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Edital Inova Gestão 

1. Identificação: 

 

Título* 

 

Coordenador (servidor da Fiocruz) * 

 

Matrícula SIAPE* 

 

CPF* 

 

Cargo* 

 

E-mail institucional* 

 

E-mail alternativo* 

 

Telefone* 

 

Celular* 

 

Identidade de gênero:* 

(  ) Feminino (  ) Masculino (  ) Outra 

 

Unidade da Fiocruz* 

 

Laboratório/Departamento* 

 

Formação * 
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Link currículo LATTES ou LinkedIn  

 

2. Detalhamento do projeto* 
 

a. Informar tema do projeto*  
A abordagem dos projetos deve ser orientada por problemas e desafios de gestão, resultando 

em um portfólio de potenciais soluções para os seguintes eixos: 

 

• Transformação digital 

• Gestão da inovação 

• Gestão de custos 

• Gestão inteligente baseada em dados 

• Plataformas de gestão e redes colaborativas;  

• Governança para resultados 

• Transparência/ética; accountability (responsabilização); balanço social da gestão; 

• Avaliação de desempenho de programas e serviços institucionais 

 

b. Introdução* (2000 caracteres) 
Contextualizar a relevância da Ideia Inovadora para a instituição e o sistema de saúde. Indicar 

qual é o problema específico que o projeto busca resolver e qual é a abordagem proposta 

para a solução do problema. 

 

c. Justificativa* (5000 caracteres)  
Deixar claro porque o projeto é inovador, como irá beneficiar o público alvo e qual o impacto 

esperado do projeto – caso seja bem-sucedido – ao final do período de financiamento. 

 

 

d. Objetivo geral* (1000 caracteres)  
Apresentar de forma clara o objetivo geral que o projeto deseja alcançar. 
 

 

e. Objetivo específico*  
Relacionar os objetivos específicos com as suas respectivas atividades, dando indicadores 

que meçam o atingimento do objetivo 

Objetivo Atividades Indicativo de sucesso 
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f. Metodologia* (2000 caracteres)  
Descrever como o projeto será desenvolvido, caracterizando todas as etapas de forma clara e 

objetiva. 
 

 

3. Gestão do Projeto: 

a. Experiência do coordenador* (500 caracteres)  
Apresentar um resumo de como a experiência do coordenador poderá contribuir para o 

alcance dos resultados do projeto. 

 

b. Equipe*  
É considerado equipe qualquer colaborador, laboratório, departamento e Unidade da 

Fiocruz que esteja envolvido no projeto 

Nome CPF E-mail Unidade Departamento Formação 

acadêmica 

Atividades 

no projeto 

Vínculo 

Institucional 

        

 

c. Parceria 
É considerado parceiro toda e qualquer Instituição e/ou colaborador externo a Fiocruz que 

esteja envolvido no projeto. 

 

Instituição 

parceira 

Departamento Site  

(se houver) 

Nome E-mail Atividades no 

projeto 

Parceria formalizada  

(sim ou não) 

       

 

d. Infraestrutura (1500 caracteres) 
Descrever a infraestrutura disponível para a execução do projeto. 

 

e. Recursos financeiros disponíveis (1500 caracteres) 
Informar se o projeto já tem algum financiamento interno ou externo e qual é a sua fonte. 

 

f. Orçamento* 
Estes itens deverão estar discriminados de acordo com as rubricas apoiadas neste edital 

(somente custeio), conforme listado abaixo:  
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Ano 1 

Rubricas  Memória de cálculo  Valor total  

Pessoa jurídica  (informar os tipos de serviços, valores 

unitários e período que serão 

contratados)  

Empresa especializada em web design, 

por 1 meses = R$ 10.000,00  

Empresa especializada em 

desenvolvimento de aplicativos, por 1 

meses = R$ 20.000,00  

R$ 30.000,00  

Passagens  (informar trajeto, quantidade e 

motivo)  

Passagens: BH/Rio de Janeiro/BH: R$ 

400 x 2 viagens x 2 pessoas. Reunião com 

a empresa que desenvolverá o 

aplicativo. 

R$ 1.600,00  

Diárias  (Informar número de diárias. Valor 

máximo de referência conforme tabela 

de diária Fiotec)  

BH/RJ/BH - R$ 400,00 x 3 = 1.200,00  

R$ 1.200,00  

Pessoa física/bolsas/RPA  (Especificação dos perfis das bolsas de 

acordo com a tabela da Fiotec.)  

1 bolsa nível superior com 0 a 1 ano de 

experiência (R$ 2.156) em análise de 

dados, por 3 meses  

R$ 6.468,00  

Material de consumo  (detalhamento do material, valor 

unitário, importação ou nacional)  

Oficina de disseminação do 

conhecimento: 2 Resma (R$ 20,00), 1 

flipchart (R$ 100,00) 1 pacote de 

hidrocor (R$ 10,00)  

R$ 130,00  

Total de recurso no 1º ano R$ 39.398,00 

 

g. Cronograma* 
Apresentar o cronograma para os 12 meses do projeto, relacionando as atividades e suas 

entregas importantes 

 

Ano 1 
 

Atividade Entrega/produto Responsável Data de Início Data de término 

     

 

h. Público alvo* (1500 caracteres) 
Descrever e dimensionar o público-alvo do projeto. Identificar de que forma o projeto 

interessa e/ou envolve cada público e se traz e/ou inclui algum benefício, e como os 

resultados obtidos serão compartilhados com os mesmos.  
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i. Carta de anuência e autorização*  
Anexar carta assinada pela chefia imediata, departamento ou diretor da unidade. 

 

* Campos de preenchimento obrigatório 
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