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PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE 07 (SETE) VAGAS DE BOLSISTA DE 

EXTENSÃO PARA ATUAR COMO REFERÊNCIA LOCAL NO PROCESSO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA EXECUTADA PELO IFF/FIOCRUZ COM AS SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE/SES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS-CAPITAL PARA A REDUÇÃO DA 

MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL EM CADA ESTADO DAS REGIÕES SUL E 

SUDESTE. 

Tipo de vaga: Bolsa na modalidade de extensão, pelo período de 12 meses, podendo 

ser renovada por igual período.  

Projeto: QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES COM O FOCO NA 

GESTAÇÃO, PARTO, PUERPÉRIO, PLANEJAMENTO FAMILIAR E CLIMATÉRIO TED nº 

141/2020  

As Atividades a serem desenvolvidas dizem respeito a - Meta/Atividade 5.1: Apoiar 27 

SES e 26 SMS das capitais através de suporte técnico especializado para fortalecimento 

das competências de planejamento, implementação & gerenciamento e 

monitoramento & avaliação (incluindo o desenho da rede no cuidado perinatal) do 

cuidado perinatal, baseado nos elementos norteadores das normativas vigentes e das 

melhores experiências nacionais e internacionais com bons resultados perinatais.  

Escolaridade: Superior completo na Área da Saúde, de preferência com 

Especialização/Residência em Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou Gestão da Saúde ou 

Epidemiologia ou Pós-graduação stricto sensu nas áreas citadas.  

Requisitos Obrigatórios:  

Residir na capital do Estado para o qual está se candidatando para acompanhar (Porto 

Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória).  

Experiência de, no mínimo, dois anos no âmbito das políticas públicas e 

acompanhamento avaliativo das atividades, metas e indicadores relacionados ao 
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desenvolvimento de ações prioritárias da gestão local no âmbito das secretarias de 

saúde ou serviços de saúde;  

Disponibilidade para participar das atividades junto à SES e SMS/capital em pelo 

menos três turnos semanais (manhã ou tarde);  

Ter habilidades para utilizar sistemas informatizados e recursos de conectividade para 

participar de reuniões virtuais e acessar os sistemas de informações em saúde;  

Conhecer e saber utilizar os dados dos sistemas de informações em saúde (SINASC, 

SIM, SINAN, SIH-SUS, SISAB, CNES, entre outros).  

Requisito Desejável:  

Não estar vinculado a SES/SMS da Capital. 

 

Atividades a serem desenvolvidas e produtos esperados:  

Atividade 1: atuar na cooperação técnica contribuindo com a SES e SMS/Capital na 

construção coletiva do mapeamento da rede de saúde, com a elaboração da análise 

situacional da atenção materna e infantil no território, observando a conformação da 

Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil – RAS MI.  

Produto 1: Mapeamento da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil – RAS MI 

concluído.  

Atividade 2: Participar das discussões para elaboração do planejamento das ações 

prioritárias definidas nas reuniões de gestão no contexto do Projeto, contribuindo com 

estratégias de construção coletiva para implementação da Rede.  

Produto 2: Prioridades definidas e planejamento das ações elaborados. 

 
Atividade 3: Realizar acompanhamentos avaliativos sistemáticos das atividades, metas  
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e indicadores relacionados ao desenvolvimento das ações definidas no período.  

Produto 3: Processo avaliativo, metas e indicadores relacionados ao desenvolvimento 

das ações sistematizado.  

Valor da bolsa: R$ 3.000,00 por mês.  

Local de Atuação: Junto à equipe da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria 

Municipal de Saúde da Capital envolvidas nas ações no planejamento da RAS MI e nas 

estratégias de redução da MM e MN dos seguintes Estados: RS, SC, PR, SP, MG, RJ e ES, 

sendo uma vaga para cada estado.  

Etapas do Processo: 

• Inscrição; 

• Análise curricular; 

• Entrevista Individual. 

A convocação para a entrevista no processo seletivo ocorrerá por e-mail e/ou telefone, 

considerando o endereço de e-mail informado pelos candidatos.  

Os candidatos interessados e que atendam ao perfil acima deverão encaminhar o 

currículo, em formato pdf, contendo todas as informações detalhadas de 

escolaridade, residência, contato e experiência profissional, até o dia 11/12/2022, 

por meio do seguinte link: https://fiotec.wufoo.com/forms/w18db0810nddyjr/. 

https://fiotec.wufoo.com/forms/w18db0810nddyjr/

