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RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/UERJ  
EDITAL DE SELEÇÃO  

SELEÇÃO Nº 001/2023 
 

A Coordenação do projeto “PROJETO BÁSICO DE APOIO À RELATORIA DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 

SAÚDE DO RIO DE JANEIRO”, no uso de suas atribuições, torna público o Edital de Seleção, conforme 

detalhado a seguir: 

1 – Objeto 

O presente instrumento pretende a seleção de candidato(s), na modalidade Prestação de Serviços de Pessoa 

Física, para a execução de projeto, baseada no projeto “PROJETO BÁSICO DE APOIO À RELATORIA DA 9ª 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO”. 

2 – Prestador de Serviço:  

2.1 - Está prevista a contratação de 36 (trinta e seis) profissionais de acordo com as experiências 

profissionais demonstradas a seguir: 

 

Perfil 1 Vagas Requisitos Valor Bruto (R$) 

Apoio à 

coordenação 

de Relatoria 

01 Obrigatório: Graduação em ciências 

sociais aplicadas;  

Experiência: em instâncias de 

participação social em saúde; 

Desejável: experiência na gestão de 

instituições de saúde 

R$10.600,00/mês 

 

Perfil 2 Vagas Requisitos Valor Bruto (R$) 

Apoio à 

coordenação 

de Relatoria 

01 Obrigatório: Doutorado em Saúde 

Pública;  

Experiência: em comunicação em saúde; 

Desejável: experiência no 

desenvolvimento de metodologias e 

recursos educacionais 

R$10.600,00/mês 

 

Perfil 3 Vagas Requisitos Valor Bruto (R$) 

Supervisores 

técnicos da 

equipe de 

relatoria 

02 Obrigatório: Graduação em ciências 

sociais aplicadas;  

Experiência: em instâncias de participação 

social; 

R$5.000,00/mês 
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Desejáveis: experiência em assessoria na 

área de gestão em saúde 

 

Perfil 4 Vagas Requisitos Valor Bruto (R$) 

Supervisores 

técnicos do 

processo de 

relatoria e dos 

grupos da 

Conferencia 

04 Obrigatório: Doutorado em ciências 

humanas, sociais ou da saúde;  

Experiência: em instâncias de participação 

social;  

Desejáveis: experiência em trabalho de 

relatoria em conferências de saúde 

R$5.000,00/mês 

 

Perfil 5 Vagas Requisitos Valor Bruto (R$) 

Técnicos de 

Relatoria  

24 Obrigatório: mestrado completo ou 

incompleto em ciências humanas, sociais 

ou da saúde;  

Experiência: em instâncias de participação 

social;  

Desejáveis: experiência em trabalho de 

relatoria em conferências de saúde 

R$3.400,00/mês 

 

Perfil 6 Vagas Requisitos Valor Bruto (R$) 

Apoio Técnico  04 Obrigatório: graduação em pedagogia ou 

administração 

Desejável: experiência em arquivamento 

de documentos e elaboração de planilhas 

R$1.750,00/mês 

 

2.2 - Período de vigência do contrato será de 7 (sete) meses, contatos a partir da assinatura do contrato; 

2.3 – O valor em referência será pago mensalmente, mediante aprovação dos relatórios de execução pela 

coordenação do projeto. 

3 – Descrição das Atividades: 

Perfil 1 e 2 Atividades 

Apoio à 

coordenação de 

Relatoria 

Responsável por oferecer suporte ao coordenador de relatoria, 

garantindo a condução metodológica, estrutural e ordenada do registro 

da relatoria pelo grupo técnico condutor e de apoio da relatoria. 
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Perfil 3 Atividades 

Supervisores 

técnicos da 

equipe de 

relatoria 

Supervisionar e acompanhar os núcleos de trabalho referentes a 

condução do projeto; Manter as condições asseguradas para a 

realização das atividades referentes ao processos de trabalho da 

coordenações geral; Observar e cumprir os prazos acordados até a 

realização da 9ª CES; responsável pela pré-análise, verificação e 

prestação final de contas do projeto 

 

Perfil 4 Atividades 

Supervisores 

técnicos do 

processo de 

relatoria e dos 

grupos da 

Conferencia 

Supervisionar toda a equipe técnica na execução dos serviços de 

relatoria, fazendo com que se cumpra os procedimentos metodológicos 

e normas estruturais de conduta previamente estipuladas; participar de 

reuniões de planejamento e auxiliar na elaboração metodológicas da 

relatoria. 

 

Perfil 5 Atividades 

Técnicos de 

Relatoria  

Garantir a condução mediadora do processo de registro da relatoria 

junto a equipe de digitadores a fim de que não haja perda de memória 

e conteúdo dos espaços, grupos de trabalho e plenária final. 

 

Perfil 6 Atividades 

Apoio técnico  Cadastramento de inscrições, elaboração de certificados e credenciamento na 

conferência 

 

 

4 – Inscrição: 

As inscrições serão feitas somente pelo e-mail marcelle@ims.uerj.br  pelo período de 07/02/2023 a 

27/02/2023. 

O CANDIDATO DEVE INCLUIR NA MENSAGEM O TELEFONE DE CONTATO E DEVE INDICAR O PERFIL PARA A 

QUAL PRETENDE SE INSCREVER.  

Em caso de não indicação do perfil a inscrição não será validada. 

Não serão consideradas inscrições enviadas através de outro formato. 

5 – Documentação necessária para inscrição: 

Serão exigidos no momento da inscrição o envio em PDF do seguinte documento: 
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1. Currículo Lattes completo em PDF (apenas os currículos enviados neste formato serão analisados pela 

banca examinadora) - Eliminatório 

A falta deste documento excluí o candidato do certame. 

6 – Processo Seletivo: 

A seleção será feita em duas etapas, eliminatória que será a análise de currículo lattes e classificatória que 

será a entrevista. 

6 – Cronograma: 

Inscrições 07/02/2023 a 27/02/2023 

Análise de currículo 28/02/2023 a 02/03/2023 

Entrevistas 03/03/2023 e 06/03/2023 

Divulgação do resultado 07/03/2023 

7 – Contratação: 

7.1 – O candidato selecionado terá um contrato de prestação de serviço exclusivamente para o projeto 

“PROJETO BÁSICO DE APOIO À RELATORIA DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO”,  

7.2 – O contrato terá vigência de 7 meses, contados a partir da assinatura do contrato de prestação de serviço, 

com valor total bruto estipulado no item 2.1. A prestação de serviço será realizada individualmente e sobre 

valor bruto informado haverá retenção de INSS e IR; 

7.3 – O contrato vigorará por prazo determinado a partir da sua assinatura e poderá ser cancelado a pedido 

do prestador de serviço, do coordenador ou automaticamente, como a inobservância das condições 

constantes no item 3; 

7.4 – Os contratos serão firmados em acordo com a necessidade da execução do projeto. 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

Martinho Braga 

Coordenação de Relatoria 


