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FORMAÇÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS / CADASTRO DE RESERVA PARA ATUAR COMO APOIADOR 

DESCENTRALIZADO NO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (PMMB) , 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; 

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

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

Multiprofissional em Saúde; e 

e. ao reconhecimento de diplomas de programas de residência cursados no exterior. 
 

Requisitos obrigatórios: 

· Ensino Superior Completo com bacharelado ou licenciatura na área da Educação e/ou Saúde;  

· Experiência comprovada de no mínimo 04 (quatro) anos em atividades relacionadas à Saúde, no 

âmbito Municipal/Estadual/Federal.  

· Disponibilidade para viajar sempre que necessário;  

· Residir no Estado onde serão desenvolvidas as atividades;  

· Possuir acesso à Internet e habilidade com informática básica; 

 

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; 
 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Os profissionais selecionados cumprirão função estratégica, de forma a subsidiar a análise e o processo 

de decisão, por meio dos relatórios produzidos com informações sobre as ações implementadas nos 

municípios e estados. Neste sentido, cabe aos profissionais atividades como: 

· Representar a CGEGES/DDES/SESu/MEC nos Estados para as demandas da Tutoria e Supervisão 

do PMMB; 
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· Apoiar a interlocução das Instituições Supervisoras (IS) aderidas ao programa e das Secretarias de 

Saúde dos Estados com os respectivos Tutores e Supervisores do Estado e/ou Macrorregião no 

âmbito de atuação; 

· Apoiar o desenvolvimento das ações de Educação Permanente para Tutores e Supervisores do 

PMMB; 

· Participar de reuniões e webconferências periódicas com a CGEGES/DDES/SESu/MEC, tutores das 

Instituições que acompanham e demais atores participantes do projeto; 

· Analisar a distribuição do quantitativo de tutores, supervisores e médicos, conforme parâmetros 

definidos do PMMB, na elaboração do Plano de Trabalho, assim como acompanhar e monitorar o 

processo de validação de bolsas dos supervisores; 

· Elaborar e postar relatórios mensais sobre suas atividades desenvolvidas, utilizando a plataforma 

online destinada a este fim; 

· Comunicar a referência central do Ministério da Educação qualquer tipo de irregularidade no 

PMMB, dentro da perspectiva da Supervisão e Tutoria Acadêmica; 

· Monitorar o agendamento das websupervisões nas plataformas de comunicação online; 

· 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 profissional 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; 

· Participar de seminários de capacitação realizados pela DDES/SESu/MEC ao longo da realização 

do projeto. 

Valor da Vaga 

A partir de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a depender do tipo de vaga   disponibilizada. 

 

Local de Atuação 

A formação do banco de currículos contempla todas as 27 Unidades Federativas do Brasil, e as 

alocações serão distribuídas segundo a necessidade do Projeto Mais Médicos para o Brasil. O Apoiador 

poderá ficar encarregado de acompanhar mais de uma Instituição Supervisora, inclusive de Estados 

diferentes. 
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Etapas do Processo de seleção: 

O processo será constituído das seguintes etapas: 

- Envio do Currículo; 

- 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/s1d2baly0pbeep4/ até 30/12/2022. 


