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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2021 

 

O Programa de Enfrentamento e Controle da Obesidade no Âmbito do SUS no Piauí (ECOSUS-

PI), contemplado pela Chamada CNPq/MS/SAS/DAB/CGAN Nº 26/2018, torna público o processo de 

seleção de instrutores, com vistas à realização de oficinas remotas destinadas à formação de gestores e 

profissionais da Atenção Básica de Saúde na temática de prevenção, diagnóstico e tratamento da 

obesidade.  

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo será conduzido pelo ECOSUS-PI na modalidade remota (Plataforma Google 

Meet); 

1.2 A divulgação oficial das informações referentes a esta seleção dar-se-á nos endereços eletrônicos: 

www.ufpi.br e www.ecosuspi.com.br;  

1.3 O processo seletivo destina-se à seleção da equipe de intrutoria, com vistas ao desenvolvimento de 

oficinas de formação com gestores e profissionais da Atenção Básica de Saúde na temática de prevenção, 

diagnóstico e tratamento da obesidade. 

1.4 Serão ofertadas 04 vagas para a função de “Instrutor de oficinas para profissionais de saúde da 

Atenção Básica” destinadas a nutricionistas e 02 vagas para a função de “Instrutor de oficinas para 

Gestores municipais de saúde da Atenção Básica” destinadas a profissionais de nível superior da área 

da saúde. Além das vagas ofertadas, será constituída lista de cadastro reserva com os pretendentes 

classificados fora das vagas. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, pelo endereço eletrônico 

ecosuspi@gmail.com, no período compreendido entre os dias 10 e 28 de junho de 2020; 

2.2 Procedimento para inscrição: enviar ficha de inscrição (Anexo I), acompanhados de cópia do 

DIPLOMA de nível superior, RG e CPF, em documento ÚNICO no formato PDF, para o endereço 

eletrônico ecosuspi@gmail.com. 

2.3 Antes de enviar a documentação exigida, o(a) pretendente deverá conhecer as normas desta seleção 

e se certificar de que preenche todos os requisitos; 

2.4 O preenchimento correto da ficha, bem como a veracidade das informações, é de inteira 

responsabilidade do(a) pretendente à vaga. 

2.5 ATENÇÃO: atendendo às normas do CNPq, é vedada a seleção de servidores públicos ou 

bolsistas do CNPq. 
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3 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

3.1 ETAPA I - Análise da ficha de inscrição: etapa eliminatória. 

3.2 ETAPA II - Entrevista (máximo 10 pontos): etapa eliminatória.  

3.2.1 Será realizada pela equipe do ECOSUS-PI, por meio da Plataforma Google Meet;  

3.2.2 A data e hora da entrevista serão divulgados conforme calendário no item 9; 

3.2.3 O pretendente deverá obter pontuação igual ou maior que 6,0 e seguir para a etapa de Análise do 

currículo mínimo; 

3.3 ETAPA III - Análise do currículo mínimo (máximo 10 pontos): etapa classificatória.  

3.3.1 Os selecionados na etapa da Entrevista deverão encaminhar, conforme prazo estabelecido no 

calendário do item 9, planilha de pontuação (Anexo II) de acordo com as instruções contidas no item 4. 

 

4 ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA ETAPA III 

 

4.1 INSTRUTOR PARA OFICINAS DE PROFISSIONAIS: Nutricionista 

4.1.1 Planilha de pontuação (Anexo II) preenchida pelo(a) pretendente e complementada com cópias 

dos diplomas e certificados que comprovem exclusivamente a pontuação indicada em cada item; 

4.1.2 Toda documentação deverá ser anexada EM ÚNICO DOCUMENTO NO FORMATO PDF e 

enviada para o endereço eletrônico ecosuspi@gmail.com; 

4.1.3 Não serão consideradas inscrições fora do padrão exigido no item 3.1.4; 

4.1.4 Não serão consideradas inscrições fora do prazo previsto nesta chamada pública. 

 

3.2 INSTRUTOR PARA OFICINAS DE GESTORES: Profissional de nível superior da área da 

saúde   

4.2.1 Planilha de pontuação (Anexo II) preenchida pelo(a) pretendente complementada com cópias dos 

diplomas e certificados que comprovem exclusivamente a pontuação indicada em cada item; 

4.2.2 Toda documentação deverá ser anexada EM ÚNICO DOCUMENTO NO FORMATO PDF e 

enviada para o endereço eletrônico ecosuspi@gmail.com; 

4.2.3 Não serão consideradas inscrições fora do padrão exigido no item 3.2.4; 

4.2.4 Não serão consideradas inscrições fora do prazo previsto nesta chamada pública. 

 

5. DOS RESULTADOS 

5.1 O resultado final terá como base o somatório das duas notas (entrevista e currículo mínimo) e 

posterior cálculo da média para obtenção da classificação. 

 

6. CONTRATAÇÃO E RECURSOS FINANCEIROS 

6.1 A contratação será efetivada por intermédio da coordenação do projeto ECOSUS-PI, mediante 

contrato entre as partes (contratado e contratante). 

6.2 Os recursos para o pagamento são decorrentes da Chamada CNPq/MS/SAS/DAB/CGAN Nº 

26/2018. 

 

7. QUADRO DE VAGAS, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO 

As atividades previstas para os cargos e funções, quantitativo de vagas, carga horária, duração e 

remuneração estão descritas no Quadro 1. 

 

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

8.1 O serviço terá início na data de assinatura de contrato com o ECOSUS-PI. 
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8.1.1 O curso destinado aos profissionais de saúde da Atenção Básica terá duração média de três meses; 

8.1.2 O curso destinado aos Gestores municipais de saúde da Atenção Básica terá duração média de 2 

meses; 

8.1.3 Os profissionais selecionados deverão participar de treinamento com a equipe do projeto, no mês 

de julho; 

8.2 Os serviços objeto desta seleção deverão ser executados e concluídos dentro do prazo máximo de 

vigência do contrato; 

 

9. CALENDÁRIO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 
 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento da Chamada 08/06/2021 

Período de inscrição 10 a 28/06/2021 

Divulgação do resultado da homologação da inscrição e do horário 

e data da entrevista de cada candidato 

30/06/2021 

Realização da entrevista 01 e 02/07/2021 

Divulgação do resultado da entrevista  05/07/2021 

Prazo para envio do currículo mínimo e devidas comprovações 06 e 07/07/2021 

Divulgação do resultado da análise do curriculo mínimo e 

resultado final do processo seletivo 

09/07/2021 

Obs.: Os resultados serão divulgados nos sites da UFPI e do ECOSUS-PI. 

 

10. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Projeto. 

 

 

Teresina, 08 de junho de 2020 

 Coordenação do Projeto 
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ANEXO I 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2021 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CARGO/FUNÇÃO: ______________________________________________________ 

 

I. DADOS PESSOAIS 

Nome: ________________________________________________________________________ 

RG: _____________________ Órgão Emissor: ______________ Data de emissão: ___/___/____ 

CPF: ____________________ Sexo: (   ) Feminino (   ) Maculino Estado civil: _______________ 

Data de nascimento: ___/___/_____ Naturalidade: ______________________________________ 

Endereço residencial: _____________________________________________________________ 

Complemento: ___________________________________ Bairro: _________________________ 

Cidade: _____________________ Estado: ________________________ CEP: ________________ 

Telefone: (   ) _________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

II. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação:      

Instituição:      

Estado: Cidade:________________ 

Ano da conclusão:  Instituição:     

 

________________________________ 

Local/ Data 

__________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDITADO (A) 
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ANEXO II 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2021 

 

ANÁLISE DO CURRÍCULO MÍNIMO  

 

Pretendente: 

Pontuação Total (formação acadêmica + atividades profissionais): 

A) Formação acadêmica – pontuação de 0,0 a 3,0 

ITEM TITULO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
PONTUAÇÃO DO  

PRETENDENTE 

PONTUAÇÃO DA 

BANCA 

01 Doutorado 1,50 
  

02 Mestrado 1,00 
  

03 Especialização 0,50 
  

PONTUAÇÃO TOTAL 3,0 
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B) Atividades profissionais – pontuação de 0,0 a 7,0 

 

ITEM TIPO DE TITULO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

PONTUAÇÃO DO 

PRETENDENTE 

PONTUAÇÃO 

DA BANCA 

04 Atuação na área da Atenção 

Básica à Saúde (0,25 por ano) 

1,00 
  

05 Atuação na área da Atenção 

Básica à Saúde na temática 

Obesidade (0,25 por   ano) 

1,50 
  

06 Atuação na área da Atenção 

Básica à Saúde na temática 

Alimentação e Nutrição (0,50 

por   ano) 

2,00 
  

07 Experiência na modalide 

EAD como docente/instrutor 

(0,5 por semestre)  

2,00 
  

08 Experiência na modalide 

EAD como aluno (0,25 por 

semestre) 

0,50 
  

PONTUAÇÃO TOTAL 7,00 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1. Descrição dos cargos, atribuições, quantitativo de vagas e remuneração.  

Cargo/função Descrição/Atividades previstas Quantitativo de 

vagas 

Carga horária total e período 

previsto de atuação 

Remuneração (R$) 

Instrutor de oficinas 

para profissionais de 

saúde da Atenção 

Básica. 

(Nutricionista) 

-Participar de treinamento junto à Assessoria 

Pedagógica e de Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) do ECOSUS-PI;  

-Participar de reuniões de planejamento junto 

à coordenação do projeto/curso;  

-Acompanhar e supervisionar os 

profissionais de saúde no ambiente virtual de 

aprendizagem durante a execução do curso;  

-Auxiliar e orientar os alunos no uso da 

plataforma e desenvolvimnento das 

atividades do curso;  

-Participar de treinamentos e reuniões 

relativas ao andamento dos cursos;   

-Ministrar aulas online;  

-Orientar e companhar atividades práticas;  

-Elaborar relatórios quanto à execução do 

curso;  

-Participar  de atividades da pesquisa de 

acordo com a demanda;  

-Elaborar materiais pedagógicos, de acordo 

com a demanda; 

-Participar da organização e execução do “I 

Encontro do Projeto de Enfrentamento e 

Controle da Obesidade no Âmbito do SUS no 

Piauí” que acontecerá após a finalização das 

oficinas. 

 04 vagas + 

cadastro de 

reserva 

- Carga horária total: 195 horas  

- Período:  03 meses  

(se necessário, o instrutor poderá 

conduzir mais de uma turma) 

- A remuneração será realizada de acordo 

com a carga horária total do curso, 

conforme a titulação do candidato:  

• Hora/aula especialista: R$ 70,0 

• Hora/aula Mestrado: R$ 80,0 

• Hora/aula Doutorado: R$ 100,0 

Instrutor de oficinas 

para Gestores 

municipais de saúde 

da Atenção Básica. 

-Participar de treinamento junto à Assessoria 

Pedagógica e de Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) do ECOSUS-PI;  

-Participar de reuniões de planejamento junto 

à coordenação do projeto/curso;  

02 vagas + 

cadastro reserva 

Carga horária total: 75 horas  

-Período:  02 meses 

(se necessário, o instrutor poderá 

conduzir mais de uma turma) 

- A remuneração será realizada de acordo 

com a carga horária total do curso, 

conforme a titulação do candidato:  

• Hora/aula especialista: R$ 70,0 



(Profissional de nível 

superior da área da 

saúde) 

-Acompanhar e supervisionar os gestores de 

saúde no ambiente virtual de aprendizagem 

durante a execução do curso nos municípios 

do Piauí;  

-Auxiliar e orientar os alunos no uso da 

plataforma e desenvolvimnento das 

atividades do curso;  

-Participar de treinamentos e reuniões 

relativas ao andamento dos cursos;   

-Ministrar aulas online;  

-Orientar e acompanhar atividades práticas;  

-Elaborar relatórios quanto à execução do 

curso;  

-Participar  de atividades da pesquisa de 

acordo com a demanda;  

-Elaborar materiais pedagógicos, de acordo 

com a demanda; 

-Participar da organização e execução do “I 

Encontro do Projeto de Enfrentamento e 

Controle da Obesidade no Âmbito do SUS no 

Piauí” que acontecerá após a finalização das 

oficinas. 

• Hora/aula Mestrado: R$ 80,0 

• Hora/aula Doutorado: R$ 100,0 

 

 


