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Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 14 horas, através de vídeo conferência
efetuada pela ferramenta Google Meet, código  meet.google.com/ocm-wure-ksm, reuniu-se
o Comitê de Elegibilidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre -
HCPA, composto pelos titulares Daiana Périco da Silva Nunes e Guilherme Leal Camara,
ambos funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A Coordenadora do Comitê,
Profª Jane Fraga Tutikian, por não fazer mais parte do Conselho de Administração do HCPA,
conforme alínea a do artigo 11 do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, não faz
mais parte deste Comitê.

A pauta do dia abrange a análise da avaliação interna dos membros do Comitê de
Elegibilidade, referente ao exercício de 2020 e a avaliação das alterações a serem efetuadas
no Regimento do Comitê, considerando as mudanças efetivadas no Estatuto do HCPA.

O questionário (documento SEI 0466792) foi encaminhado aos três membros do Comitê de
Elegibilidade na data-base 31/12/2020 em 05/02/2021, obtendo índice de resposta de 100%,
conforme relatório disponível no SEI no número 0466794. Desta forma, o processo de
avaliação de desempenho do Comitê de Elegibilidade fica validado.

Quanto às alterações que se fazem necessárias ao Regimento Interno do Comitê de
Elegibilidade, os membros deste Comitê aprovam por unanimidade a minuta proposta e
arquivada no SEI no número 0466795. A referida minuta será encaminhada à Presidente do
Conselho de Administração do HCPA para aprovação, com a observação de que, no
momento de sua aprovação, também devem ser nomeados novos membros para
composição do Comitê, pois os atuais não estarão em linha com o proposto na nova
redação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Guilherme
Leal Camara, lavrei a presente Ata, de número 001/2021 que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME LEAL CAMARA, COORD DE
GESTÃO AUDITORIA INTERNA, em 25/02/2021, às 14:58, 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 25/02/2021, às 14:58, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
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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


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 0466796 e o código CRC 052A78B9.

Referência: Processo nº 23092.002142/2021-68 SEI nº 0466796
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