
PRÊMIO MARCELO VERLENGIA 
DE BOAS PRÁTICAS:

O Prêmio Marcelo Verlêngia foi desenvolvido para premiar empresas que 
realizam boas práticas. A seleção passará por duas etapas: a primeira é o 
preenchimento do formulário e envio dos anexos que comprovem a veracidade 
para premio.marceloverlengia@abhv.com.br, e a segunda etapa será a 
entrevista presencial no primeiro dia do encontro nacional da ABHV. 

SELEÇÃO:
A seleção contará com duas etapas sendo:

1ª etapa – Pontuação por formulário: 

- O formulário apresentará 4 temas: Práticas sustentáveis, Responsabilidade 
social, Gestão de qualidade e Gestão de pessoas;
- Em cada tema haverá tópicos que a empresa deve desenvolver o comprovar;
- Cada tópico receberá uma pontuação de acordo com a tabela abaixo:

Estágio Pontos

Iniciação – Documento deve apresentar: Introdução, 
Objetivos e Metodologia de Implantação. 1

2

3

Planejamento – Documento deve conter Planejamento 
estratégico de implantação, monitoramento e controle.

Execução – Documento deve conter provas de
pleno funcionamento das boas práticas



- As comprovações podem ser feita através de documentos, contratos, fotos,
vídeos, depoimentos, etc.
- As 3 empresas, de cada categoria (Hospital, clínica e centro de diagnóstico),

que somarem o maior número de pontos, passarão para a 2ª etapa.

2ª etapa – Entrevista:

- Os finalistas devem montar uma apresentação de no máximo 5 minutos
apresentando a empresa, exemplificando as boas práticas e mostrando por que
devem ganhar o prêmio.
- Os 5 entrevistadores serão de entidades independentes convidados pela
ABHV.

REQUISITOS:

- Estar devidamente em dia com a anuidade da ABHV;
- Preencher a ficha de inscrição e enviar o formulário com anexos até o dia 30 de 
Setembro de 2021;

- Participar presencialmente do Encontro Nacional da ABHV;

PREMIAÇÃO:

- Prêmio Marcelo Verlêngia de Boas Práticas:
- Isenção de anuidade da ABHV
- Campanha de divulgação da premiação em nossas redes sociais e site
- Durante 1 ano terá desconto de 50% para inscrição de eventos ou cursos da
ABHV.



FICHA DE INSCRIÇÃO:

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço:

Telefones:

E-mail:

Site: 

Categoria:      Hospital        Clínica        Centro de diagnósticos 
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