
                                       PROCESSO DE SELEÇÃO – TERMO DE REFERÊNCIA 

– VPGDI-006-FIO-18 – 30/10/2018 
 

      
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 

 
 

Chamada Pública 30/2018 

 

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 01 (uma) bolsa de extensão. 

1. IMPEDIMENTO: 

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

de 180 dias. 

2. QUANTIDADE E TIPO DE VAGA:  

1 Bolsa de Extensão. 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO:  

Seleção de bolsista para a realização de estudos estruturantes em economia da saúde, incluindo 
o desenvolvimento de estudos econômicos, técnicos e assistenciais, com o objetivo de avaliar a 
adequação e o impacto de medidas econômicas (financeiras, tributárias e orçamentárias) sobre o 
Sistema Único de 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. 

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

5.1 Estudar, definir e planejar abordagens metodológicas para o desenvolvimento de estudos 
sobre questões propostas, na área da economia da saúde;  

5.2 Realizar, junto com a equipe local, busca e identificação de fontes de dados 
(socioeconômicos, macroeconômicos e microeconômicos), com vistas ao desenvolvimento 
dos estudos propostos;   

5.3 Trabalhar com dados e microdados disponíveis em sistemas de informações (Saúde, IBGE, 
IPEA, ANVISA, ANS, Receita Federal, Indústria, Comércio, etc.), e efetuar análises 
estatísticas, quando necessárias para a realização dos estudos; 

5.4 Elaborar notas técnicas sobre questões propostas em economia da saúde; 
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5.5 Realizar apresentação dos estudos desenvolvidos; 

5.6 Produzir relatórios sobre o andamento dos trabalhos desenvolvidos e em execução no âmbito 
da bolsa. 

6. REQUISITOS PARA A SELEÇÃO: 

6.1 REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:  

Competências Técnicas 

Formação acadêmica: O profissional deverá ter graduação (3º grau completo) em ciências 
econômicas.  

Experiência profissional: Mínimo de 09 (nove) anos de experiência comprovada em área onde 
se realizem pesquisas, avaliações ou estudos econômicos; preferencialmente estudos em 
economia da saúde.  

6.2 REQUISITOS CLASSIFICATÓRIOS:  

6.2.1 Competências Técnicas 

Pós-graduação: Preferencialmente na área da economia da saúde ou gestão de políticas 
públicas.  

 

6.2.2 Competências Comportamentais 

Ser reflexivo e propositivo, com capacidade para:  

 Conhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 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 proativamente sobre problemas e 
oportunidades;  

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

 

6.3 OUTROS REQUISITOS: 

 Residir em Brasília;  

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

7. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:  

7.1   Currículo; 

7.2   Certificado de conclusão de 3º grau; 
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7.3   Certificado(s) de pós-graduação (quando informado no currículo); 

7.4   Comprovação de experiência profissional; 

7.5   Documento de identidade com foto. 

8. VALOR DA BOLSA:  

R$ 7.000,00 

9. VIGÊNCIA DA BOLSA:  

18 meses, podendo ser prorrogada. 

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 DO PROCESSO SELETIVO 
 

11.1 Primeira Etapa (Eliminatória)  

 Análise curricular; 

 Possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso em Ciências 
Econômicas fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC);  

 Possuir no mínimo 9 (nove) anos de experiência comprovada em área onde se 
realizem pesquisas, avaliações ou estudos econômicos; preferencialmente estudos em 
economia da saúde; 

 Cumprir os requisitos deste instrumento de divulgação.  
 

11.2. Segunda Etapa (Classificatória)  

 Esta etapa consiste na avaliação curricular do candidato que obteve a inscrição 
homologada e se dará a partir dos critérios de pontuação dispostos no quadro 1. A 
pontuação final do candidato, nesta etapa, será a soma dos pontos acumulados em 
cada item elencado; 

 As entrevistas ocorrerão exclusivamente em Brasília; 

 Análise documental será realizada no dia da entrevista; 

 Serão convocados para entrevista, os 5 candidatos com maior pontuação final de cada 
vaga. 
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ANÁLISE DE CURRÍCULO PARA CLASSIFICAÇÃO 

REQUISITO PONTOS SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

Formação Acadêmica/ 
Científica 

Especialização 2 

77 

Especialização em área 
relacionada ao objeto de 
contratação 

5 

Mestrado 10 

Mestrado em área 
relacionada ao objeto de 
contratação 

15 

Doutorado 20 

Doutorado em área 
relacionada ao objeto de 
contratação 

25 

Experiência Profissional 
em área relacionada ao 
objeto da contratação 

de 9 a 11 anos 15 

40 
12 anos ou mais 25 

TOTAL 117 

 

Critério de desempate: maior tempo de experiência na área, definida no Termo de Referência. 

12. CONVOCAÇÃO:  

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

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


                                       PROCESSO DE SELEÇÃO – TERMO DE REFERÊNCIA 

– VPGDI-006-FIO-18 – 30/10/2018 
 

      
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 

 
 

13. CRONOGRAMA:  

 

AÇÃO DATAS 

Divulgação da vaga 05/11 a 12/11/2018 

Análise curricular 13/11/2018 a 16/11/2018 

Divulgação da relação de aprovados na 
análise de currículos 

 

19/11/2018 

Entrevista 20/11 a 23/11/2018 

Divulgação da classificação 30/11/2018 

Divulgação do resultado 03/12/2018 
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