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Formação de banco de currículos / Cadastro de Reserva para atuar como apoiador descentralizado 
no Projeto “A Modernização dos Processos de Trabalho e das Atividades da Ouvidoria do Ministério 
da Saúde”, no âmbito da cooperação entre a Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde. 

 

A Diretoria de Integridade, por meio da Coordenação-Geral de Controle Interno, Ouvidoria-Geral do 
SUS, Coordenação-Geral de Apuração Preliminar de Denúncias, Corregedoria-Geral do MS e 
Coordenação-Geral de Apoio à Governança de Contratações, desenvolve atividades inerentes a: 

a. fomentar e apoiar a promoção da conduta ética, da transparência, do acesso à informação e da 
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública; 

b. analisar e apurar fatos, denúncias e representações sobre fraude e corrupção praticados contra a 
administração pública por agentes públicos ou privados no âmbito do Ministério; e 

c. desenvolver atividades relacionadas à gestão de riscos, controle interno e prevenção aos riscos de 
integridade. 

 

1) Cargos de Nível Médio (Assistente Administrativo) 

Requisitos obrigatórios: 

1. Ensino Médio Completo ou Nível Superior cursando;  

2.  Experiência mínima de 12 meses em atividades administrativas;  

3. Experiência com uso de informática: Pacote Office;  

4. Experiência em triagem, tratamento e encaminhamento de processos via Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI;  

5. Capacidade de realização de atividades coletivas;  

6. Conhecimento das ferramentas do MS Office;   

7. Domínio de técnicas de redação oficial. 

Requisitos Desejáveis: 

1. Capacidade de prestar apoio aos coordenadores na execução das metas do projeto;  

2. Comprometimento em atender com presteza as demandas dos usuários de serviços públicos. 

Atividades a serem desenvolvidas:  

Prestar apoio técnico para a consecução das atividades que compõem os produtos a serem 

desenvolvidos; 

Prestar apoio logístico no recebimento, triagem e encaminhamento de processos afetos aos produtos; 

Auxiliar nos controles relacionados às atividades de controle e monitoramento das demandas 

relacionadas aos produtos. 

Remuneração Bruta:  

R$ 3.199,65 (três mil cento e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) mensais e benefícios. 
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2) Analista Administrativo I  

Requisitos obrigatórios mínimos: 

a. Conclusão de curso de nível superior em Administração, por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, 
com registro ativo no conselho da categoria; 

b. Experiência comprovada de 12 meses em atividades administrativas;   

c. Experiência em triagem, tratamento e encaminhamento de processos via Sistema Eletrônico de Informação 
– SEI;  

d. Capacidade de realização de atividades coletivas; 

e. Conhecimento das ferramentas do MS Office;  

f. Domínio de técnicas de redação oficial. 

Requisitos Desejáveis: 

a. Experiência de 12 meses no exercício de atividades nas áreas de controle interno, ouvidoria ou de 
corregedoria; 

b. Capacidade de prestar assistência técnica aos coordenadores na execução das metas do projeto; 

c. Comprometimento em atender com presteza as demandas dos usuários de serviços públicos. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Apoiar a análise das rotinas organizacionais, auxiliar a elaboração de relatórios técnicos, apoiar a 
implementação de programas e projetos, dar suporte à elaboração de indicadores de desempenho 
organizacional, além de promover estudos nas mais diversas áreas da Administração. 

 

Remuneração Bruta: 

R$ 5.478,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais) mensais e beneficios. 

 

3) Analista de Atendimento ao Público I 

Requisitos obrigatórios: 

a. Conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, por instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC;  

b. Registro no respectivo Conselho de Classe; 

c. Experiência comprovada de 12 meses em atividades relacionadas ao atendimento ao público ou atividades 
correlatas; 

d. Experiência em triagem, tratamento e encaminhamento de processos via Sistema Eletrônico de Informação 
– SEI;  

e. Capacidade de realização de atividades coletivas; 

f. Conhecimento das ferramentas do MS Office;  

g. Domínio de técnicas de redação oficial. 
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Requisitos Desejáveis: 

a. Experiência de 12 meses no exercício de atividades nas áreas de controle interno, ouvidoria ou de 
corregedoria; 

b. Capacidade de prestar assistência técnica aos coordenadores na execução das metas do projeto; 

c. Comprometimento em atender com presteza as demandas dos usuários de serviços públicos. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Apoiar as rotinas organizacionais da área de atendimento ao público, auxiliar a implementação de 
programas e projetos relacionados ao atendimento ao público, tratar demandas relacionadas ao 
atendimento ao público, além de promover estudos nas mais diversas áreas do atendimento ao 
público. 

Remuneração Bruta 

R$ 5.410,72 (cinco mil quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos) e benefícios. 

 

4) Analista de Riscos I 

Requisitos obrigatórios: 

a. Conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, por instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC;  

b. Registro no respectivo Conselho de Classe;  

c. Experiência comprovada de 12 meses em em atividades relacionadas à gestão de integridade ou atividades 
correlatas;   

d. Experiência em triagem, tratamento e encaminhamento de processos via Sistema Eletrônico de Informação 
– SEI;  

e. Capacidade de realização de atividades coletivas; 

f. Conhecimento das ferramentas do MS Office;  

g. Domínio de técnicas de redação oficial. 

Requisitos Desejáveis: 

a. Experiência de 12 meses no exercício de atividades nas áreas de controle interno, ouvidoria ou de 
corregedoria; 

b. Capacidade de prestar assistência técnica aos coordenadores na execução das metas do projeto; 

c. Comprometimento em atender com presteza as demandas dos usuários de serviços públicos. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Apoiar a realização de atividades relacionadas à análise de riscos dos processos internos do Ministério 
da Saúde, propor soluções alternativas para minimizar os impactos no tratamento das manifestações, 
analisar fluxogramas e propor indicadores de controle gerenciais. 

 

Remuneração Bruta 

R$ 5.603,00 (cinco mil seissentos e três reais) mensais e benefícios. 
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5) Analista Jurídico I 

Requisitos obrigatórios: 

a. Conclusão de curso de nível superior em Direito em instituição de ensino reconhecida pelo MEC; 

b. Registro no respectivo Conselho de Classe;  

c. Experiência comprovada de 12 meses em atividades jurídicas;   

d. Experiência em triagem, tratamento e encaminhamento de processos via Sistema Eletrônico de Informação 
– SEI;  

e. Capacidade de realização de atividades coletivas; 

f. Conhecimento das ferramentas do MS Office;  

g. Domínio de técnicas de redação oficial. 

 

Requisitos Desejáveis: 

a. Experiência de 12 meses no exercício de atividades nas áreas de controle interno, ouvidoria ou de 
corregedoria; 

b. Capacidade de prestar assistência técnica aos coordenadores na execução das metas do projeto; 

c. Comprometimento em atender com presteza as demandas dos usuários de serviços públicos. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Apoiar a elaboração de relatórios técnicos acerca da legislação relacionada a temáticas de interesse 
do projeto, organizar documentação e acompanhar tramitação de documentos junto a Órgãos de 
Controle Interno e Externo. 

 

Remuneração Bruta: 

R$ 5.572,00 (cinco mil quinhentos e setenta e dois reais) mensais e benefícios. 

 

Local de Atuação 

Brasília-DF. 

 

Etapas do Processo de seleção: 

O processo será constituído das seguintes etapas: 

a. Envio do Currículo; 

b. Análise curricular; 

c. Prova teórica sobre a atividade a ser desenvolvida; 

d. Entrevista, em caso de surgimento de vagas 
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Em caso de necessidade, a coordenação do projeto poderá selecionar candidatos para vagas de 
mesmo perfil, porém com nível acima do divulgado neste banco, em razão de maior complexidade de 
responsabilidades. Neste caso, serão selecionados os candidatos que apresentarem maior 
conhecimento nas áreas e perfil alinhado a proposta do cargo. 

 

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 até o dia 04/01/2023 para o link correspondente a vaga 
desejada, conforme abaixo: 

 

•  Assistente Administrativo. 

• Analista Administrativo.  

• Analista de Atendimento ao Público. 

• Analista de Riscos. 

• Analista Jurídico.   

 

   

https://fiotec.wufoo.com/forms/w1tp9u8w0exh2d8/
https://fiotec.wufoo.com/forms/wwd40o114qlm02/
https://fiotec.wufoo.com/forms/wm1x4lj0mgx06v/
https://fiotec.wufoo.com/forms/wwf6hah071ldxo/
https://fiotec.wufoo.com/forms/wxmc0yj1hn77ca/

