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Chamada Pública para seleção de profissional para disseminação dos 
resultados de pesquisa científica 

 
 

1. Quem somos:  
 
O Programa de Políticas Públicas e Modelos de Atenção à Saúde (PMA) integra a Vice-
Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB) da Fiocruz e tem como papel 
fomentar pesquisa para induzir ações, comunicação e estratégias de gestão que 
contribuam para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Nesse contexto, é relevante que os resultados das pesquisas financiadas sejam aplicados 
em soluções no campo das políticas públicas e modelos de atenção e gestão de serviços 
e do sistema de saúde pública, buscando aperfeiçoar o desempenho do SUS e a melhoria 
das condições de saúde e vida da população.  
 
Nesta perspectiva, o PMA tem os compromissos:  
 
a) induzir a articulação com os interlocutores das pesquisas (que são pesquisadores, 
professores, alunos, sociedade civil, gestores, profissionais de saúde e os diversos atores 
sociais e da administração pública), a fim de que os benefícios da ciência produzida pela 
Fiocruz contribuam para a melhoria das condições de saúde e vida da população; 
b) assegurar que os recursos públicos de fomento às pesquisas desenvolvidas sob o 
âmbito do Programa sejam aplicados na perspectiva de melhoria das condições de 
saúde e de vida da população em consonância ao que é de interesse público da 
sociedade brasileira. 
  

2. O que faremos:  

Selecionar 11 (onze) candidatos (as) para atuarem como profissionais de disseminação 
dos resultados de pesquisas desenvolvidas no âmbito da Fiocruz/VPPCB/PMA, 
distribuídos nos estados abaixo, conforme número de vagas: 

 

VAGAS ESTADO 

9 Rio de Janeiro 

1 Bahia 

1 Ceará 
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A Fiocruz/VPPCB/PMA não se responsabiliza por custos de moradia e recomenda que os 
profissionais sejam moradores da região a que pretende submeter candidatura. 
 

3. Características dos candidatos (as): 

 

Requisitos Obrigatórios 

• Graduação em qualquer área de formação; 

• Experiência na área de saúde pública ou coletiva; 

• Experiência com organizações da sociedade civil e/ou setor público ou privado; 

• Competências comportamentais: trabalhar com boa desenvoltura em equipe e 
trabalhos coletivos, ter bom desempenho na comunicação verbal e escrita, 
comprometimento com prazos de entrega de resultados, capacidade de 
organização, planejamento e execução. 
 
Atributos Desejáveis 

• Pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) nas grandes áreas: comunicação, 
educação, ciências da saúde, humanas e sociais;  

• Experiência em atividades de gestão ou gerenciamento no setor saúde; 

• Experiência com desenvolvimento de campanhas comunicacionais;  

• Conhecimento em inglês e espanhol. 
 

4. Atividades a desempenhar:  
 
O profissional selecionado estará sob tutoria de profissionais experientes em processo 
de disseminação dos resultados da pesquisa científica. Atuará como articulador e 
facilitador entre os grupos de pesquisa onde estarão inseridos, a gestão do PMA e os 
interlocutores da pesquisa descritos no item 1. O profissional desenvolverá as 
atividades: 

• Elaborar relatórios das atividades e resultados; 

• Sugerir e propor a criação de peças e produtos para disseminação de resultados 
de pesquisas, bem como participar do seu desenvolvimento; 

• Facilitar processos de comunicação entre a equipe de pesquisa e os 
interlocutores (descritos no item 1); 

• Participar nas reuniões e oficinas das redes de pesquisa e da gestão do PMA 
sempre que for identificada necessidade.  

 
 

5. Período: 12 (doze) meses, com início das atividades previsto para 01/04/2019; 
com avaliações trimestrais de desempenho. 
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6. Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais) líquido.  
 

7. Forma de pagamento: Bolsa de pesquisa - Pagamento via Fundação para o 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec); 
 

8. Processo seletivo:  
 
Fase 1 (eliminatória): Análise Documental 
 
Os interessados deverão encaminhar: 

• Currículo atualizado – onde o candidato deverá apontar os dados pessoais, 
formação acadêmica e profissional, e apresentar de forma sucinta as áreas 
de atuação, experiência profissional com os links de materiais já 
desenvolvidos e informações complementares que julgar pertinentes. Caso 
possua envie o link do Currículo Lattes atualizado; 

• Carta de motivação - até 1 página onde o candidato deverá explicitar seu 
interesse no trabalho e expectativas de contribuição no tipo de atividade 
proposta nesta Chamada, e ao final escolher 1 tema de interesse a partir da 
lista de temas no item 10; 

• Texto de disseminação científica – o candidato deve produzir um texto de 
até 500 palavras no qual se dissemine/divulgue para a sociedade em geral, 
ou seja, em linguajar não restrito ao público acadêmico, de acordo com o 
texto indicado: Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n6/1413-8123-csc-23-06-1723.pdf 

• Declaração de que não é Servidor e nem Terceirizado Celetista da Fiocruz. 
Modelo em anexo 1. 
 

 
Os quatro documentos deverão ser enviados ao e-mail pma@fiocruz.br com cópia para 
editalpma2015@gmail.com até o dia 05/12/2018, indicando no assunto: "Seleção 
profissional PMA disseminação resultados pesquisa – Nome do candidato”. 
 
A carta de motivação, o currículo e o texto de disseminação científica e a declaração 
serão analisados por um Comitê Avaliador formado por avaliadores internos e externos 
da Fiocruz, multidisciplinar composto por pesquisadores, jornalistas e divulgadores 
científicos.  
 
A Divulgação da lista dos selecionados para a Fase 2 será divulgada em 17/12/2018  
em ordem alfabética, na página eletrônica https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-
e-modelos-de-atencao-saude. 
 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n6/1413-8123-csc-23-06-1723.pdf
mailto:pma@fiocruz.br
mailto:editalpma2015@gmail.com
https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude
https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude
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Fase 2 (classificatória): Entrevista com Comitê Avaliador 
 
Será realizada uma entrevista presencial dos selecionados do estado do Rio de Janeiro 
com o Comitê Avaliador. Os candidatos selecionados nos estados da Bahia e Ceará 
farão a entrevista via Skype. 
 
Será divulgada no dia 25/02/2019 uma lista dos classificados em ordem alfabética para 
a Fase 3, na página eletrônica https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-
de-atencao-saude. 
 
Fase 3 (classificatória): Entrevista com o coordenador da pesquisa na qual o 
candidato irá trabalhar 
 
Será realizada entrevista do candidato com o coordenador de pesquisa da área 
temática a qual o candidato for indicado em etapa anterior; 
 
A divulgação da lista final dos classificados será divulgada em ordem de seleção no dia 
29/03/2019. 
 

9. Processo de Avaliação:  
 

• O Comitê Avaliador atuará nas Fases 1 e 2 e nas situações não 
previstas nesta Chamada; 

• Para a Fase 3 os coordenadores de pesquisa de cada área temática 
enviarão à coordenação do PMA carta de aceite do profissional 
escolhido. 
 

 

 
10. Relação dos temas da Fiocruz/VPPCB/PMA   

VAGAS TEMAS 

2 (RJ) 
Organização de Sistemas e Serviços de Saúde: Redes e Linhas de 
Cuidado 

1 (RJ) 
 
Organização de Sistemas e Serviços de Saúde: Redes e Linhas de 
Cuidado em Saúde Mental 

https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude
https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude
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1 (RJ) 
Organização de Sistemas e Serviços de Saúde: Redes e Linhas de 
Cuidado população privada de liberdade 

3 (RJ) Avaliação de Programas e de Serviços 

1 (RJ) Planejamento e gestão do Sistema e de Serviços de saúde 

1 (CE) 
1 (BA) 

Organização do Sistema e dos serviços de saúde na Estratégia de Saúde 
da Família 

 

1 (RJ) Doenças raras: diagnóstico, organização da atenção e direito à Saúde 

 
 
 

11. Questões gerais: 
 

• O candidato não poderá ser trabalhador da Fiocruz (servidor ou 
terceirizado celetista); 

• O candidato poderá ser servidor público desde que tenha 
disponibilidade para atuar no projeto presencialmente; 

• O candidato poderá solicitar eventuais informações e orientações sobre 
o processo seletivo através do e-mail pma@fiocruz.br  com cópia para o 
e-mail editalpma2015@gmail.com; 

• Todos os resultados e eventuais alterações no cronograma serão 
divulgadas no site https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-
modelos-de-atencao-saude; 

• O PMA não se responsabiliza pelas inscrições realizadas que não forem 
recebidas por motivos de ordem técnica alheias ao seu âmbito de 
atuação, tais como falhas de telecomunicações, falhas nos 
computadores dos candidatos ou provedores de acesso; 

• Os casos omissos e as situações não previstas nesta Chamada serão 
dirimidos pela Fiocruz/VPPCB/PMA.  
 

 
 
 

mailto:pma@fiocruz.br
mailto:editalpma2015@gmail.com
https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude
https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude
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12. Cronograma:  
 
Eventos  Datas  

Divulgação da Chamada no site da Fiocruz  05/11/2018  

Encerramento das inscrições 05/12/2018  

Divulgação da lista dos selecionados em ordem alfabética para a fase 2 17/12/2018  

Entrevistas (fase 2)  04/02/2019 a 18/02/2019 

Divulgação da lista dos classificados em ordem alfabética para a fase 3 25/02/2019  

Entrevistas (fase 3) 11/03/2019 a 25/03/2019 

Divulgação da lista final dos selecionados em ordem alfabética 29/03/2019 

Reunião com os aprovados para formalização de bolsas e informes 
gerais do trabalho 

01/04/2019 
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Anexo 1 
 
 

Declaração de Não Servidor ou Terceirizado celetista da Fiocruz 
 
 
 

Declaro para os devidos fins que  _______________________________________, 

portador do CPF______________________________, residente  

__________________________________________, Bairro ___________________,  

CEP ____________Estado _____________ que não sou servidor nem terceirizado 

celetista da  Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Assinatura: ______________________________________ 

   Data: ____________, ___________________ de 2018.  
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Errata nº 1 
Chamada Pública para seleção de profissional para disseminação dos 

resultados de pesquisa científica 
 

Em virtude do alto número de candidatos inscritos na "Chamada Pública para seleção 
de profissional para disseminação dos resultados de pesquisa científica", a Vice-
Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas prorroga data para Divulgação da lista 
dos selecionados para a Fase 2 para dia 25 de janeiro 2019.  

Informamos que as demais fases e datas do cronograma permanecerão inalteradas. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2018. 
 
 

Rodrigo Correa de Oliveira 
Vice-Presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas  

Fiocruz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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. 

 

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


5) Servidor aposentado pode concorrer a uma vaga?  

RESPOSTA: Informamos que sim, o servidor aposentado poderá se inscrever em 
nosso processo seletivo. 

5) 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 

1 (RJ) 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 

Data de atualização: 30/11/2018 
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Rio de Janeiro, 29 de março de 2019. 

 
Resultado Final (Fase 3) 

 
Chamada Pública para seleção de profissional para disseminação dos 

resultados de pesquisa científica 
 

O Programa de Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão à Saúde da Vice-

Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz informa o Resultado Final 

(Fase 3) dos aprovados na Chamada Pública para seleção de profissional para 

disseminação dos resultados de pesquisa científica. 

 

Listagem dos aprovados na Chamada Pública: 

Bruno Passos Pizzi 

Débora Menezes Alcântara 

Diego da Silva Medeiros 

Fernanda de Freitas Turino 

Isabella Koster 

Letícia Milena Ferreira da Silva 

Lucas Nishida 

Moisés Taate Alves Sarraf 

Raquel Tavares de Lima  

Sirlene de Oliveira Francisco 

Valentina Carranza Weihmüller 

 

Atenciosamente. 

Coordenação PMA 

                                                             

Rodrigo Correa- Oliveira, Ph.D. 

Vice-Presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas – VPPCB 

Siape: 6464974 


