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FORMAÇÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS DE ESPECIALISTAS PARA 

ATUAR COMO BOLSISTA DE EXTENSÃO NO PROJETO “AÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA”.  

 

Tipo de vaga: Bolsista de Extensão 

 
Valor da Bolsa 
 
Para os perfis 1,2,3 e 4, a partir de R$ 4.988,00 (quatro mil, novecentos e oitenta 

e oito reais), considerando os seguintes critérios: i) tabela de concessão de bolsa 

da Fiotec; ii) produtos a serem elaborados e, iii) tempo de experiência do candidato. 

Para mais informações, consultar o site da Fiotec: https://www.fiotec.fiocruz.br/.  

Para perfil 5, a partir de R$ 3.440,00 (tres mil, quatrocentos e quarenta reais), 

considerando os seguintes critérios: i) tabela de concessão de bolsa da Fiotec; ii) 

produtos a serem elaborados e, iii) tempo de experiência do candidato.  Para mais 

informações, consultar o site da Fiotec: https://www.fiotec.fiocruz.br/.  

O candidato selecionado não poderá receber mais de uma bolsa, de forma 

simultânea,  no mesmo projeto.  

 

Perfis das bolsas 

Perfil 1 - Parecer Técnico (Ah hoc) e Informe técnico.  

Perfil 2 - Parecer Técnico-Científico (Ah hoc) e Boletim Técnico. 

Perfil 3 - Estudos estratégicos no campo da avaliação e regulação sanitária.   

Perfil 4 - Documento   técnico   sobre  métodos   institucionais   para   apoio  aos 

processos de governança e de gestão.  

Perfil 5 - Documento técnico sobre desenvolvimento de modelo de regulação e de 

vigilância sanitária. 

 
Requisitos obrigatórios para os Perfis 1, 2 e 3 

• Possuir disponibilidade para desenvolver os produtos dentro dos prazos que 

serão estabelecidos e para participar de atividades presenciais de 

direcionamento, quando convidado; 

•  Graduação completa em Ciências Biológicas, Ciências da Saúde ou 

Ciências Exatas e da Terra;  

• Pós-graduação (especialização, mestrado e/ou doutorado) nas seguintes 

áreas de concentração: Avaliação de Tecnologias em Saúde, Farmacologia, 
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Toxicologia, Pesquisa Clínica, Ciências Farmacêuticas, Epidemiologia, 

Bioestatística, Medicina e/ou Biomedicina; 

•  Experiência profissional para o Perfil 1, no mínimo, 5 anos na área específica 

do projeto de regulação e vigilância sanitária, considerando-se as seguintes 

especialidades: anestesia; alergia; cardiologia; clínica geral; dermatologia; 

endocrinologia; fármácia; gastroenterologia; genética/doenças genéticas 

metabólicas; ginecologia; imunologia; infectologia; hematologia; neurologia; 

oncohematologia; oncologia; otorrinolaringologia; pediatria; pneumologia; 

psiquiatria; radiologia; reumatologia; epidemiologia clínica; 

farmacoepidemiologia; pesquisa clínica e/ou avaliação de tecnologias em 

saúde. 

•  Experiência profissional para os perfis 2 e 3, no mínimo, 5 anos no campo da 

avaliação de tecnologias em saúde, regulação e vigilância sanitária, 

considerando-se as seguintes metodologias: síntese de evidências; análise de 

impacto regulatório; análise econômico; e/ou, monitoramento do horizonte 

tecnológico no ciclo de vida das tecnologias 

 
Requisitos desejáveis para os Perfis 1, 2 e 3 

•  Participação em Grupo de Pesquisa no campo da pesquisa clínica, 

epidemiologia clínica, farmacoepidemiologia e/ou avaliação de tecnologias 

em saúde, nos últimos 5 anos; 

•  Publicações científicas nas áreas de pesquisa clínica, epidemiologia clínica, 

farmacoepidemiologia e/ou avaliação de tecnologias em saúde, nos últimos 

6 anos;  

• Qualificação para leitura técnica em língua inglesa. 

 
Requisitos obrigatórios para os Perfis 4 e 5 

• Possuir disponibilidade para desenvolver os produtos e para participar de 

atividades presenciais de direcionamento, quando convidado; 

• Graduação completa em qualquer das áreas de conhecimento;  

• Para o perfil 4, experiência profissional de, no mínimo, 5 anos em atividades 

relacionadas à planejamento e/ou monitoramento e/ou avaliação e/ou gestão 

de políticas de saúde, no âmbito municipal / estadual / federal e/ou no objeto 

do Projeto; 

• Para o perfil 4, pós-graduação (especialização, mestrado e/ou doutorado) em 

área da saúde  ou afins; 

• Para o perfil 5, experiência profissional de, no mínimo, 2 anos em atividades 
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relacionadas à planejamento e/ou monitoramento e/ou avaliação e/ou gestão 

de políticas de saúde, no âmbito municipal / estadual / federal e/ou no objeto 

do Projeto. 

 

Requisitos desejáveis para o Perfil 4: 

• Participação em grupo de pesquisa no campo da saúde e/ou afins, nos 

últimos 5 anos; 

• Publicações científicas no campo da saúde e/ou afins, nos últimos 5 anos.  

 
Requisitos desejáveis para o Perfil 5: 

• Pós-graduação (especialização, mestrado e/ou doutorado); 

• Experiência mínima de 2 anos na área de formação; 

• Experiência em pacote Office; 

• Curso na área de Gestão de Projetos. 

 

Atividades a serem desenvolvidas para a elaboração dos produtos 

Os candidatos deverão escolher ao menos um dos perfis abaixo, podendo se 

candidatar em mais de um dos perfis elencados.  

- Perfil 1 - Parecer Técnico (Ad hoc) e Informe Técnico: atividades 

programadas 

• Parecer Técnico 

o Elaborar parecer Ad hoc contendo análise critica de evidências e 

análise da legislação sanitária vigente; 

o Participar de reuniões técnicas, quando necessários para elaboração 

do produto. 

 

• Informe Técnico: atividades programadas 

o Elaborar Informe Técnico sobre tecnologias em saúde; 

o Realizar busca estruturada na literatura sobre a temática; 

o Contribuir para a realização de meta-síntese ou meta-análise das 

evidências identificadas; 

o Participar de reuniões técnicas, quando necessários para construção 

do produto. 
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- Perfil 2 - Parecer Técnico-Científico (PTC) Ad hoc e Boletim técnico: 

atividades programadas  

• Parecer Técnico-científico (PTC) 

o Elaborar parecer técnico-científico Ad hoc; 

o Realizar busca sistemática da literatura sobre o tema definido; 

o Realizar meta-síntese ou meta-análise das evidências identificadas e 

avaliação crítica das evidências identificadas; 

o Participar de reuniões técnicas, quando necessários para construção 

do produto. 

 

• Boletim Técnico:   

o Elaborar Boletim conforme estrutura padrão a ser apresentada pela 

Fiocruz, contendo dados brasileiros ou internacionais e revisões de 

literatura;   

o Realizar busca estruturada na literatura, meta-síntese ou meta-análise 

das evidências identificadas; 

o Contribuir na formatação do Boletim; 

o Promover as revisões necessárias ao texto, quando solicitado; 

o Participar de reuniões técnicas, quando necessários para elaboração 

do produto. 

 

- Perfil 3 - Estudos estratégicos no campo da avaliação e regulação sanitária: 

atividades programadas 

o Elaborar estudo considerando as temáticas de regulação econômica e 

monitoramento de mercado; desempenho de tecnologias em saúde; 

Evidências de Mundo Real (RWE); efetividade de tecnologias em 

saúde; entre outros no campo da vigilância e na regulação da sanitária; 

o Apresentar relatórios contendo resumo, introdução, objetivos, material 

e  métodos, resultado, discussão conclusões/recomedações e 

referências bibliográficas; 

o Participar de reuniões técnicas, quando necessárias para construção 

do produto. 
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- Perfil 4 -  Documento técnico para o desenvolvimento e aprimoramento  de 

métodos  institucionais  para  apoio  aos  processos  de governança e de 

gestão: atividades programadas 

o Elaborar documento técnico para  apoio  aos  processos  de 

governança e de gestão; 

o Contribuir para o desenvolvimento de metodologias para priorização 

dos estudos e pareceres; 

o Contribuir para o desenvolvimento de diretrizes metodológicas e 

protocolos para elaboração e revisão de estudos e pareceres; 

o Contribuir com a organização e monitoramento de atividades no 

âmbito do desenvolvimento  das capacidades institucionais;  

o Contribuir para a elaboração de relatórios técnicos periódicos de 

monitoramento; 

o Elaborar artigos científicos e divulgação científica; 

o Participar de reuniões e vistas técnicas, quando necessárias para 

construção de produtos; 

o Analisar a qualidade de estudos, pareceres, boletins e informes 

produzidos no âmbito do projeto. 

 

Perfil 5 -  Documento técnico sobre desenvolvimento de modelo de 

regulação e de vigilância sanitária: atividades programadas 

o Elaborar documento técnico para  apoio  aos  processos  de regulação 

e de vigilância sanitária; 

o Contribuir para o desenvolvimento de capacidades institucionais para 

a regulação sanitária; 

o Contribuir para o para desenvovimento de protocolos para operação 

de novos serviços e práticas; 

o Contribuir para o desenvolvimento de estratégias para apoio à gestão 

de conhecimento da Anvisa; 

o Participar de reuniões e visitas técnicas, quando necessários para 

construção do produto. 
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Local de referência para elaboração do produto: 
 

A formação do banco de currículos de especialistas contempla todas as Unidades 
Federativas do Brasil. As atividades de alinhamento em relação aos produtos 
serão realizadas, preferencialmente, de maneira virtual.  

 
 
Etapas do Processo: 

 

✓ Inscrição; 
✓ Análise curricular. 

 
 
Impedimentos: 

 

Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo 

celetista Fiotec há menos de 180 dias; 

Autônomos ou MEI só poderão atuar como bolsistas seis meses após o 

encerramento do contrato com a Fiotec;  

Os Servidores da Anvisa não poderão participar desse processo, assim como 

servidores em cargo de comissão de qualquer órgão público, aqueles com 

dedicação exclusiva, salvo os casos previstos na legislação vigente.  

 

Disposições gerais: 

Os pareceres Ad hoc  se darão em consonância com a Portaria n.º 217/Anvisa, 

de 19 de fevereiro de 2018. 

O servidor público deverá verificar junto ao seu órgão de vínculo a possibilidade de 

participação nessa chamada e de recebimento de bolsa. 

Em caso de implementação de bolsa em favor de servidor público, será necessária 

a  apresentação de carta de anuência que informe a ciência  do órgão de origem 

sobre o desenvolvimento de atividades no âmbito desse projeto. 

 

Em caso de disponibilização de vagas, os candidatos inscritos e dentro do perfil 

definido serão chamados para o processo e receberão os detalhes referentes à 

vaga disponibilizada.  
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Os candidatos interessados e que atendam aos perfis acima deverão encaminhar o 

currículo em pdf, de preferência no modelo Lattes, contendo os dados pessoais 

(endereço, CPF, filiação e data de nascimento, telefone e e-mail de contato) e 

detalhamento da experiência profissional, até 17/06/2022. O candidato deverá se 

inscrever no link abaixo, de acordo com o perfil desejado. 
 

Perfil 1: https://fiotec.wufoo.com/forms/s4ilynh1x6zoi2/  

Perfil 2: https://fiotec.wufoo.com/forms/s6f4f8f14oo9q6/  

Perfil 3: https://fiotec.wufoo.com/forms/s4mn52u0qe2myy/  

Perfil 4: https://fiotec.wufoo.com/forms/s1s3izaw05pdzob/  

Perfil 5: https://fiotec.wufoo.com/forms/sk682sc1r3hs0b/  

https://fiotec.wufoo.com/forms/s4ilynh1x6zoi2/
https://fiotec.wufoo.com/forms/s6f4f8f14oo9q6/
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