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EDITAL 01/2021 
Diretrizes Básicas  

PRÊMIO AMRIGS DE MELHORES PRÁTICAS NA MEDICINA 2021 
 

Porto Alegre, 24 de maio de 2021 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 
O ano de 2021 marca os 70 anos de fundação da Associação Médica do Rio Grande do Sul, uma 
das mais antigas e atuantes do Brasil. Também marca os 50 anos da Prova da Amrigs, 
importante e tradicional prova que credencia os médicos recém-formados para atuarem nas 
residências médicas dos melhores hospitais brasileiros.  
Neste contexto de comemoração, mas não deixando de lado todo o desafiador ambiente da 
pandemia de Covid-19, a Amrigs lança seu Prêmio de Boas Práticas na Medicina. Com tal 
premiação, a AMRIGS busca reconhecer e premiar quem mais buscou aprimorar a prática 
médica. 
 
2. CONCEITO 
Boas práticas é o universo de técnicas, processos, procedimentos e atividades identificados, 
utilizados, comprovados e reconhecidos por diversas organizações, em determinada área do 
saber, como sendo os melhores quanto ao mérito, eficácia e sucesso alcançados na realização 
de tarefas. 
 
3. OBJETIVO 
Publicizar, evidenciar, valorizar e premiar iniciativas de boas práticas na medicina em todo 
Brasil. Ampliar o relacionamento da Amrigs com os diferentes atores que fazem a medicina, a 
ciência e a cultura médica no País. 
Com lançamento no dia 7 de abril de 2021, o Prêmio Amrigs de Melhores Práticas na Medicina 
terá inscrições abertas a partir do dia 24 de maio até o dia 31 de agosto de 2021. Com o 
período de realização da prática a ser inscrita implementada ANTES do dia 20 de julho de 
2021.  
 
4. INSCRIÇÕES 
O formulário de inscrição estará disponível no link do site do Prêmio AMRIGS de Melhores 
Práticas na Medicina.  
 
Não será cobrado nenhum tipo de taxa de inscrição 
 
5. CATEGORIAS 
Setor público 
Profissional – Pessoa Física (PF) 
Clínica/Hospital – Pessoa Jurídica (PJ) 
Acadêmico 
Terceiro Setor 



2 
 

Associação Médica do Rio Grande do Sul – AMRIGS 
Av. Ipiranga, 5311 | Porto Alegre/RS | CEP 90610-001 

(51) 3014.2001 – www.amrigs.org.br 

 
 
6. AVALIAÇÃO 
Serão critérios de avaliação: 
A) Economicidade – Cada jurado poderá fazer a sua avaliação a partir da economia gerada pela 
prática, especialmente dentro de parâmetros de sustentabilidade financeira e pela gestão 
racional dos recursos disponíveis.  
B) Originalidade – O Prêmio de Melhores práticas busca premiar as iniciativas que tenham 
originalidade, que sejam pensadas a partir de necessidades específicas ou locais, além das 
ideias que tenham sido geridas a partir das problemáticas de cada instituição ou realidade 
C) Alcance – Quando mais pessoas sejam sensibilizadas pela Prática, mais bem pontuada será a 
sua avaliação neste critério. Envolvimento com a comunidade em que está inserida também 
será considerado pela Comissão Julgadora 
D) Repercussão – A repercussão se dá pela amplitude e pelo volume de citações da prática na 
imprensa, especializada ou não, além de artigos científicos, discursos, palestras, comunicações 
acadêmicas, entre outras formas de divulgação e repercussão 
E) Replicabilidade – A possibilidade de implementar a prática em outras realidades, como outra 
cidade, outro estado, outro setor de atividade, será considerada e avaliada pela Comissão 
Julgadora 
 
Cada um dos critérios de avaliação terá notas que vão de zero a 10 (dez), sem quebras 
decimais.  
 
Cada um dos jurados deverá enviar suas planilhas (MS Excel) em formado .pdf para a Comissão 
Julgadora, que fará a tabulação. 
 
Critério de desempate: Prática com implementação mais antiga 
 
7. COMISSÃO JULGADORA 
A Comissão Julgadora do Prêmio Amrigs de Melhores Práticas na Medicina será composta por: 
A) Um Médico integrante da Diretoria da Amrigs 
B) Um Médico integrante do Conselho de Representantes da Amrigs 
C) Um Médico integrante da Diretoria da Associação Médica Brasileira AMB 
D) Uma autoridade pública do setor de inovação 
E) Uma autoridade privada do setor de inovação 
 
Casos omissos ou não representados neste regulamento terão como última instância recursal a 
Presidência da Amrigs e a Presidência do Conselho de Representantes da Amrigs, com o 
suporte jurídico da Associação organizadora do Prêmio de Melhores Práticas 
 
8. CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO 
Etapas de premiação, finalistas, divulgação de resultados 
A partir da tabulação dos índices enviados pela comissão julgadora, a Comissão Organizadora 
divulgará os três finalistas em cada uma das categorias até o final da primeira semana de 
setembro de 2021, quando a lista com os finalistas será amplamente divulgada. Cada uma das 
três práticas será objeto de entrevista realizada através de videoconferência, realizada com os 
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integrantes da Comissão Julgadora. A partir da entrevista com os finalistas, os integrantes da 
Comissão Julgadora entregam à Comissão Organizadora suas listas tríplices de Primeiro, 
Segundo e Terceiro lugares. A tabulação dos vencedores será realizada pela Comissão 
Organizadora e os vencedores em cada categoria serão conhecidos no dia da entrega dos 
Prêmios.  
 
9. PRÊMIOS 
Receberão troféus de Primeiro, Segundo e Terceiro Lugares, além de certificados, os 
vencedores das categorias Setor Público e Clínica/Hospital PJ. Os vencedores das categorias 
Profissional-PF, Acadêmico e Terceiro Setor receberão os seguintes prêmios: Primeiro Lugar: R$ 
1.500,00; Segundo Lugar: R$ 1.000,00; Terceiro Lugar: R$ 500,00. Além da premiação em 
dinheiro, todos receberão certificados com as suas devidas colocações em cada uma das 
categorias.  
 
Direitos de imagem, uso de logotipos, nomes de entidades, instituições, empresas e 
profissionais envolvidos nas práticas inscritas. 
 
Os responsáveis pela inscrição das práticas, além dos integrantes que são inscritos, concordam, 
tacitamente, a partir do momento da entrega da inscrição, em permitir o uso de imagens, 
nomes e referências de logomarcas e itens de propaganda e marketing nas peças publicitárias e 
de divulgação da Amrigs, sempre no âmbito institucional da Associação Médica do Rio Grande 
do Sul.  
 
 
 
Comissão Organizadora 
Gerson Junqueira Jr. – Presidente da AMRIGS 
Marcos André dos Santos – Diretor de Comunicação da AMRIGS 
 
 


