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PROCESSO DE SELEÇÃO – TERMO DE REFERÊNCIA 
– VPGDI-006-FIO-18 – 19/11/2018 

 

Chamada nº 30/2018 

Resultado parcial 
 

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 – Chamada 30/2018. 

 

Realizou-se, de acordo com o cronograma constante na 2ª Errata da Chamada nº 30/2018, análise dos 

currículos para preenchimento de 01 (uma) vaga para bolsista de extensão para a realização de estudos 

estruturantes em economia da saúde, incluindo o desenvolvimento de estudos econômicos, técnico 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.  

 

O bolsista deverá desenvolver suas atividades no Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e 

Desenvolvimento (DESID), do Ministério da Saúde, em Brasília/ DF. 

 

Os requisitos obrigatórios para a seleção, constantes no Termo de Referência n.° 30/2018, estabelecem 

que o candidato possua graduação em ciências econômicas, e que deverá ter, no mínimo, 09 (nove) anos 

de experiência comprovada em área onde se realizem pesquisas, avaliações ou estudos econômicos; 

preferencialmente estudos em economia da saúde. 

 

Ressaltamos que até a data limite para envio dos currículos, apenas 2 (dois) candidatos apresentaram 

currículos para avaliação. 

 

Pelas informações disponíveis nos currículos apresentados, pode-se concluir que: 

1. O candidato Pedro Eduardo Santana Tupinambá atende aos requisitos obrigatórios 

estabelecidos; 

2. O candidato Joaquim Recaldes dos Santos Júnior não apresentou informações suficientes, ou 

com um nível de detalhamento suficiente, para permitir verificar o atendimento por completo ao 

requisito obrigatório estabelecido para experiência profissional.  

 

Convocados para a etapa de Entrevista Técnica do processo seletivo simplificado, considerando as regras 

apresentadas na Chamada nº 30/2018: 

 

ORDEM  CANDIDATO  HORÁRIO 

1 Pedro Eduardo Santana Tupinambá 14h30 

 

A Entrevista Técnica será realizada no dia 22/11/2018, na ala sul do 3 º Andar, edifício Sede do Ministério 

da Saúde, com a Coordenadora Geral de Economia da Saúde: Eridan Pimenta Neta e o Coordenador de 

Estudos Econômicos e Infraestrutura: Marcelo Sette. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail fiotec@fiotec.fiocruz.br.  
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