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Chamada nº 05/2020 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 1 (uma) vaga de Bolsista de Extensão, para 

atuar no Projeto “Aperfeiçoamento da Gestão da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, por 

meio do mapeamento dos processos de trabalho e das competências institucionais – VPGDI-004-

FIO-16”. 

 

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

1 (uma) vaga de Bolsista de Extensão, com formação de cadastro de reserva. 

 

1.IMPEDIMENTO 

 

Não poderão participar deste processo seletivo, profissionais que tiveram vínculo celetista com a FIOTEC 

há menos de 180 dias. 

 

Autônomo ou MEI só poderão atuar como bolsistas seis meses após o encerramento do contrato; 

 

2. QUANTIDADE E TIPO DE VAGAS 

1 bolsa de extensão. 

 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO 

Selecionar bolsista para colaborar na execução do projeto, por meio da gestão de indicadores 

necessários ao monitoramento e avaliação das políticas, programas e demais ações em saúde sob 

responsabilidade da SAES. 

 

4. LOCAL DE ATUAÇÃO 

Brasília – Distrito Federal. 

 

 

 

5. VALOR DA BOLSA 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.  

 

6. VIGÊNCIA DA BOLSA 

12 (doze) meses.  
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7. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO CADASTRO DE RESERVA:  

A validade será de 1 (um) ano, a partir da divulgação do resultado final, podendo ser renovado por igual 

período. A convocação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva poderá ocorrer conforme a 

necessidade do projeto, dentro do prazo de vigência do processo de seleção.  

 

8. REQUISITOS: 

 

8.1. Requisitos Eliminatórios 

 Curso em nível superior concluído, devidamente reconhecido pelo MEC, em qualquer área de 
formação; 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 9 anos na gestão pública de programas, políticas ou 
ações de saúde; 
 

8.2. Requisitos Classificatórios 

 Título de Especialização nas áreas de Saúde Pública e/ou Gestão de Dados e Análise e/ou 

Tecnologia da Informação; 

 Título de Mestrado nas áreas de Saúde Pública e/ou Gestão de Dados e Análise e/ou Tecnologia 

da Informação; 

 Título de Doutorado nas áreas de Saúde Pública e/ou Gestão de Dados e Análise e/ou Tecnologia 

da Informação; 

 Experiência profissional comprovada em banco de dados, levantamento de requisitos e 

conhecimento de regras de negócio de sistemas de informações ou projetos/programa de gestão; 

 Experiência em sistemas de informações de base nacional do Ministério da Saúde; 

 Experiência em análise de indicadores de saúde; 

 Conhecimento da língua inglesa, comprovado através de certificado; 

 Conhecimento avançado em excel, comprovado através de certificado; 

 

9. ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS BOLSISTAS 

 

 Apoiar tecnicamente na elaboração dos indicadores necessários ao monitoramento e avaliação 

das políticas, programas e demais ações em saúde sob responsabilidade da SAES. 

 Apoiar tecnicamente na elaboração dos indicadores de serviços na atenção especializada e 

sistemas de saúde. 

 Apoiar a realização do monitoramento de todos os indicadores selecionados. 

 Subsidiar para que os indicadores atendam aos seguintes atributos:  

 - Modelo SMART: relevantes, específicos, mensuráveis, atribuíveis e temporalmente regulares  
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  - Modelo RIPSA:  validade, confiabilidade, sensibilidade, especificidade, mensurabilidade, 

relevância e custo-efetividade.   

 Realizar análise de tendência e de desempenho dos indicadores. 

 Elaborar relatórios gerenciais sobre os resultados do monitoramento e da avaliação 

 Interagir com outras unidades técnicas da SAES/MS, do Ministério da Saúde e outras instituições 

para promover o acompanhamento dos indicadores selecionados, bem como aperfeiçoamento da 

coleta de informações necessária ao cálculo dos indicadores 

 Participar de reuniões, eventos, seminários e atividades similares de sua área de atuação, 

conforme prioridades definidas pela SAES/MS 

 Disponibilidade para viagens quando tais atividades ocorrerem fora de Brasília/DF 

 Manter atualizados seus objetivos de trabalho e elaborar documentos e relatórios das atividades 

realizadas como gestor de indicadores. 

 

9.1. Resultados e Produtos Esperados: 

 

 Relatório Técnico contendo proposta de indicadores a serem monitorados pela Secretaria de 

Atenção Especializada à Saúde. 

 Relatório técnico contendo análise de tendência e de desempenho dos indicadores. 

 Relatório técnico contendo análise situacional do sistema de monitoramento da SAES, com 

perspectivas e desafios. 

 Relatório trimestral de atividades realizadas. 

 

 

10. DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será composto de 03 (três) etapas, a saber: 1ª etapa: Inscrição; 2ª etapa: Avaliação 

curricular; 3° etapa: Entrevista Técnica.  

 

Todas as etapas do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo site da FIOTEC  

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

 

10.1 1ª etapa: Inscrição  

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fiotec (www.fiotec.fiocruz.br) 

e anexar o currículo e os comprovantes solicitados em formato PDF, seguindo o cronograma no Quadro 

I.  
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 Caso o comprovante não informe o nível de excel e/ou inglês cursado, o candidato precisará anexar 

também os tópicos estudados no curso apresentado. 

 
10.2 2ª etapa: Avaliação Curricular  

Esta etapa será de caráter eliminatório e classificatório, servindo a pontuação correspondente para a 

apuração da classificação final, conforme o Quadro II. 

 

 

10.3 3ª etapa: Entrevista Técnica  

Nesta fase serão entrevistados os 3 primeiros candidatos com maior pontuação na análise curricular. No 

caso de empate na etapa 2, serão convocados para a entrevista todos os candidatos até a menor nota 

subsequente.  

 

Os horários das entrevistas ocorrerão em horário comercial a ser divulgado aos candidatos selecionados. 

O agendamento da entrevista será feito através de contato telefônico ou e-mail cadastrado no momento 

da inscrição. 

 

A etapa de entrevista técnica será realizada pela Coordenação do Projeto e terá caráter classificatório e 

eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a apuração da classificação final. 

 

No momento da realização da entrevista, o candidato deverá demonstrar competências e experiência nos 

seguintes temas: 

 Adequação ao perfil da vaga; 

 Comunicação Verbal; 

 Coerência e Postura; 

 Planejamento; 

 Dinamismo/ Inovação; 

 Manter-se atualizado de técnicas analíticas; 

 

11. Resultado Final 

 

A classificação será a soma da Avaliação Curricular e a Entrevista Técnica, em ordem da maior pontuação 

para a 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. 
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 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que atingirem nota menor que 60 (sessenta) pontos 

na pontuação final, conforme Quadro II. 

 

O candidato que obtiver a maior nota, na soma dos pontos obtidos na análise curricular e entrevista, será 

selecionado para a vaga ofertada, devendo comprovar todos os requisitos obrigatórios exigidos e as 

experiências profissionais e acadêmicas nas quais foi pontuado. 

 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

 Experiência em análise de indicadores de saúde; 

 Maior idade. 

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

12. Recurso 

 

Os candidatos que, por algum motivo, desejarem recorrer ao resultado de alguma etapa do processo 

seletivo, poderão fazê-lo seguindo as instruções abaixo: 

 

Os recursos contra o resultado parcial somente serão conhecidos e analisados, se interpostos junto à 

FIOTEC, no prazo previsto no Quadro em anexo. Deverão, obrigatoriamente, ser formalizados com a 

devida identificação do candidato e a motivação, cabendo ao candidato indicar de forma objetiva o item a 

ser impugnado, bem como apresentar suas razões detalhadamente. 

 

Dentro do período de interposição de recursos o candidato deverá entrar no link de recursos, que estará 

disponível na página da FIOTEC (http://www.fiotec.fiocruz.br/), e anexar o seu arquivo de recurso que será 

analisado e respondido individualmente. 

 

13.  Comprovação de requisitos e Convocação 

 

 Apresentar, na data da convocação, a comprovação dos requisitos exigidos para a vaga. No caso 

de experiência laboral, serão aceitos atestados tais como: declaração do empregador com a 

descrição da atividade e sua duração e/ ou a cópia de publicação de portarias de nomeação em 

diários oficiais (municipais, estaduais ou da União). Para publicações, a comprovação será feita 

pela cópia da capa e sumário do volume em questão, acompanhado da cópia da ficha catalográfica 

em que conste o ISBN ou o ISSN pertinente. No caso de processos de formação, a comprovação 

será feita pela cópia do diploma ou certificado em questão. Para a comprovação de títulos de pós-

graduação, na impossibilidade de apresentação da cópia dos diplomas correspondentes, será 
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 aceita, alternativamente, cópia da ata de defesa do trabalho final (monografia, dissertação ou tese, 

conforme o nível) acompanhada do respectivo histórico escolar. 

 A falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do Processo Seletivo 

Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções 

penais aplicáveis; 

 A convocação será realizada através da FIOTEC ou da Coordenação do Projeto, mediante e-mail 

e telefone; 

 O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório; 

 Não será convocado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou comprovar 

quaisquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos; 

 

 

13. Disposições Finais 

 

 O Candidato é responsável pela atualização de suas informações pessoais, endereço residencial 

e e-mail durante a validação desse Processo Seletivo, através do endereço eletrônico 

www.fiotec.fiocruz.br. A não atualização poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma 

responsabilidade para a FIOTEC; 

 A FIOTEC se reserva ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em 

qualquer fase do Processo Seletivo em razão de atos ou fatos não previstos; 

 Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão formada por membros indicados pela 

FIOTEC e pela Coordenação do Projeto; 
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 QUADRO I -  ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Atividades Datas 

Período de inscrições (envio de currículos) 27/01/2020 a 02/02/2020 

Análise de currículo 03/02/2020 a 04/02/2020 

Divulgação dos aprovados para a entrevista técnica 06/02/2020 

Entrevista Técnica 07/02/2020 a 11/02/2020 

Resultado Final 13/02/2020 

Período de Interposição de Recurso 14/02/2020 a 23/02/2020 

Resultado Final Após Interposição de Recurso 25/02/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fiotec@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  

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754 

fiotec@fiotec.fiocruz.br -  www.fiotec.fiocruz.br  

 

Aperfeiçoamento da Gestão da Secretaria de Atenção Especializada à 

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

institucionais - VPGDI-004-FIO-16 

27/01/2020 

 QUADRO II -  CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA O CARGO 
 

Item Item Avaliado Peso Pontuação 

1 Formação Acadêmica  Máximo 30 

1.1 Pós Graduação lato sensu nas áreas de Saúde Pública e/ou 
Gestão de Dados e Análise e/ou Tecnologia da Informação 

1 15 

1.2 Título de Mestrado nas áreas de Saúde Pública e/ou Gestão de 
Dados e Análise e/ ou Tecnologia da Informação 

1 11 

 Título de Doutorado nas áreas de Saúde Pública e/ou Gestão de 
Dados e Análise e/ ou Tecnologia da Informação 

1 15 

2 

Experiência comprovada na gestão pública de programas, 
políticas ou ações de saúde 

 MÁXIMO 20 

Experiência profissional comprovada de 9 a 11 anos completos. 2 14 

Experiência profissional comprovada de 11 a 13 anos completos. 2 18 

Experiência Profissional comprovada acima de 13 anos 
completos. 

2 20 

3 

Experiência em banco de dados, levantamento de requisitos 
e conhecimento de regras de negócio de sistemas de 

informações ou projetos/ programa de gestão 

 
Máximo 10 

Experiência profissional comprovada de 1 a 3 anos completos. 1 7 

Experiência profissional comprovada de 3 a 6 anos completos. 1 9 

Experiência profissional comprovada acima de 6 anos. 1 10 

4 

Experiência em sistemas de informações de base nacional 
do Ministério da Saúde 

 Máximo 10 

Experiência profissional comprovada de 1 a 3 anos completos. 1 7 

Experiência profissional comprovada de 3 a 6 anos completos. 1 9 

Experiência profissional comprovada acima de 6 anos. 1 10 
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5 

Experiência em análise de indicadores de saúde  Máximo 10 

Experiência profissional comprovada de 1 a 3 anos completos. 1 7 

Experiência profissional comprovada de 3 a 6 anos completos. 1 9 

Experiência profissional comprovada acima de 6 anos. 1 10 

6 

Conhecimento na língua inglesa  Máximo 10 

Conhecimento básico 1 7 

Conhecimento intermediário 1 9 

Conhecimento avançado 1 10 

7 

Conhecimento em excel  Máximo 10 

Conhecimento básico 1 7 

Conhecimento intermediário 1 9 

Conhecimento avançado 1 10 

8 ENTREVISTA TÉCNICA 1 50 

TOTAL   150 
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