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PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS 

PARA BOLSISTA DE PESQUISA PARA A ATUAR NO PROJETO DE 

APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS E PRÁTICAS VINCULADAS A 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE. 

Valor da Bolsa: 

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais. 

Requisitos obrigatórios: 

• Ensino Superior Completo com bacharelado ou licenciatura; 

• Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 06 (seis) anos em atividades 

relacionadas à gestão de Políticas de Saúde, no âmbito Municipal / Estadual / Federal; 

• Residir no local de atuação do projeto; 

• Disponibilidade para viagem; 

• Conhecimento amplo da Língua Portuguesa, com capacidade de redigir de forma 

concisa e conclusiva; 

 

Requisitos desejáveis: 

• Residência em Saúde, Saúde Pública ou Medicina Familiar e Comunidade; 

• Experiência em estrutura e financiamento do SUS; 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Os candidatos deverão escolher um dos perfis abaixo e se candidatar especificamente para 

o perfil desejado: 

Perfil 1 - Atividades Programadas: 

• Contribuir com a orientação e a organização das ações da Política Nacional de 

Promoção da Saúde; 

• Contribuir com a orientação e a organização das ações da Política Nacional de 

Alimentação e nutrição; 

• Contribuir com a orientação e a organização das ações, estratégias e programas de 
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promoção da saúde; 

• Contribuir com a orientação e a organização das ações, estratégias e programas de 

cessação do tabagismo na atenção primária a saúde; 

• Apoiar a promoção das ações intersetoriais a fim de incidir sobre os determinantes 

sociais e os fatores que influenciem diretamente a saúde da população; 

• Promover a difusão de tecnologias efetivas, nacionais ou internacionais, de 

promoção da saúde e prevenção das doenças crônicas; 

• Contribuir com o desenvolvimento e a disponibilização aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios estratégias de formação, monitoramento e avaliação de 

ações e serviços de saúde na atenção primária à saúde destinados à promoção da 

saúde e à prevenção das doenças crônicas;  

• Estimular e apoiar as iniciativas internacionais de promoção da saúde e prevenção 

das doenças crônicas. 

 

Perfil 2 - Atividades Programadas: 

• Apoiar os processos de formulação, elaboração e avaliação da Política Nacional 

de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas no âmbito do SUS; 

• Contribuir com o processo de formulação, implementação e avaliação das 

políticas de saúde relativas aos ciclos de vida, de forma integrada e contínua, 

especialmente em relação à saúde: da criança e ao aleitamento materno; de 

adolescentes e jovens; da mulher; do homem; e da pessoa idosa; 

• Contribuir com a formulação, planejamento, avaliação e monitoramento das ações 

e estratégias de atenção à saúde no âmbito das políticas de saúde para populações 

estratégicas ou vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres, homens e 

pessoas idosas; 

• Apoiar os processos de formulação, elaboração e avaliação da Política Nacional 

de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas no âmbito do SUS; 

• Contribuir com o fomento de pesquisas relacionadas com ciclos de vida, saúde 

mental e saúde de populações vulneráveis; 

• Apoiar a produção, processamento e difusão dos conhecimentos referentes às 

ações programáticas estratégicas. 
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Perfil 3 - Atividades Programadas: 

• Contribuir com o processo de normatização, a organização e o desenvolvimento 

das ações de atenção primária à saúde que fortaleçam a Estratégia Saúde da 

Família e que sejam orientadas pelos atributos da Atenção Primária à Saúde, 

observados os princípios e as diretrizes do SUS; 

• Apoiar o fomento das estratégias que ampliem o acesso e assegurem o primeiro 

contato dos cidadãos com a atenção primária à saúde, e que reduzam a quantidade 

de pessoas expostas a situações de iniquidade em saúde; 

• Apoiar a promoção e a indução das estratégias de organização das ações de 

atenção primária à saúde que fortaleçam a capacidade de prover a 

longitudinalidade e continuidade do cuidado, e que ampliem a resolutividade e 

integralidade; 

• Apoiar a formulação, a implementação, a avaliação e o monitoramento das 

políticas como: a Política Nacional de Saúde Bucal; a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, 

Política de Práticas Integrativas e Complementares, e políticas de promoção da 

equidade em saúde; 

• Apoiar a formulação, a implementação e a avaliação das estratégias permanentes 

e sustentáveis de formação e provimento de profissionais de saúde para a atenção 

primária à saúde em áreas com alta taxa de rotatividade profissionais ou 

dificuldade de alocação desses profissionais; 

• Contribuir com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos sistemas de 

informação da Atenção Primária à Saúde, com ênfase na informatização das 

Unidades Básicas de Saúde e disponibilização de informações para o 

estabelecimento de um registro eletrônico em saúde; 

• Promover a formulação, a implementação e a avaliação do modelo de 

financiamento federal a Atenção Primária à Saúde; 

 

Perfil 4 - Atividades Programadas: 

• Promover o subsídio para a qualificação e a ampliação da atuação clínica-

assistencial dos profissionais de saúde, por meio da elaboração, implantação e 

implementação de linhas de cuidado, diretrizes, protocolos e processos de trabalho 
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na Atenção Primária à Saúde; 

• Contribuir o fortalecimento da estrutura para cobertura com atendimento médico, 

psicológico e monitoramento de casos de COVID-19 para a população; 

• Orientar gestores estaduais e municipais, médicos, supervisores, tutores e demais 

partes interessadas sobre as regras dos Programas no âmbito da Atenção Primária 

à Saúde (APS), em decorrência de provocação dos mesmos ou em função de 

evoluções normativas destes programas; 

• Apoiar o processo de coleta e análise das informações acerca das demandas dos 

territórios conforme alinhamento de plano de trabalho; 

• Acompanhar os territórios e eventuais alterações de gestão municipal, garantindo 

o monitoramento dos principais indicadores dos Programas e Políticas da APS; 

• Participar de atividades de formação/educação permanente em saúde para o uso 

de ferramentas e sistemas de monitoramento dos atores envolvidos nos Programas 

e Políticas da Atenção Primária. 

• Realizar o planejamento e execução de visitas técnicas aos municípios para 

monitoramento de Programas e averiguação e monitoramento das ocorrências, 

com a finalidade de fortalecer e agregar conhecimento sobre a Atenção Primária 

à Saúde. 

• Os trabalhos serão acompanhados pela Coordenação do Projeto na Fiocruz e a 

respectiva instituição demandante (financiadora) do Projeto que poderá a qualquer 

momento ou quando achar necessário, solicitar relatórios adicionais sobre a 

execução das atividades. 

• O contratado deverá manter sigilo acerca de seu trabalho, dos documentos e 

informações a que tenha acesso no cumprimento de suas obrigações. Deverá, 

ainda, manter uma relação profissional adequada com as autoridades federais, 

estaduais, municipais, do Distrito Federal e com os técnicos ou pessoas com quem 

venha a interagir, exercendo suas atividades com zelo e dedicação. 

 

Perfil 5 - Atividades Programadas: 

• Prestar assessoramento na construção dos instrumentos de planejamento, tais 

como PLOA, PPA, LDO, PNS e PAS, bem como reformulações que se fizerem 

necessárias no decorrer do exercício. 
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• Acompanhar a execução da Lei Orçamentária Anual (LOA) no âmbito da 

Secretaria de Atenção Primária à Saúde, avaliando o alcance das metas físicas e a 

execução orçamentária e financeira do exercício, propondo as alterações que se 

fizerem necessárias. 

• Acompanhar e controlar a execução das ações orçamentárias e a execução 

financeira da SAPS; 

• Acompanhar a elaboração dos Relatórios de Gestão e acompanhar os Relatórios 

Quadrimestrais de Prestação de Contas (RQPC) no âmbito da Secretaria de 

Atenção Primária à Saúde; 

• Acompanhar a execução orçamentária e financeira dos projetos, convênios, 

acordos e instrumentos congêneres, financiados com recursos do Ministério da 

Saúde, celebrados no âmbito da Secretaria de Atenção Primária à Saúde; 

• Analisar, processar e acompanhar os processos relativos à publicação de Portaria 

e à execução orçamentária e financeira das propostas, na modalidade Fundo a 

Fundo (FAF), provenientes de recursos de programação própria e de emendas 

parlamentares, no âmbito da Secretaria de Atenção Primária à Saúde; 

• Avaliar os resultados alcançados na execução dos programas e projetos 

desenvolvidos, no âmbito da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e 

disponibilizar as informações para subsidiar os processos de tomada de decisão. 

• Demais demandas na elaboração de planos, programas e ações no âmbito da 

Coordenação. 

 

Perfil 6 - Atividades Programadas:  

• Contribuir no processo de coordenação do monitoramento e avaliação das 

Políticas e Programas da Atenção Primária à Saúde; 

• Apoiar o processo de coordenação do monitoramento e avaliação das metas, 

ações, resultados intermediários e indicadores sob responsabilidade da SAPS 

previstos nos instrumentos de planejamento oficiais, dentre eles, o Plano 

Plurianual (PPA), o Plano Nacional de Saúde (PNS,) os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Planejamento Estratégico Institucional 

(PEI) e o Planejamento Estratégico da SAPS, em consonância com a Política 

Nacional de Monitoramento e Avaliação do SUS; 
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• Contribuir para a integração da gestão do conhecimento ao processo de 

monitoramento e avaliação da SAPS, fortalecendo o processo de tomada de 

decisão; 

• Participar e contribuir nos estudos e implementação de metodologias, 

instrumentos e modelos de monitoramento e avaliação na Atenção Primária à 

Saúde, com foco em resultados;  

• Apoiar a qualificação contínua da metodologia de Monitoramento e Avaliação 

junto as áreas técnicas da SAPS, e em especial, na elaboração e avaliação de 

indicadores; 

• Participar de estudos, análises preditivas e na prospecção de cenários, se 

utilizando de informações da Atenção Primária à Saúde, de forma a contribuir 

com o aprimoramento das políticas de responsabilidade da SAPS; 

• Participar de discussões técnicas com instituições de pesquisa sobre assuntos de 

interesse da SAPS;  

• Contribuir para diretriz nacional de aumento da transparência ativa fomentado a 

disponibilização de informações estratégicas da Atenção Primária à Saúde, 

utilizando-se de ferramentas de Tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

livres que favoreçam o acesso aos dados em formato aberto e usabilidade das 

informações pelos usuários; 

• Contribuir para a gestão do ambiente informacional de monitoramento e avaliação 

da SAPS, apoiando a estratégia de uso de softwares livres na elaboração de painéis 

de monitoramento e avaliação de indicadores da Atenção Primária à Saúde.  

 

Local de atuação: 

Distrito Federal. 

Etapas do Processo: 

✓ Inscrição; 

✓ Análise curricular; 

✓ Entrevista com o candidato, em caso de surgimento de vagas; 
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A convocação para a entrevista ocorrerá por e-mail e/ou telefone, considerando o 

endereço de e-mail informado pelos candidatos. 

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

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

pdf, no seguinte link https://fiotec.wufoo.com/forms/s12k364f05bm1hx/. O período de 

inscrições será encerrado em 31/12/2021. 

 

 

https://fiotec.wufoo.com/forms/s12k364f05bm1hx/

