
 
 

FORMAÇÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS PARA ATUAR NO DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO 

DE AÇÕES INERENTES AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE EM PROJETOS DE GESTÃO 

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

 

A Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde, por meio da Coordenação Geral de Expansão e Gestão 

da Educação em Saúde e da Coordenação-Geral de Residências em Saúde, desenvolve atividades inerentes: 

a. ao acompanhamento e monitoramento das escolas médicas criadas a partir da Política Nacional de 

Expansão das Escolas Médicas; 

b. à supervisão e tutoria dos médicos contratados no âmbito do Progama Mais Médicos pelo Brasil; 

c. ao acompanhamento dos programas de residência médica e profissional em área da saúde; 

d. ao suporte administrativo das Comissões Nacionais de Residência Médica e de Residência 

Multiprofissional em Saúde; e 

e. à revalidação de diplomas de programas de residência cursados no exterior. 

 

Requisitos obrigatórios: 

· Nível Superior Completo em qualquer área de atuação; 

· Pós-graduação em uma das seguintes áreas: Programas de Saúde, Gestão em Saúde, Docência Superior 

em Área da Saúde, Saúde Coletiva, Controle Interno, Gestão de Projetos, Gestão Pública, Auditoria em 

Saúde, Regulação em Saúde para o SUS, Economia da Saúde, Gestão de Sistemas de Saúde, Orçamento 

Público e afins. 

· Experiencia profissional mínima de 4 (quatro) anos com atividades relacionadas ao Projeto. 

 

Requisitos Desejáveis: 

· Experiência com o uso de informática: pacote Office; 

· Experiência em triagem e encaminhamento de processos via sistema eletrônico de informação - SEI; 

· Domínio de técnicas de redação oficial; 

· Experiência em realizar contatos com universidades, hospitais, secretarias de saúde, profissionais, e 

defensoria pública; 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

· Execução de ações de avaliação, controle e regulação de programas educação em saúde; 

· Análise de documentos; 



 

· Elaboração de pareceres; 

· Elaboração de relatórios; 

· Elaboração de notas técnicas; 

· Interlocução com instituições de ensino superior. 

 

Remuneração 

A partir de R$ 4.988,00 (quatro mil e novecentos e oitenta e oito reais), a depender do tipo de vaga 

disponibilizada. 

 

Local de Atuação 

Brasília - DF 

 

Etapas do Processo de seleção: 

O processo será constituído das seguintes etapas: 

- Envio do Curriculo; 

- Análise curricular 

- Entrevista, em caso de surgimento de vagas.  

 

Por se tratar de um banco, 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 referentes a vaga disponibilizada. 

 

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 com local, instituição e período de 

atuação(mês e ano), em pdf para o seguinte link: https://fiotec.wufoo.com/forms/r1epufhf0gdadpy/,  até 

31/12/2021. 


