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Chamada Pública nº 29/2018 

 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vaga de BOLSISTAS DE EXTENSÃO no 

projeto “Estímulo ao desenvolvimento institucional da Economia da Saúde, com ênfase no SUS, 

por meio da utilização de ferramentas e práticas de gestão e da produção de estudos 

econômicos na área, em regime de mútua colaboração. ” - Projeto VPGDI-006-FIO-18  

 

 

A FIOTEC torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento 

imediato de 02 (duas) bolsas de extensão. 

  

 

1. Impedimentos: 

Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo Fiotec há 

menos de 180 dias. 

 

2. Quantidade e tipo de vaga: 

02 Bolsas de extensão. 

 

 

3. Objetivo da seleção: 

Colaborar com a execução do Projeto que visa “Estimular o desenvolvimento e o fortalecimento 

da economia da saúde na gestão do SUS, por meio da utilização de ferramentas tecnológicas, 

produção de estudos econômicos e capacitações na área”; especialmente atuando nas atividades 

do Projeto relacionado ao Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), o qual está sob a 

gestão da Coordenação de Gestão de Custos (CCUSTOS) do Ministério da Saúde. 

 

 

4. Local de atuação: 

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (DESID) - Ministério da 

Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bloco G. Brasília – Distrito Federal. 
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5. Especialidades, vagas e valor da Bolsa: 

 

Quadro 1 

 

ESPECIALIDADES VAGAS VALOR DA BOLSA  

Profissional de Nível Superior  

em Enfermagem 
1 R$ 6.000,00  

Profissional de Nível Superior 

em Contabilidade, 

Administração ou Economia 

1 R$ 6.000,00 

 

 

6. Vigência da bolsa: 

A bolsa terá vigência por 18 meses, podendo ser prorrogada.  

 

 

7. Atribuições gerais dos bolsistas: 

 

Especialidade 1: Profissional de Nível Superior – Enfermagem: 

 

 Atuar no desenvolvimento de estudos metodológicos para aplicação da metodologia de 

custeio do PNGC em distintas unidades de saúde; 

 Elaborar relatórios técnicos contendo classificação de lista de centros de custos para os 

diversos tipos de unidades de saúde que participam do PNGC; 

 Utilizar a experiência em hospitais e unidades de saúde de forma a contribuir com 

elaboração de material que contemplem orientações sobre a dinâmica das relações entre 

serviços e centros de custos nas unidades de saúde; 

 Produzir material para nortear as unidades de saúde participantes bem como determinar 

e classificar os centros de custos; 

 Contribuir na elaboração de manuais e outros documentos com vistas à implantação do 

PNGC; 

 Ministrar treinamentos, seminários e oficinas sobre temas que abranjam o PNGC, com 

vistas à qualificação pessoal; 
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 Ministrar treinamentos sobre metodologia de gestão de custos e uso do sistema 

APURASUS; 

 Realizar visitas técnicas aos estados que fazem parte do PNGC; 

 Acompanhar a evolução das unidades na gestão de custos, avaliando seus respectivos 

resultados. 

 

Especialidade 2: Profissional de Nível Superior – Ciências Contábeis, Administração ou 

Economia: 

 

 Elaborar estudos para aprimorar os itens de custos e critérios de rateio, com base na 

Contabilidade de Custos, adotados pelo PNGC; 

 Elaborar e conceituar lista de itens de custos, com base na Contabilidade de Custos, para 

os diversos tipos de unidades de saúde que participam do PNGC; 

 Sistematizar conceitos e terminologias de custos aplicados ao SUS; 

 Compartilhar experiências sobre os princípios contábeis aplicados à gestão de custos no 

SUS; 

 Analisar as informações geradas a partir da alimentação do APURASUS para auxiliar na 

tomada de decisão de gestores do SUS; 

 Elaborar análises relativas ao estabelecimento do custo padrão, por tipo de serviço e 

unidade de saúde; 

 Contribuir na elaboração de manuais e outros documentos com vistas à implantação do 

PNGC; 

 Ministrar treinamentos, seminários e oficinas sobre temas que abranjam o PNGC, com 

vistas à qualificação pessoal; 

 Ministrar treinamentos sobre metodologia de gestão de custos e uso do sistema 

APURASUS. 

 

 

8. Etapas do Processo Seletivo 

 

 

8.1 Primeira Etapa (Eliminatória) 

 

 Preenchimento e envio do Requerimento de Inscrição e do modelo de currículo (Anexo I) 

pelo link; 
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 Possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 

superior em Enfermagem ou de Ciências Contábeis, ou Administração ou Economia, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC); 

 Possuir no mínimo 6 (seis) anos de experiência na área de formação ou em atividades 

pertinentes ao objeto do projeto (gestão de custos); 

 Cumprir os requisitos deste instrumento de divulgação. 

 

 

 

8.2 Segunda Etapa (Classificatória)  

Esta etapa consiste na avaliação curricular do candidato que obteve a inscrição homologada e se 

dará dos critérios de pontuação dispostos no quadro 2. A pontuação final do candidato, nesta 

etapa, será a soma dos pontos acumulados em cada item elencado. 

 

Serão convocados para entrevista, os 5 candidatos com maior pontuação final de cada vaga. 

 

 

Quadro 2 – Para ambas as vagas 

 

 

1 – FORMAÇÃO ACADÊMICA/CIENTÍFICA 

Item Títulos comprovados 
Valor 

unitário 

Valor 

máximo 

1 Especialização na área de Saúde  5 5 

2 Especialização de Contabilidade de Custos 5 5 

3 Especialização de Economia da Saúde 5 5 

4 Mestrado na área de Saúde ou de Economia da Saúde 10 10 

5 Doutorado na área de Saúde 15 15 

6 
Publicações na área de formação ou na área relacionada 

à gestão de custos (até 5 publicações) 
2 10 

2 – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Item Títulos comprovados 
Valor 

unitário 

Valor 

máximo 
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7 

Cursos de aperfeiçoamento na área de Saúde, de 

Contabilidade de Custos ou de gestão pública (até 5 

cursos com carga horária mínima de 40 horas cada) 

2 10 

8 Curso de Excel Avançado, Access ou Tabwin (até 3 cursos) 1 3 

9 Curso de Pacote Office  1 1 

3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL¹ 

Item Títulos comprovados² 
Valor 

unitário 

Valor 

máximo 

10 
Anos completos de efetivo exercício em unidades da 

saúde assistenciais no âmbito do SUS (até 10 anos) 
5 50 

11 

Anos completos de efetivo exercício em unidades da 

saúde assistenciais no âmbito do setor privado (até 10 

anos) 

2 20 

12 
Anos completos de efetivo exercício em gestão de custos 

no âmbito do setor público (até 10 anos) 
5 50 

13 
Anos completos de efetivo exercício em gestão de custos 

no âmbito do setor privado (até 10 anos) 
2 20 

14 

Quantidade de horas de treinamentos ou cursos 

ministrados (até 5 treinamentos com carga horária 

mínima de 20 horas cada) 

2 10 

Total  62 214 

 
¹ Se a mesma experiência profissional couber em dois itens distintos, o candidato terá a pontuação válida para o 

item de maior valor unitário. 

² Se o candidato possuir experiências simultâneas em vínculos ou lotações diferentes, a pontuação será válida para 

todos os itens alcançados. 

 

 

8.3. Terceira Etapa (Eliminatória e Classificatória) – Entrevista 

Esta etapa será realizada pela Coordenação do Projeto e terá caráter eliminatório e 

classificatório, servindo a pontuação correspondente para a apuração da classificação final. A 

Entrevista será realizada nos dias informados no Cronograma da chamada, no seguinte 

endereço: Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (DESID) – 

Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bloco G. Brasília – Distrito Federal. 
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 . Os candidatos que residam fora do DF realizarão as entrevistas via internet. 

No momento da realização da entrevista o candidato deverá demonstrar competências, 

conhecimento técnico e experiência nos temas relacionados aos requisitos classificatórios 

constantes deste Termo de Referência, como a de executar tarefas pertinentes à área de 

atuação, além das cópias dos documentos necessários para comprovação do que consta no 

currículo enviado. 

 

 

9. Resultado Final 

 

A classificação será a soma da Avaliação Curricular e da Entrevista Técnica, que se dará em ordem 

da maior ponderação para menor, considerando o número de vagas disponíveis.  

É de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo seletivo no site da Fiotec 

www.fiotec.fiocruz.br. 

  

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

- Tempo de experiência na área de atuação; 

- Maior idade 

 

 

10. Requisitos para investidura do bolsista: 

 Apresentação de cópia de todos os documentos exigidos neste instrumento de 

divulgação; 

 Cumprir os requisitos deste instrumento de divulgação; 

 Assinatura do termo de bolsa; 

 Desempenhar as funções no Distrito Federal; 

 Ter disponibilidade para viagem; 

 Ser capaz de ministrar palestras e capacitações em público; 

 Ser proativo, capaz de interagir e contribuir com o trabalho em equipe; 

 Ser capaz de atender aos diferentes usuários do programa com empatia e resiliência; 

 Realização futura de cadastro via sistema junto à Fiotec com apresentação dos 

documentos necessários para contratação da bolsa. 

 

 

mailto:fiotec@fiotec.fiocruz.br
http://www.fiotec.fiocruz.br/
http://www.fiotec.fiocruz.br/


 
 

      
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos 

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil  

Contato: +55 21 2209-2600  |  fiotec@fiotec.fiocruz.br  |  www.fiotec.fiocruz.br 

CNPJ 02.385.669/0001-74 

Inscrição Estadual 77.469.770 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO – TERMO DE REFERÊNCIA 
– VPGDI-006-FIO-18 

24/10/2018 
 11. Convocação 

O resultado final será divulgado no site da FIOTEC: www.fiotec.fiocruz.br. 

 

12. Cronograma 

 

 

AÇÃO DATAS 

Divulgação da Vaga e Inscrições 29/10 a 05/11/2018 

Análise Curricular 06 a 16/11/2018 

Entrevista 21/11 a 05/12/2018 

Divulgação do Resultado 10/12/2018 
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ANEXO I – MODELO DE CURRÍCULO 
(Priorizar informações que possam ser pontuadas no item 8.2) 

NOME 

Endereço  
Celular e/ou Telefone Fixo:  

E-mail: 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
___________________________________________________________________________ 
 

Ano a Ano - Curso – Local da graduação  
 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Local (Mês de Ano a Mês de Ano) – Cargo/Função 
 

Atividades desempenhas. 
 
Cursos/Treinamentos Ministrados (Carga horária) 
 

Atividades desempenhas. 
 
 
 
 
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

 
Curso (duração) 
 

Conhecimento adquirido. 
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