
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE 01 (UMA) VAGA PARA 

COORDENADOR DE PROJETOS EM CONTRATAÇÃO CLT PARA O PROJETO 

INTERNACIONAL UM NOVO ECOSSISTEMA PARA PESQUISA EM SAÚDE E CIÊNCIA DE 

DADOS. 

Modalidade de Contrato: CLT.  

Prazo da contratação de 1 ano, podendo ser prorrogado. 

Remuneração Mensal: R$ 12.000,00. 

Projeto: Projeto internacional da área de informação, comunicação e capacitação: “A 

New Ecosystem for Health Research & Data Science (Um novo ecossistema para 

pesquisa em saúde e ciência de dados)” visa desenvolver e fortalecer a área de pesquisa 

e a ciência de dados a partir da liderança de agentes do hemisfério sul, com a Fiocruz 

como articuladora da América Latina. O projeto de cinco anos e sua execução será 

realizada em colaboração com parceiros na América Latina, Europa, África e Ásia. 

Escolaridade:  

Graduação, Mestrado e Doutorado completos nas áreas de Ciência da Informação, 

Ciência da Computação ou Ciências da Saúde  

Requisito obrigatório: 

a. Mínimo de 4 (quatro) anos de experiência em projetos e/ou práticas que envolvam 
gestão, compartilhamento e abertura dos dados para pesquisas; 
b. Experiência com gerenciamento de projetos; 
c. Conhecimentos em Ciências de Dados; 
d. Conhecimentos em dados para pesquisa em saúde; 
e. Experiência em mapeamento e modelagem de processos; 
f. Conhecimentos em boas práticas de qualidade em pesquisa; 
g. Noções de legislação e ética na pesquisa em seres humanos; 
h. Inglês e espanhol fluentes 

Atribuições: 

- Trabalhar com as equipes internacionais para ampliar e compreender as 

metodologias e práticas de ciência de dados atualmente em uso, identificando 

excelências e lacunas em ações regionais e institucionais, ações de engajamento de 

comunidades, entre outras; 

- Desenvolvimento de toolkits para as temáticas do projeto, entre outras 

ferramentas de capacitação. 

- Construir uma compreensão das melhores práticas de ciência de dados e 

selecionar melhores práticas adequadas para ações regionais e institucional; 



 

 

- Propor ações para melhoria e desenvolvimento das capacidades em pesquisa e 

ciência de dados;   

- Identificar e supervisionar a execução dos projetos piloto para gestão, 

compartilhamento e abertura de dados; 

- Supervisionar o mapeamento e modelagem de processos de gestão de dados 

institucional; 

- Gerenciar a criação de fluxos, procedimentos e documentos para gestão de 

dados, dentro de requisitos internacionalmente indicados; 

- Apoiar a configuração de sistemas, processos e procedimentos apropriados para 

apoiar as boas práticas de ciência de dados; 

- Apoiar o desenvolvimento de ambientes de pesquisa confiáveis, incluindo 

abordagens e processos apropriados para a gestão de dados, armazenamento e análise 

seguros, bem como a governança eficaz; 

- Desenvolver relações de trabalho positivas com fornecedores de dados, serviços 

de dados, bancos de dados e organizações técnicas de entrega para ajudar a 

implementar práticas de ciência de dados; 

- Selecionar de padrões de dados, quando apropriado, orientando equipes de 

pesquisa ao longo de sua jornada na ciência dos dados; 

- Trabalhar com a equipe do projeto para assegurar o envolvimento da 

comunidade no componente de ciência de dados; 

- Organizar eventos, seminários e workshops; 

- Realizar planejamento de projetos;  

- Manter arquivos administrativos do projeto em ordem; 

- Manter documentação técnica do projeto atualizada; 

- Participar de reuniões de coordenação/atualização regional (on-line) para 

assegurar coesão e maximizando o nível de compartilhamento de conhecimento.  

- Produzir relatórios de prestação de contas trimestralmente sobre o progresso e 

realizações até o momento, e planejar o trimestre seguinte; 

- Contribuir para os relatórios anuais a partir da inclusão de lições aprendidas 

sobre as atividades do Programa Regional que poderiam ser levadas adiante e utilizadas 

por outras equipes para informar as iniciativas e atividades de estudo;  

-  Participar em exercícios de coleta e avaliação de dados, bem como na 

elaboração de trabalhos acadêmicos, participando da submissão de resumos e da 

participação em conferências; 

- Assumir qualquer outro dever razoável adequado à função e à nota que possa 

ser atribuída pelo Gerente do projeto, a fim de apoiar o funcionamento do Programa 

Regional. 



 

 

 

Carga horária: 40 horas semanais. 

Local de Trabalho: Fiocruz - Manguinhos – RJ.  Fiocruz. As atividades serão 

desenvolvidas de forma híbrida, por esse motivo, o candidato deverá ter disponibilidade 

para comparecer alguns dias da semana na unidade. 

Etapas do Processo: 

✓ Inscrição; 
✓ Análise curricular; 
✓ Entrevista com o projeto (uma parte da entrevista será realizada em inglês e 

espanhol); 

Observação: 

A convocação dos candidatos selecionados para o 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 (incluindo mês e ano de 

cada vínculo), até́ o dia 01/01/2023, por meio do seguinte link: 

https://fiotec.wufoo.com/forms/wouyqd10l010bt/  

 

https://fiotec.wufoo.com/forms/wouyqd10l010bt/

