
 

      
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  

 

FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA REDE NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR (RENAVEH), 

26/04/2021 

 

 

CHAMADA 70/2020 

COMUNICADO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO 

DE 27 (VINTE E SETE) VAGAS IMEDIATAS DE BOLSISTA DE EXTENSÃO COM FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA PARA O PROJETO DE FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA REDE 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR (RENAVEH), PARA O 

ENFRENTAMENTO DA COVID 19. 

 

A Rede VigiAR-SUS é uma estratégia nacional que coordena e articula os eixos estratégicos para a 

vigilância qualificada de doenças e agravos, alerta oportuno de riscos e ameaças a saúde e resposta 

integrada às emergências em saúde pública. A iniciativa surgiu da necessidade de apoiar Estados e 

Municípios em estratégias de Vigilância da COVID-19, reconhecendo-a como ponto crucial na resposta à 

atual pandemia. 

 

O lançamento dos editais 70/2020 e 71/2020 cuja parceria entre SVS, Fiocruz e Fiotec objetivou o 

fortalecimento de recursos humanos especificamente para atuação qualificada como interlocutores 

Estaduais da Rede VigiAR-SUS (atuando nos Centros de Informações Estratégicas em Saúde do Brasil) e 

apoiadores estaduais da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. 

 

O objetivo da contratação desses profissionais na modalidade bolsa é providenciar apoio técnico e 

qualificado às SES no que tange à implementação do programa ViGIAR-SUS em todas as UFs brasileiras. 

Para tanto, as atribuições dos candidatos de ambas as chamadas foram delineadas na perspectiva de 

apoio às SES nas linhas de implantação e monitoramento do programa. 

 

Apoiador RENAVEH (Chamada 70/2020): 

•                Apoiar a Secretaria Estadual de Saúde na realização das atividades orientadas pela coordenação 

nacional da RENAVEH no Ministério da Saúde; 

•                Apoiar a referência estadual para Vigilância Epidemiológica Hospitalar na elaboração, 

implementação e monitoramento do plano de ampliação e fortalecimento da RENAVEH estadual; 

•                Realizar, em conjunto com a referência estadual da RENAVEH, o monitoramento de todas as 

etapas do plano de ampliação e fortalecimento da rede; 

•                Elaborar relatórios técnicos contendo as ações de implementação do plano de fortalecimento e 

ampliação da RENAVEH; 

•                Apoiar a referência técnica do estado e dos municípios para RENAVEH, na qualificação dos 

profissionais que atuam nos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia integrantes da RENAVEH. 

 

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  

 

FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA REDE NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR (RENAVEH), 

26/04/2021 

 

 

Interlocutor da Rede Vigiar-SUS (Chamada 71/2020): 

•                Apoiar a Secretaria Estadual de Saúde na realização das atividades orientadas pela coordenação 

nacional da Rede Vigiar-SUS; 

•                Articular a execução das atividades referentes aos eixos do projeto VIGIAR-SUS com 

representantes das três esferas de gestão do SUS; 

•                Apoiar as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde na implementação e monitoramento do 

projeto Vigiar-SUS; 

•                Realizar, em conjunto com a SES e as SMS o monitoramento de todas as etapas do plano de 

ampliação e fortalecimento da rede VigiAR-SUS; 

•                Elaborar relatórios técnicos contendo as ações de implementação do plano de fortalecimento e 

ampliação da Rede VigiAR-SUS. 

  

O cronograma do Ministério da Saúde para a implementação e monitoramento das estratégias definidas 

nos 8 eixos do VigiAR SUS foi planejado para início das atividades em setembro de 2020 e termino em 

dezembro de 2021, com a perspectiva de contratação de RH até março de 2022 para execução das 

atividades em 12 meses, sendo os últimos 3 meses de atuação, o período de consolidação de todas as 

atividades realizadas, prestação de contas e participação de reuniões técnicas para avaliação do programa 

VigiAR-SUS no âmbito local, estadual, regional e nacional. Algumas ações-chave de implementação desse 

processo estão em andamento junto aos Estados, e os planos de ampliação e fortalecimento das Redes 

CIEVS e RENAVEH já estão sendo trabalhados. Estratégias previstas tais como a capacitação dos 

apoiadores já estão em andamento com o término da oferta do Curso de Preparação e Resposta às 

Emergências em Saúde Pública no âmbito do SUS (obrigatório a todos os candidatos dessas chamadas) 

e a finalização das Inscrições para candidatura à especialização do EpiSUS intermediário (com duração 

de 9 meses), ofertada aos candidatos da chamada 69 e 70. 

 

No decorrer do processo seletivo dos editais 70 e 71/2020, diversos candidatos declinaram de sua vaga, 

por diversos motivos, e como houve, no edital a previsão de vagas para cadastro reserva, até o presente 

momento, a Fiotec ainda continua convocando candidatos aprovados na lista de cadastro reserva.  

 

Apesar de se reconhecer a importância da contratação do maior número possível de profissionais para 

acompanhamento das estratégias no âmbito do VigiAR SUS e para a RENAVEH esta SVS prioriza pelo 

cumprimento das atividades delineadas no âmbito do VigiAR-SUS, que prevê pagamento dos bolsistas em 

tempo máximo de até maio de 2021, de forma a não comprometer a estratégia nacional no que tange ao 

cumprimento do cronograma. Dessa forma, esta SVS entende que não há mais tempo hábil de 
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chamamento de cadastro reserva para esses dois editais. Sendo assim, não haverá mais convocação de 

candidatos do cadastro de reserva. 
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