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FORMAÇÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS, PARA ATUAÇÃO EM PROJETOS DE GESTÃO EM 

SAÚDE, NO ÂMBITO DA COOPERAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ E O MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. 

 

Escolaridade: Nível superior completo na área da saúde. 

 

Requisitos obrigatórios: 

• Experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em saúde pública, saúde coletiva 

ou áreas afins; 

• Experiência em análise de Políticas Públicas; 

• Inovação na gestão da saúde; 

• Experiência no Sistema Único de Saúde (SUS); 

• Conhecimentos: Legislação e funcionamento do SUS e Políticas públicas de saúde, 

Análise de dados, Indicadores, Projeções e Orçamento público, Monitoramento e 

Avaliação; 

• Prática no uso de ferramentas de tecnologia, tais como: pacote office; internet e e-

mail; e 

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

 

Requisitos desejáveis: 

• Pós-graduação em saúde pública, saúde coletiva ou áreas afins; 

• Pós-graduação em Cardiologia, Nefrologia e/ou Oncologia; 

• Atuação em redes de atenção à saúde. 

 

Aptidões: 

Capacidade analítica, Organização, Trabalho em Equipe, Assiduidade, Pontualidade, Disposição 

para aprender, Responsabilidade, Resolutividade, Proatividade, Capacidade de comunicação 

(oral e escrita) com clareza e objetividade, Comprometimento, Facilidade no manejo das 

tecnologias da informação, Urbanidade e Habilidade em resolução de problemas e cumprimento 

de prazos. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

• Apoiar na avaliação das políticas e das ações de atenção especializada em saúde; 

• Classificar informações estratégicas sobre as políticas e estratégias e ações sob 

responsabilidade do Departamento de Atenção Especializada e Temática –

DAET/SAES;  



25/03/2021 

 
• Sistematizar e disseminar informações estratégicas sobre as políticas e demais ações 

de saúde sob responsabilidade do DAET; 

• Desempenhar atividades voltadas a gestão de informações estratégicas, 

monitoramento e avaliação das políticas e demais ações de saúde sob 

responsabilidade do DAET; 

• Apoiar os processos e as práticas de monitoramento das políticas, programas e 

demais ações de saúde no âmbito do DAET. 

 

Local das atividades: 

• Brasília/DF 

Etapas do processo seletivo: 

• Inscrição; 

• Análise curricular; 

• Entrevista, em caso de surgimento de vagas. 

 

Por se tratar de um banco de currículos, não há formato de contratação ou demais detalhes 

definidos, entretanto, em caso de disponibilização de vagas, os candidatos inscritos e dentro do 

perfil definido serão chamados para o processo e receberão os detalhes. 

 

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

dados pessoais completos (endereço completo, CPF, filiação e data de nascimento), incluindo 

telefone e o e-mail, detalhando a experiência profissional com local e período de atuação, em 

pdf, no seguinte link: https://fiotec.wufoo.com/forms/r1gh0wl80w7xyek/, até o dia 

16/04/2021. Nesta etapa, não será necessário apresentar qualquer documentação, além do 

currículo. 
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