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CHAMADA Nº 07/2021 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 1 (UMA) VAGA IMEDIATA 

PARA PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA COM FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 

RESERVA PARA O PROJETO APOIO AO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO E 

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

 

1.  IMPEDIMENTOS  

 
Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo celetista Fiotec 

há menos de 18 meses; 

 

Profissionais que foram bolsistas há menos de 6 meses pela Fiotec. 

 

2. QUANTIDADE E TIPO DE VAGA 

1 (uma) vaga para Contrato de Prestação de Serviços Pessoa Física. 

 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO 

Colaboração na execução do projeto “Apoio ao monitoramento e avaliação da gestão e 

fortalecimento da política nacional de saúde da pessoa com deficiência”, por meio de apoio na 

elaboração de protocolos clínicos e diretrizes para atenção especializada à saúde. 

 

4. LOCAL DE ATUAÇÃO 

As atividades serão desenvolvidas em teletrabalho, com possibilidade eventual de atividade 

presencial em Brasília/DF. 

5. VALOR DO CONTRATO 
 

R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais mensais).  

 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
6 meses. 

 
7. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO CADASTRO DE RESERVA: 

A validade será de 12 meses, a partir da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado. 

 

 

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


         

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos 

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-

2754 

fiotec@fiotec.fiocruz.br - www.fiotec.fiocruz.br  

VPGDI-005-FIO-20 

 

29/09/2021 

 

 

8. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

A Fiotec garantirá prioridade na contratação do candidato aprovado que se enquadre como pessoa 

com deficiência (PCD), desde que comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições 

do cargo para o qual o candidato se inscreveu. 

 

9. REQUISITOS: 

 
9.1 Requisitos Obrigatórios 

 

• Ensino Superior Completo em Medicina; 

• Experiência profissional de, no mínino, 9 anos em atuação médica; 

• Conhecimento amplo da Língua Portuguesa; capacidade de redigir de forma concisa e 

conclusiva; 

• Conhecimento da estrutura e financiamento do SUS;  

• Conhecimento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS;  

• Conhcimento sobre incorporações, não incorporações e desincorporações de 

tecnologias no SUS; 

• Disponibilidade imediata para início das atividades. 

 

 
9.2 Requisitos Classificatórios: 

 

• Experiência em estrutura e financiamento do SUS;  

• Experiência com Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS;  

• Experiência com incorporações, não incorporações e desincorporações de tecnologias 

no SUS.   

 
 
 

10 . ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 

• Revisar minutas de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde e 

propor melhorias e correções dos textos; 

• Verificar pertinências e adequações protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do 

Ministério da Saúde; 
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• Verificar a compatibilidade e identificar as necessidades sine qua non para a publicação 

dos protocolos e diretrizes revisados e liberados para publicação; 

 

10.1. Resultados e Produtos Esperados 

Protocolos Clínicos e diretrizes terapêuticas revisadas com melhorias e correções; 

Protocolos Clínicos e diretrizes terapêuticas com adequações pertinentes realizadas; 

Protocolos Clínicos e diretrizes terapêuticas adequados para publicação. 

 

11 . DO PROCESSO SELETIVO 
 

O processo seletivo será composto de 03 (três) etapas, a saber: 1ª etapa: Inscrição; 2ª etapa: 

Avaliação curricular; 3ª etapa: Entrevista. 

Todas as etapas do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo site da FIOTEC 

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

11.1 1ª etapa: Inscrição 
 

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fiotec 

www.fiotec.fiocruz.br e anexar o currículo atualizado em pdf, contendo detalhamento da 

experiência profissional, documentos comprobatórios de escolaridade e experiência (frente e 

verso), seguindo o cronograma no Quadro I. 

 

Todos os documentos enviados precisam estar em formato pdf, caso o candidato apresente os 

documentos em formato diferente do especificado anteriormente, será eliminado.  

Além disso, o candidato que não anexar os comprovantes declarados será eliminado do processo 

seletivo ou não receberá a pontuação referente ao item do Quadro II. 

 

As declarações de experiência informadas deverão constar em papel timbrado do declarante, com 

as especificações das atividades desenvolvidas e dos períodos correspondentes a elas, como 

também a assinatura e carimbo do responsável pela emissão da mesma. Esse documento deverá 

ser anexado no momento da inscrição. Serão considerados comprovantes de escolaridade 

apenas diplomas e declarações devidamente assinados. 

 

Quaisquer informações que estejam omissas ou ilegíveis no currículo ou nos comprovantes não 

serão consideradas. Não será aceito como comprovante de nenhum outro documento diferente do 

solicitado. Não serão consideradas declarações emitidas pelo próprio candidato. 
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11.2 2ª etapa: Avaliação Curricular 

Esta etapa será de caráter classificatório e eliminatório, servindo a pontuação correspondente para 

a apuração da classificação final, conforme o Quadro II. A pontuação máxima da avaliação 

curricular será de 50 pontos. 

Serão considerados aprovados apenas os candidatos que alcançarem, no mínimo, 25 (vinte e 

cinco) pontos nesta etapa. 

Os 4 (quatro) primeiros candidatos, por ordem de classificação, serão convocados para a 

entrevistas que acontecerão de forma online. 

Em caso de empate nesta etapa, serão considerados os seguintes critérios: 

● Maior idade. 

 
11.3 3ª etapa: Entrevista Online 

A etapa de entrevista técnica terá caráter classificatório e eliminatório, servindo a pontuação 

correspondente para a apuração da classificação final. A Entrevista Técnica será realizada por 

meio da plataforma Microsoft Teams, nos dias informados no Quadro I desta chamada. 

Os detalhes da convocação serão divulgados no site institucional da Fiotec.  

 

No momento da realização da entrevista, o candidato deverá demonstrar competências e 

experiência nos seguintes temas: 

• Possuir comportamento proativo; 

• Possuir comportamento de flexibilidade; 

• Possuir comportamento ético; 

• Aptidão para resolve problemas; 

• Possuir habilidade de comunicação funcional, com respostas oportunas observando fluxos e 

prazos estabelecidos; 

• Apresentar comportamento assertivo nas relações interpessoais; 

• Zelar pelo cumprimento das normas e planejamento;  

• Apresentar comportamento de respeito à hierarquia institucional; 

• Conhecimento da estrutura e financiamento do SUS;  

• Conhecimento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do SUS;  

• Conhcimento sobre incorporações, não incorporações e desincorporações de tecnologias no 

SUS;   

• Conhecimento amplo da língua portuguesa. 

 
Os candidatos que obtiverem nota inferior a 25 (vinte e cinco) pontos nesta etapa serão eliminados 

do processo seletivo. 
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12 . RESULTADO FINAL 

A nota final de cada candidato será a soma das pontuações obtidas dispostas no Quadro II. Serão 

selecionados aqueles candidatos que, seguindo a ordem decrescente de classificação, 

preencherem o número de vagas oferecidas. 

Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem: 

- Maior pontuação na Análise Curricular; 

- Maior pontuação na Entrevista; 

- Maior idade; 

É de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo seletivo no site da 

Fiotec www.fiotec.fiocruz.br. 

O resultado final será divulgado no site da FIOTEC: www.fiotec.fiocruz.br. 

Os candidatos que não se classificarem dentro do número de vagas e atingirem a nota mínima, 

irão compor o cadastro de reserva. Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, os 

candidatos do cadastro de reserva poderão ser chamados a ocupar as vagas remanescentes, 

sendo respeitada a ordem de classificação. 

 

13.  RECURSO 

Os recursos referentes aos resultados das etapas do processo de seleção somente serão 

conhecidos e analisados, se interpostos junto à FIOTEC no prazo previsto no quadro I em anexo e 

deverão, obrigatoriamente, ser formalizados com a devida motivação, cabendo ao candidato indicar 

de forma objetiva o item a ser impugnado, bem como apresentar suas razões. 

 

Dentro do período de interposição de recursos o candidato deverá entrar no link de recursos, que 

estará disponível na página da FIOTEC (http://www.fiotec.fiocruz.br/), e anexar o seu arquivo de 

recurso que será analisado. Serão avaliados somente os recursos enviados no padrão do arquivo 

disponibilizado no resultado final. 

 

14. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E CONTRATAÇÃO 

● Apresentar, na data da convocação, a comprovação dos requisitos exigidos para a vaga; 

● A falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do Processo Seletivo 
Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções 
penais aplicáveis; 

● A convocação será realizada através da FIOTEC ou da Coordenação do Projeto, mediante e-
mail e telefone; 
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● O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório; 

● Não será convocado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou comprovar 
quaisquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

● Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

● O Candidato é responsável pela atualização de suas informações pessoais, endereço 

residencial e e-mail durante a validação desse Processo Seletivo, através do endereço 

eletrônico processoseletivopublico@fiotec.fiocruz.br. Esse endereço não poderá ser utilizado 

para envio de documentos comprobatórios. A não atualização das informações poderá gerar 

prejuízos ao candidato, sem nenhuma responsabilidade para a FIOTEC; 

● A FIOTEC se reserva ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em 

qualquer fase do Processo Seletivo em razão de atos ou fatos não previstos; 

● Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão formada por membros indicados pela 

FIOTEC e pela Coordenação do Projeto. 

 

 

QUADRO I - ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Atividades Datas 

Período de Inscrição  

(preenchimento da inscrição, envio de currículos e documentos comprobatórios) 

29/09/2021 a 03/10/2021 

Análise Curricular 04/10/2021 a 11/10/2021 

Divulgação do Resultado da Análise Curricular e da Lista de Inscritos 13/10/2021 

Entrevista 14 e 15/10/2021 

Divulgação do Resultado da Entrevista 19/10/2021 

Período de Interposição de Recursos 19/10/2021 a 28/10/2021 

Divulgação do Resultado interposição de Recurso 29/10/2021 
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QUADRO II - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

ITEM ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO 

1 

Experiência em estrutura e financiamento do SUS MÁXIMO 20 

Experiência profissional até 3 anos completos  10 

Experiência profissional de 4 a 8 anos completos.  15 

Experiência profissional acima de 9 anos completos  20 

2 

Experiência com Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais do SUS 

MÁXIMO 15 

Experiência profissional até 3 anos completos  5 

Experiência profissional de 4 a 8 anos completos.  10 

Experiência profissional acima de 9 anos completos  15 

3 

Experiência sobre incorporações, não incorporações e 
desincorporações de tecnologias no SUS 

MÁXIMO 15 

Experiência profissional até 3 anos completos  5 

Experiência profissional de 4 a 8 anos completos.  10 

Experiência profissional acima de 9 anos completos  15 

 Entrevista Técnica  50 

TOTAL - 100 
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