EDITAL Nº 09 DE 17 DE JULHO DE 2018
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL
O Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde torna pública a abertura do
presente edital para o 80º Termo de Cooperação e Assistência Técnica visando à
contratação de 01 (um) profissional para prestação de consultoria na MODALIDADE
PRODUTO.
Perfil: 09/2018
Profissional Graduado na área de Administração, com pós-graduação em Planejamento
e Administração de Recursos Humanos

Objeto da Contratação

Elaboração de documentos de apoio para que subsidiem a operacionalização do
Programa Mais Médicos, que tem por objetivo prover médicos na Atenção Básica em
regiões de carência destes profissionais, visando aumentar a cobertura da população.

Atividades:
a) Organizar em coordenação com o Ministério da Saúde e a OPAS participação nas
reuniões, eventos, seminários e atividades similares, conforme prioridades definidas
pelo Grupo de Trabalho Programa Mais Médicos;
B) Sistematizar a experiência e gerar memória do desenvolvimento do processo;
c) Participar ativamente no apoio técnico ao Grupo de Trabalho sistema Formsus.
Produtos:

1 - Documento técnico contendo estudo da importância do instrumento de
Monitoramento de Registro Mensal das Atividades dos Profissionais, através
de formulários eletrônicos do sistema Formsus, para Projeto Mais Médicos para o Brasil
- PMMB;

2 - Documento técnico-analítico contendo as descrições e classificações dos Status
Formsus, validado através dos Registros Mensais das Atividades dos Profissionais do
Projeto Mais Médicos para o Brasil – PMMB, durante o 2º semestre de 2017;
3 – Documento técnico contendo estudo do monitoramento dos municípios Bloqueados
por Redução de Equipes da Atenção Básica, durante o 1º semestre de 2018, no Projeto
Mais Médicos para o Brasil - PMMB;
4 – Documento Técnico contendo Relatório estudo da distribuição geográfica dos
profissionais médicos participantes da 1º e 2º fase, do 15º ciclo, do Projeto Mais
Médicos para o Brasil;

5 - Documento técnico-analítico contendo as etapas e classificações dos Processos
Administrativos referente ao descumprimento, deveres e obrigações dos médicos
participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Duração do contrato: até 11 (onze) meses.
Os currículos poderão ser enviados até 23 de julho de 2018 para o seguinte endereço:
sgtescurriculo@saude.gov.br, indicando NECESSARIAMENTE o número do Edital 09/2018 e
respectivo número do perfil no campo ‘assunto’. SERÃO DESCONSIDERADOS OS CURRÍCULOS
REMETIDOS APÓS A DATA INDICADA E QUE NÃO APRESENTEM O Nº DO EDITAL.
A. Remuneração: A ser definida com base na formação acadêmica e experiência profissional.
B. Modalidade de contrato: PRODUTO.
C. Forma de pagamento: Mediante apresentação de produtos intermediários e produto final.
D. Local de trabalho: Brasília
E. Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais
Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004, informamos que esta
contratação será efetuada mediante
processo seletivo simplificado (análise de curriculum), sendo exigida dos profissionais a
comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatível com os
trabalhos a serem executados. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da
Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem
como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação
técnica internacional. O processo seletivo se dará em Brasília e os custos de transporte, hospedagem
e alimentação, se necessários, são de responsabilidade do candidato. Os gastos com transferência de
domicílio, se necessários, são de responsabilidade do selecionado.

