
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE 10 (DEZ) VAGAS DE 

BOLSISTA DE EXTENSÃO NO PROJETO “FORTALECIMENTO DA AVALIAÇÃO 

DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO EM SAÚDE NO SUS. ” 

Quantidade de Vagas e Valor da Bolsa:  

TIPO DE VAGA N° DE 

VAGAS 

VALOR DA BOLSA VIGÊNCIA 

Bolsas de Extensão para colaboração 

na execução de atividades 

relacionadas à Avaliação de 

Tecnologias em Saúde. 

5 R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais). 

 

6 meses 

(prorrogáveis 

por igual 

período) 

Bolsas de Extensão para colaboração 

na execução de atividades 

relacionadas à Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas. 

5 R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais). 

 

6 meses 

(prorrogáveis 

por igual 

período) 

A escolha dos profissionais para cada vaga será feita pelo projeto, considerando as experiências 

dos candidatos e a necessidade do projeto. 

Requisitos obrigatórios: 

• Formação superior em qualquer área; 

• Pós-graduação, mestrado ou doutorado em alguma das grandes áreas do conhecimento: 

Avaliação de Tecnologias em Saúde, Saúde Pública, Saúde Coletiva, Ciências Farmacêuticas, 

Epidemiologia, Bioestatística, Engenharia Clínica ou Economia da Saúde; 

• Tempo mínimo de experiência e trajetória profissional de 06 (seis) anos em atividades 

pertinentes ao objeto do projeto; 

• Ter disponibilidade para viagens, quando necessário e previamente agendadas. 

• Proficiência na leitura técnica em língua inglesa. 
 

Requisitos Desejáveis: 

• Conhecimento sobre legislação e funcionamento do SUS e das bases de dados no SUS; 

• Conhecimento em metodologias tais como Revisão sistemática, Meta-análise, Modelagem em 

avaliação econômica (Árvore de decisão, Markov, Microssimulação, Simulação de Eventos 

Discretos), Análise de Impacto Orçamentário, Sistema GRADE - Grading of Recommendatons 

Assessment, Development and Evaluaton, Monitoramento do Horizonte Tecnológico (MHT) 

envolvendo a identificação, filtragem, priorização de tecnologias emergentes e Microcusteio; 

• Conhecimento de diferentes softwares e ferramentas tais como gerenciador de referências; excel; 

treeage, de estatística – stata, R, SAS, SPSS; Python; 

• Conhecimento ou experiência na elaboração e redação de pareceres e relatórios técnicos.   

Atividades a serem desenvolvidas: 

Bolsista de Extensão para colaboração na execução de atividades relacionadas à Avaliação 

de Tecnologias em Saúde. 

 



 

 
Prestar apoio técnico, no âmbito do DGITIS, nas seguintes atividades: 
 

1. Análise crítica de dossiês de demandas de incorporação, exclusão e alteração de 

tecnologias submetidos à Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias em Saúde (Conitec) incluindo a elaboração de estudos adicionais, relatório 

preliminar, análise de contribuições de consulta pública e apresentações à Conitec e 

produção do relatório final para subsidiar o processo de tomada de decisão sobre a 

incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias no SUS; 

2. Elaboração de parecer técnico-científico, avaliação econômica, análise de impacto 

orçamentário de demandas solicitadas à Secretaria Executiva da Conitec, incluindo a 

análise de contribuições de consulta pública, apresentações a Conitec e produção do 

relatório final; 

3. Elaboração de pareceres técnicos científicos (PTC) conforme diretrizes metodológicas do 

Ministério da Saúde de acordo com as perguntas de pesquisa estabelecidas pelo DGITIS; 

4. Elaboração de estudos de revisão sistemática; 

5. Elaboração de estudos de avaliação econômica utilizando modelagem conforme 

diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde;  

6. Elaboração de estudos de análise de impacto orçamentário, na perspectiva do SUS, 

conforme diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde; 

7. Elaboração de estudos de Monitoramento do Horizonte Tecnológico (MHT); 

8. Elaborar estudos de Monitoramento de tecnologias e desempenho de tecnologias em 

saúde incorporadas no SUS; 

9. Produção de estudos de ATS e notas técnicas com síntese de evidências sobre tecnologias 

solicitadas ao DGITIS; 

 

Bolsistas de Extensão para colaboração na execução de atividades relacionadas à Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. 

Prestar apoio técnico, no âmbito do DGITIS, nas seguintes atividades: 

 

1. Participação do Processo de Elaboração e atualização de Protocolos Clínicos e Diretrizes 

terapêuticas - PCDT; 

2. Orientação e acompanhamento de instituições e áreas Técnicas do Ministério da Saúde 

na elaboração dos PCDT e documentos técnicos atrelados neste processo; 

3. Participação na Subcomissão Técnica de PCDT, provendo todos os subsídios técnicos 

necessários ao trabalho desta subcomissão;  

4. Elaboração de estudos técnicos e realizar a avaliação de documentos pautados na 

metodologia de Avaliação de Tecnologias em Saúde; 

5. Desenvolvimento e avalição de textos para os PCDT, considerando algoritmos de 

diagnóstico, tratamento e monitoramento propostos e preparar manifestação técnica para 

subsidiar a análise pelo Plenário; 

6. Avaliação e monitoramento da execução de atividades por grupos elaboradores de PCDT; 

7. Desenvolvimento de estratégias de comunicação e disseminação dos PCDT e Diretrizes 

para os diversos atores da sociedade. 

Local de atuação: 

O profissional poderá atuar de forma presencial em Brasília ou de forma remota, a depender da 

disponibilidade do candidato e da necessidade do projeto. 



 

 

Etapas do Processo: 

✓ Inscrição; 

✓ Análise curricular; 

✓ Entrevista com o candidato; 

Os candidatos interessados e que atendam ao perfil acima deverão encaminhar o currículo com 

os dados pessoais, incluindo telefone e e-mail, detalhando a experiência profissional, em pdf para: 

processoseletivopublico@fiotec.fiocruz.br  – colocando no assunto:  Bolsista De Extensão - 

Avaliação de Tecnologias e Inovação e o nome da vaga pretendida, até 20/08/2020 
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