
   GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ 

HOSPITAL GETÚLIO VARGAS 

Av. Frei Serafim, 2352 – Centro –CEP: 64001-020 – Teresina – PI – Tel. 86 - 3221-3040 

 

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE 

REGULAMENTO CONCURSO PDCA – SEMANA DE HUMANIZAÇÃO HGV 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1 – Os participantes devem possuir responsabilidade operacional sobre as 
informações apresentadas nos trabalhos - contendo imagens ou qualquer outro 
conteúdo - enviados por eles, de sua autoria e sob sua responsabilidade.  
 

2 – Os participantes aceitam automaticamente o presente Regulamento.  
 
3 – Não poderão concorrer no concurso como executores o Diretor Geral, 
Coordenador do Núcleo de Gestão da Qualidade e Condutores do Processo de 
Melhoria da Qualidade e Segurança do Hospital, estes serão apenas orientadores 
dos Planos de Ação.  
 
4 – O participante assume particular, pessoal e exclusivamente, toda e qualquer 
responsabilidade, civil e/ou criminal, relacionada com pessoas ou objetos retratados 
nessa obra, decorrentes da concepção, criação ou divulgação, excluindo de tais 
responsabilidades o Hospital Alemão Oswaldo Cruz.  
 
5 – O participante se compromete a não enviar material contendo imagens vulgares, 
difamatórias, preconceituosas, pornográficas ou que desrespeitem o Código Penal 
Brasileiro e violem a privacidade de terceiros.  
 
6 – Os participantes se comprometem à não divulgar imagens e/ou fotos que contenham 
informações relacionadas aos pacientes e seus familiares.  
 
7 – O participante cede todos direitos do material para a veiculação ou exibição em 
qualquer tipo de mídia (incluindo televisão, internet, intranet, material impresso).  
 
8 – O participante cede todos direitos do material para a veiculação ou exibição do 
trabalho em eventos relacionados à melhoria da Qualidade e de processos, em âmbito 
nacional.  
 
9 – Concorrerão os PDCA’s elaborados por grupos com até 04 colaboradores da 
instituição participante, iniciados a partir de 2013 com resultado alcançado até 20 de 
outubro de 2014, pelo menos com um giro realizado. 
 
10 – Somente serão aceitos PDCA’s com as 4 fases evidenciadas ou com primeiro giro 
realizado.  
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11 – Os projetos poderão ser inscritos em duas categorias: Assistencial ou 
Administrativa  
 
Critérios de escolha  
1. Os trabalhos serão avaliados de acordo com os critérios abaixo  
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
Relevância: processo relevante para a instituição, que 
promova impacto na qualidade e segurança ou melhoria 
para a gestão do setor e/ou institucional 

 
10 

Método: aplicação correta dos 4 ciclos de PDCA 10 
Benefício: Processos assistenciais ou administrativos 10 
Impacto financeiro: comprovação de redução ou geração 
de receita 

10 

 
 
FORMATO PARA ENVIO  
O material deve ser enviado no formato PDF no período de 21 a 25/10/2014 para o 
Núcleo de Gestão da Qualidade, no email: acredita.hgv.pi@hotmail.com 
 
APRESENTAÇÃO  
Os trabalhos serão apresentados, na Semana De Humanização do Hospital, no dia 
29 de outubro 2014, a partir das 14hs, com 10 minutos para apresentação.  
 
PREMIAÇÃO  
Serão premiados o 1º, 2º e 3º colocados, no dia 31 de outubro, às 08:30, no 
auditório. 
 
A participação neste concurso implica em total aceitação das regras deste 
regulamento.  
** Este concurso não gerará ônus para nenhum dos participantes. 
 
 
 
 


