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ATA COMITÊ DE ELEGIBILIDADE 007/2018

Aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2018, às 15h30min, no Gabinete da Vice-Reitora
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Rua Paulo Gama, 110, - Bairro Farroupilha,
Porto Alegre/RS, 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 específica da comprovação
documental de formação acadêmica encaminhada pelo Ministério da Educação, através do
documento SEI 0088067, na indicação do Sr. Rodrigo Thomé Marins para o cargo de
Conselheiro Fiscal.

Após análise efetuada na reunião 006/2018, o Comitê ficou com dúvidas quanto ao caráter
de pós-graduação do curso apresentado, qual seja, Formação Geral Básica de Altos
Executivos, considerando que não há menção no certificado deste requisito e que o curso
tem carga horária de 260 horas. Após algumas tentativas de diligências que restaram
infrutíferas, o Comitê então delibera por requisitar formalmente ao Ministério da Educação
que encaminhe a comprovação de que o referido curso atende aos requisitos de pós-
graduação, ou que solicite ao indicado a comprovação de outra formação que porventura
possua para comprovação do requisito.

A deliberação desta reunião complementa o deliberado na reunião 006/2018.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Guilherme
Leal Camara, lavrei a presente Ata, de número 007/2018 que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JANE FRAGA TUTIKIAN, CONSELHEIRO,
em 19/09/2018, às 10:46, 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 GUILHERME LEAL CAMARA, COORD DE
GESTÃO AUDITORIA INTERNA, em 19/09/2018, às 11:33, 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 19/09/2018, às 11:35, 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
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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, informando o código
verificador 0089444 e o código CRC 31746F39.

Referência: Processo nº 23092.206866/2018-83 SEI nº 0089444
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