTÃO AUDITORIA INTERNA, em 20/07/2018, às 15:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JANE FRAGA TUTIKIAN, CONSELHEIRO,
em 20/07/2018, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DAIANA PERICO DA SILVA NUNES,
CHEFE DO SERVIÇO DE SELEÇÃO, em 20/07/2018, às 15:43, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0065935 e o código CRC 3B9F475C.

Ata de Reunião 10786-COMT ELEGIBILIDADE 0065935         SEI 23092.205164/2018-82 / pg. 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 23092.205164/2018-82 SEI nº 0065935

Ata de Reunião 10786-COMT ELEGIBILIDADE 0065935         SEI 23092.205164/2018-82 / pg. 2


	Ata de Reunião 10786-COMT ELEGIBILIDADE 0065935

