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Processo Seletivo Bolsista 14/2018 Pós-Graduação - Medicina
O TelessaúdeRS-UFRGS está com processo seletivo aberto para bolsista de Pós-Graduação com
graduação em medicina e residência médica concluída.
Interessados deverão enviar o Currículo Lattes (com telefone para contato) para o e-mail
selecao@telessauders.ufrgs.br até dia 29/04/2018, colocando no assunto Bolsista Pós-Graduação Medicina
Informações ligar 51 3308-2160 / 3333-7025 (08h30min às 12h e das 14h às 17h).
1. DADOS DA VAGA
Cargo
Bolsista Pós-Graduação Medicina

Nº de
vagas
Cadastro
Reserva

Carga Horária

Valor da Bolsa

10h a 20h semanais

De R$1.900,00 a R$4.000,00**

2. PRÉ-REQUISITOS
Cargo
Bolsista Pós-Graduação – Medicina

Formação/Requisitos Mínimos
 Graduação em Medicina e Residência médica em qualquer área
(concluída);
 Mestrado ou doutorado em andamento;
 Não possuir outra bolsa via FAURGS, CAPES ou CNPq
3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA
Bolsista Pós-Graduação – Medicina
 Elaborar as respostas de teleconsultorias solicitadas por profissionais
da Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde e Núcleos de Apoio da
Saúde da Família;
 Auxiliar na construção de protocolos clínicos e outros conteúdos
assistenciais, gerenciais e/ou educativos;
 Desenvolver atividades de teleducação;
 Elaboração de pareceres técnicos;
 Participar das pesquisas, oficinas, reuniões e outros eventos do Núcleo
de Telessaúde, de forma presencial ou à distância.
4. CADASTRO DE RESERVA
Os candidatos aprovados para lista de cadastro de reserva serão chamados conforme a necessidade do projeto, para
preencherem vagas que vierem a surgir, se necessário, com carga horária e valor de bolsa diferentes do publicado
neste processo seletivo.
5. (**) OBSERVAÇÕES SOBRE VALORES DE BOLSAS E LOCAL DE ATIVIDADES


Os valores das bolsas variam conforme carga horária e formação (mestrado ou doutorado em andamento) do
bolsista;
 As atividades serão desenvolvidas presencialmente na cidade de Porto Alegre/RS.
6. CRONOGRAMA




Inscrições via e-mail: de 10 a 29 de abril de 2018
Entrevistas: Os candidatos serão informados via e-mail data, local e horário das entrevistas
Divulgação do resultado no site do TelessaúdeRS-UFRGS: À definir

