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EDITAL Nº 15/2018 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10 

CONTRATO POR SERVIÇOS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO – REDE UNIDA/OPAS 

O Coordenador Nacional da Rede Unida e a coordenadora técnica do projeto tornam pública, 

por meio desta, o processo seletivo para contratação de REVISOR CONTEUDISTA para 

MATERIAL DIDÁTICO E RELATÓRIO TÉCNICO, por meio de Recibo de Pagamento de 

Profissional Autônomo, para atender às necessidades do projeto FORMAÇÃO-INTERVENÇÃO-

AVALIAÇÃO EM METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE 

TRABALHO NOS SERVIÇOS PRÉ-HOSPITALARES FIXOS E HOSPITALARES DE URGÊNCIA. 

 
1. DO OBJETO  
Esta chamada tem como objeto a seleção de Revisor Conteudista para atuar na revisão, 
reelaboração e qualificação de conteúdos didáticos em Planejamento e Dimensionamento de 
Força de Trabalho em Saúde e para produção de Relatório Técnico de prestação de contas 
OPAS.  
 

2. DA REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

2.1 A remuneração será feita através do regime de pagamento Recibo de Pagamento 
Autônomo (RPA) no valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pagos em duas parcelas 
(no início das atividades e na entrega dos produtos); 
2.2 O profissional selecionado será contratado para prestação do serviço especificado neste 
Termo de Referência, sendo que os produtos tem prazo de entrega máximo no dia 10 (dez) de 
novembro de 2018. 
 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A participação do candidato implica ciência dos requisitos exigidos para a vaga e tácita 

aceitação das normas e das condições estabelecidas neste Termo de Referência em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

O acompanhamento de editais e comunicados referentes a este processo seletivo é de 

responsabilidade exclusiva do candidato. 

O candidato selecionado, antes do início das atividades, assinará Termo de compromisso em 

que declarará ter ciência dos direitos e das obrigações e Termo de Cessão de Direitos Autorais 

Patrimoniais em favor da Instituição, para a produção de material didático-científico, nos 

termos da Lei 9.610/98, sendo transferidos para a instituição os direitos de uso, versão, 

fracionamento e de atualização do conteúdo, preservados os direitos morais de autoria dos 

conteudistas e dos revisores de atualização, quando for o caso.  

 

4. DOS PRODUTOS 

1. Produção de relatório síntese de avaliação do processo de formação, com vistas à revisão do 

Material Didático utilizado; 

2. Revisão de Material Didático para a Formação-Intervenção-Avaliação em Metodologia de 

Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho nos Serviços Pré-Hospitalares Fixos e 

Hospitalares de Urgência e Emergência (revisão, reelaboração e qualificação de conteúdos), 

que competem:  

 - Gestão do Trabalho em Saúde no SUS; 

 - Cuidado em Saúde; 
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 - Redes de Atenção à Saúde; 

 - Educação Permanente em Saúde;  

 - Dimensionamento de Força de Trabalho em Saúde;  

 - Urgência e Emergência.  

2. Produção de relatório técnico de prestação de contas nos moldes do Instrutivo de Carta 

Acordo da OPAS.   

 

5. DO PÚBLICO-ALVO E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção dar-se-á por meio de Análise Curricular do candidato e apresentação de proposta e 

cronograma de entrega dos produtos compatível com a proposta do projeto.  

 

O candidato deverá cumprir os seguintes requisitos eliminatórios: 

 - Graduação 

 - Publicações de livros e/ou periódicos nas temáticas da formação;  

 - Experiência prévia nas temáticas da formação (Análise de Redes de Atenção e 

Políticas Públicas; Dimensionamento de Força de Trabalho em Saúde; Urgência e Emergência); 

  - Formação em Boas-práticas de Prestação de Contas de projetos de recursos 

públicos 

 

Requisitos classificatórios:  

 - Pós-Graduação na área da Saúde (Mestrado 2 pontos; Especialização 2 pontos; 

Doutorado 2 pontos);  

 - Publicações de livros e/ou periódicos nas temáticas da formação (2 pontos por 

publicação);  

 - Experiência como Avaliador de Periódico (2 pontos por periódico); 

 - Experiência prévia em prestação de contas de projetos de recursos públicos (2 

pontos por projeto);  

 - Entrevista coletiva presencial – apresentação de esboço de plano de trabalho e 

cronograma de entrega dos produtos (2 pontos para adequação do mesmo a demanda do 

presente Termo de Referência). 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO 

Para efetivar a candidatura, o candidato deverá enviar a seguinte documentação para o email: 

secretaria@redeunida.org.br : 

 - Currículo Lattes ou similiar do candidato, com comprovação dos requisitos 

solicitados no Item 5 deste edital. 

 - Proposta constando o CPF do Profissional, número de inscrição do 

INSS/PIS/PASEP, cronograma para entrega dos produtos.  

 

7. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

ATIVIDADE DATA  

Publicação do Edital de Abertura 27/08/2018 

mailto:secretaria@redeunida.org.br
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Inscrições Até 02/09/2018 

Publicação das inscrições homologadas – selecionados para 

Entrevista 

 

03/09/2018 

Análise Currículo e de Proposta 04 a 06/09/2018 

Entrevista coletiva* 05/09/2018 

Divulgação do Resultado do Processo Seletivo 07/08/2018 

Execução das Atividades Até 60 dias 

 Entrevista coletiva ocorrerá na sede da Rede Unida, situada na Rua São Manoel, 498, 

bairro Santa Cecília, Porto Alegre/RS, às 14 horas. 

 

  
Túlio Batista Franco 

 Coordenador Nacional da Associação Brasileira da 
Rede Unida 

 

Prof. Lisiane Boer Possa 
Responsável técnica da proposta 

 

 


