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Processo de Seleção 

De bolsista para atuar no mapeamento de competências do projeto aperfeiçoamento 
de gestão da SAS/ MS 

 

 

A Fiotec torna pública a realização do Processo de Seleção para preenchimento de 
vaga para atuar no projeto Aperfeiçoamento da Gestão da Secretaria de Atenção à 
Saúde, por meio do mapeamento dos processos de trabalho e das competências 
institucionais. 
 

Objetivo da Seleção: 
Instrumentalizar e aperfeiçoar a gestão da SAS por meio do mapeamento dos 
processos de trabalho e do mapeamento das competências relevantes a sua 
execução, visando à melhoria de eficiência, eficácia e resultados que impactam 
diretamente nos serviços de saúde prestados aos usuários do SUS. O bolsista irá 
exercer suas atividades em Brasília/DF. 
 

Tipo da Vaga: 
Bolsa 
 

Vaga: 
Número de vagas: 2 (duas) 
Nome da Vaga: Bolsista Mapeamento de Competências 
 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 
1. Mapear competências organizacionais da SAS; 
2. Mapear competências gerenciais; 
3. Mapear competências coletivas das equipes de trabalho;  
4. Aplicar técnicas de análise de documentos, entrevista individual, grupo focal 

para levantamento de competências; 
5. Realizar as atividades de validação de competências com o público alvo; 
6. Elaborar plano de desenvolvimento gerencial e das equipes de trabalho com 

base em competências; 

7. Elaborar indicadores de monitoramento do plano de desenvolvimento 

gerencial; 

8. Capacitar gestores e multiplicadores internos em gestão por competências; 
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9. Disponibilizar material para repasse do conhecimento; 
10. Elaborar relatórios mensais das atividades do projeto; 
11. Participar de reuniões com a coordenação do projeto; 
12. Apoiar as atividades de comunicação do projeto. 

 

 

Requisitos para a Seleção: 
 

Formação acadêmica: o profissional deverá ter graduação (3º grau completo) 

 
Pós-graduação: Preferencialmente em gestão e desenvolvimento de pessoas. 

 

Experiência profissional:  
 
Mínimo de 9 anos em condução de trabalhos desenvolvidos em gestão por 
competências em organizações; 
Conhecimento da literatura francesa sobre gestão por competências;  
Expertise na metodologia de mapeamento de competências em organizações; 
Domínio de técnicas análise de documentos, entrevista individual e grupo focal; 
Experiência em Treinamento e desenvolvimento de pessoas e elaboração de material 
didático 
 

Requisitos gerais para a vaga:  

Residir no local de atuação do projeto (Brasília-DF). 
 
Documentação obrigatória: 

1. Currículo; 
2. Certificado de conclusão de 3º grau e de pós-graduação; 
3. Documento de identidade com foto e CPF; 
4. Comprovante de residência em nome do bolsista; 
5. Comprovante bancário. 

 

Valor da Bolsa: 
R$ 7.000 (sete mil reais). 

Prazo: 
24 meses – Podendo ser renovado caso seja de interesse de ambas as partes. 
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Etapas do processo de seleção para classificação dos inscritos 
 

1- Análise curricular 

 
ANÁLISE CURRICULAR PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Pós-graduação em Gestão e desenvolvimento de pessoas 1 ponto 

Experiência profissional em gestão por competências em 
Organizações, 6 anos  

3 pontos 

Expertise em metodologia de mapeamento de 
competências em organizações  

3 pontos 

Técnicas de análise de documentos, entrevista individual e 
grupo focal   

2 pontos 

Experiência em Treinamento e desenvolvimento de pessoas 
e elaboração de material didático 

1 ponto 

TOTAL 10 pontos 

 

2- Entrevista presencial em Brasília/DF. O deslocamento fica a cargo do candidato 
 

ANÁLISE DA ENTREVISTA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Conhecimento técnico 4 pontos 

Habilidade na aplicação da metodologia de mapeamento 
de competências 

3 pontos 

Habilidade em aplicar técnica de entrevista para 
levantamento de informações 

2 pontos 

Capacidade de comunicação 1 ponto 

TOTAL 10 pontos 

 

 

3- Critério de desempate: 

Maior tempo de experiência na área de gestão por competências, 
preferencialmente no serviço público. 

 



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 
 

 

 

 

 

 

 

4- Análise documental 
 

Forma de Inscrição: 
 
O candidato deverá enviar currículo atualizado para o endereço eletrônico: 
etac.cee@fiocruz.br, definindo no assunto o nome da vaga a qual está se 
candidatando. 
 

Comunicação: 

 
A convocação dos selecionados para entrevista será feita através de e-mail 
e/ou telefone informados pelo candidato no currículo. O resultado final será 
publicado no site da Fiotec, conforme cronograma. 
 

Restrições: 

 
Não poderão participar desse processo seletivo profissionais que tiveram vínculo 
CLT com a Fiotec há menos de 180 dias. 
 

Cronograma: 

 
AÇÃO PERÍODO 

Período de inscrição 16/5/2017 a 25/5/2017 

Análise curricular e convocação para entrevistas 26/5/2017 a 29/5/2017 

Entrevistas 30/5/2017 a 31/5/2017 

Divulgação do resultado final 2/6/2017 
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