
 
Chamada Pública para seleção de bolsista na área de disseminação dos 

resultados de pesquisa científica do Programa PMA 
 

 

Perguntas mais frequentes: 

1) Qual a carga horária para o bolsista?  

RESPOSTA: A carga horária prevista é de 30 horas semanais, o que inclui estar 
presencialmente na Fiocruz de dois a três dias por semana, a combinar com o grupo 
de pesquisa.  

2) Como elaborar o texto de disseminação dos resultados de pesquisa científica? 

RESPOSTA: Com base no artigo fornecido através do link na Chamada Pública 
(Sistema Único de Saúde aos 30 anos) queremos um resumo deste em linguagem 
coloquial de até 500 palavras, para que o cidadão comum, não acadêmico, entenda o 
conteúdo. Não queremos uma dissertação e nem um comentário de nenhum aspecto 
específico. Queremos um resumo que seja explicativo, ou seja, que fale para a 
sociedade como um todo, para um público que não é escolarizado e nem acadêmico. 

3) O tópico "Experiência com organizações da sociedade civil e/ou setor público ou 
privado" contido no item 3 de "Requisitos obrigatórios" da chamada pública, seria 
relativo a qualquer experiência profissional? 

RESPOSTA: Deverão ser inseridas no currículo as experiências profissionais em 
organizações da sociedade civil (ONGs e OSCIPs) e/ou setor público ou privado, 
inclusive a experiência em saúde pública ou saúde coletiva, consideradas 
obrigatórias. 

4) Pode acumular bolsa Fiotec com uma bolsa de outra instituição? 

RESPOSTA: Pela Fiotec não há impedimentos para acúmulo de bolsas. Caso seja 

bolsista FIOTEC deverá verificar no site http://www.fiotec.fiocruz.br/espaco-do-

coordenador/formularios (tabela de concessão de bolsas) o teto máximo que poderá 

receber de acordo com sua formação e de tempo de experiência comprovada. Caso 

seja bolsista de outra instituição deverá verificar junto a mesma possíveis restrições 

para acúmulo de bolsas. 

5) Servidor aposentado pode concorrer a uma vaga?  

RESPOSTA: Sim, o servidor aposentado poderá se inscrever em nosso processo 
seletivo. 

http://www.fiotec.fiocruz.br/espaco-do-coordenador/formularios
http://www.fiotec.fiocruz.br/espaco-do-coordenador/formularios


6) Qual o modelo de currículo deve ser enviado? 

RESPOSTA: Deve ser enviado apenas um modelo de currículo, que pode ser o gerado 
pela plataforma lattes ou qualquer outro modelo. É possível também apenas o envio 
do link do currículo lattes atualizado no corpo do e-mail.  

7) O que cada tema de pesquisa realiza? 

RESPOSTA: Cada tema abrange um número de projetos de pesquisa em diferentes 
fases de desenvolvimento nas unidades da Fiocruz e que a escolha do tema deve ser 
de acordo com a trajetória de experiências de trabalho, não exclusivas à saúde 
pública/coletiva, aliada aos interesses pessoal e profissional de cada candidato. 

Não divulgaremos os nomes dos projetos, mas o candidato poderá acessar os 
portfólios das Redes temáticas anteriores e conhecer um pouco mais sobre as 
pesquisas já realizadas pelo Programa de Políticas Públicas e Modelos de Atenção à 
Saúde. 

Acesso às publicações em: https://portal.fiocruz.br/site-tematico/rede-pma no item 
outras ações do PMA. 

Segue abaixo resumo das áreas temáticas da Rede de Pesquisa PMA:  

Local das 
VAGAS 

UF TEMAS 
Descrição 

IFF (2) RJ 
Organização de Sistemas e Serviços 

de Saúde: Redes e Linhas de Cuidado 

Organização de sistemas, serviços, 
redes e linhas de cuidado em geral, 
abrangendo planejamento, gestão e 

epidemiologia. 

Campus 
Manguinhos 

(1) 
RJ 

Organização de Sistemas e Serviços 
de Saúde: Redes e Linhas de Cuidado 

em Saúde Mental 

Organização de sistemas, serviços e 
redes de cuidado específicos para o 

tema da saúde mental. 

Expansão (1) RJ 
Organização de Sistemas e Serviços 

de Saúde: Redes e Linhas de Cuidado 
população privada de liberdade 

Organização de sistemas, serviços e 
redes de cuidado específicos para o 
tema saúde de jovens em privação 

de liberdade. 

IFF (1), 
Campus 

Manguinhos 
(1), INI (1) 

RJ Avaliação de Programas e de Serviços 

Avaliação de programas, serviços e 
redes de atenção para os temas 
reprodução assistida, vigilância 

alimentar e antirretroviral 

Campus 
Manguinhos 

(1) 
RJ 

Planejamento e gestão do Sistema e 
de Serviços de saúde 

Planejamento e gestão do sistema e 
serviços de saúde para o tema da 

diabetes  

Ceará (1) 
CIDACS (1) 

CE 
BA 

Organização do Sistema e dos 
serviços de saúde na Estratégia de 

Saúde da Família 

Organização de sistemas e serviços 
de saúde na ESF para os temas 

cuidado e tecnologia móvel 

IFF (1) RJ 
Doenças raras: diagnóstico, 

organização da atenção e direito à 
Saúde 

Diagnóstico, organização da 
atenção e direito à saúde para o 

tema doenças raras no SUS 
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