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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. TÍTULO DO PROJETO: “ Aperfeiçoamento da Gestão da Secretaria de Atenção à Saúde, por meio 

do mapeamento dos processos de trabalho e das competências institucionais   ”   

             ID do Projeto/Subprojeto: VPGDI-004-FIO-16 

 

2. QUANTIDADE E TIPO DA VAGA: 

1 Bolsa  

 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO: 

Colaboração na execução do projeto “ Aperfeiçoamento da Gestão da Secretaria de Atenção à 

Saúde, por meio do mapeamento dos processos de trabalho e das competências institucionais” por meio 

da realização de dimensionamento de pessoal, mapeamento de processo, e competências no âmbito da 

SAS visando subsidiar o gestor na implementação de ações de melhoria dos resultados da Secretaria. 

 

4. LOCAL DE ATUAÇÃO   

         Brasília/ DF  

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

1. Apoiar a realização do dimensionamento de pessoal para os processos de gestão nas áreas da 
SAS; 

2. Participar do processo de revisão e consolidação das metodologias de dimensionamento de 
pessoal no âmbito do MS; 

3. Apoiar o mapeamento de processo e competências no âmbito da SAS; 
4. Apoiar o processo de gestão de projetos no âmbito da SAS; 
5. Elaborar relatórios; 
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6. REQUISITOS 

Competências Técnicas 

Formação acadêmica: O profissional deverá ter graduação (3º grau completo) em área de administração, 

ciências sociais ou saúde ou ciências humanas. 

Pós-graduação: Preferencialmente na área políticas públicas e/ou saúde coletiva, gestão de projetos 

/processos ou gestão de pessoas.  

 Experiência profissional: Mínimo de 09 (nove) anos de experiência comprovada na área de gestão de 

políticas públicas ou gestão de projetos ou gestão de pessoas.  

Experiência em dimensionamento de pessoal, mapeamento de competências, avaliação de 

desempenho; 

Experiência na execução de Processos de Educação Permanente; Conhecimento e experiência em 

processos de socialização e dinâmicas de grupo.  

 

Competências Comportamentais 

Ser reflexivo e propositivo, com capacidade para: 

Conhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no 

processo de trabalho, atuar preventivamente e transferir conhecimentos; 

Estabelecer metas, priorizar tarefas, criar e maximizar sua programação de uso do tempo; 

Comunicar-se verbalmente e por escrito de maneira clara e eficaz; Efetuar leitura crítica da realidade, 

sabendo atuar pro ativamente sobre problemas e oportunidades; 

Cultuar uma boa relação com seus pares, compromissado com a ética. 

 

Outros requisitos 

Residir em Brasília; 

Estar apto a iniciar as atividades, tão logo seja selecionado. 

 

7. Documentação obrigatória 

1. Currículo; 
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2. Certificado de conclusão de 3º grau; 

3. Certificado de pós-graduação (quando informado no currículo); 

4. Comprovação de experiência profissional; e 

5. Documento de identidade com foto. 

8. Valor da Bolsa 

R$ 7.000,00 

9. Vigência da bolsa 

12 meses 

10.  Envio de currículo 

 

Os candidatos interessados devem enviar CV para e-mail curriculos.sas@saude.gov.br dentro do período 

previsto em edital. 

 

11. Etapas para classificação dos inscritos 

1. Análise curricular. 

2. Entrevista presencial em Brasília. 

3. Critério de habilitação: Possuir o nível superior em alguma das áreas do conhecimento indicada neste 

edital; experiência comprovada. 

4. Pontuação de acordo com os requisitos para a seleção: 

4.1 Análise curricular: 

Requisito  Pontuação  

Formação Acadêmica 20 

Experiência Profissional 25 

Conhecimento especifico  5 

Total 50 

 

 

mailto:fiotec@fiotec.fiocruz.br
http://www.fiotec.fiocruz.br/
mailto:curriculos.sas@saude.gov.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 

 

Aperfeiçoamento da Gestão da Secretaria de Atenção à Saúde, por meio do 
mapeamento dos processos de trabalho e das competências institucionais 

7/8/2018 

 

4.2. Análise da entrevista: 

   

Requisito  Conceito  Pontuação  

Adequação ao perfil  Atende /não atende  10 

Comunicação verbal (estruturação, 
pensamento lógico)  

Atende /não atende  10 

Sinceridade, Coerência e Postura  Atende /não atende  10 

Planejamento ( visão sistêmica) Atende /não atende  10 

Dinamismo/ Inovação ( Iniciativa, capacidade 
de encontrar soluções)  

Atende /não atende  10 

Total   50 

 

 

Análise Currículo 

Nome candidato: 

 Requisito Grau Subtotal  

Formação acadêmica Graduação   

Graduação área relacionada ao 
objeto de contratação  

  

Especialização    

Mestrado   

Doutorado   

    

Experiência Profissional em 
área relacionada ao objeto 

da contratação 

De 5 a 8 anos   

Acima de 09 anos     

    

Conhecimento específico De 5 a 8 anos   

Acima de 09 anos   

    

TOTAL      

 
OBS: Os pontos devem ser aplicados pelo maior grau obtido pelo candidato. Exemplo: se o 
candidato tem título de mestrado e doutorado, pontuar apenas o doutorado. 
 
 

Entrevista 

Nome do candidato: 
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Entrevista conceitos pontos Subtotal 

Adequação ao perfil requerido                                     
( disponibilidade para viagens/ residir no 
local de atuação do projeto/ estar apto a 
iniciar as atividades, tão logo seja 
selecionado)  

atende   

Não atende  

Características pessoais 

Comunicação verbal ( desenvolvimento e 
estruturação de pensamento lógico) 

Atende   

Não Atende  

Sinceridade, coerência e postura ética Atende   

Não atende  

Planejamento ( visão sistêmica) Atende   

Não Atende   

Inovação/ independência( tem facilidade de 
encontrar soluções, tem iniciativa) 

Atende   

Não atende  

TOTAL    

 

4.3. Análise documental 

 

5. Critério de Desempate: Maior tempo de experiência na área definida no edital. 

 

12. Convocação 

O selecionado será convocado por telefone e/ou correio eletrônico. 

 

13. Cronograma 

AÇÃO DATAS 

Divulgação da vaga 07/08 à 15/08/2018 

Análise curricular 16/08 à 22/08/2018 

Entrevista 23/08 à 28/08/2018 

Divulgação da classificação  30/08/2018 

Divulgação do resultado  30/08/2018 
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14. Restrições/observações 

O candidato não poderá ter participado de processos seletivos junto a Fiotec, com vínculo celetista, 
autônomo ou MEI há menos de 180 dias. 
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