
 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 

EDITAL 002/2019 

 

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul – 

COSEMS/RS, no uso de suas atribuições legais torna público que, estão abertas 

inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais 

para composição do quadro de pessoal da instituição. 

 

I – DO OBJETIVO DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO 001/2019 

 

Selecionar profissionais para o Núcleo de Assessorias Técnicas para atuar e 

cumprir funções relacionadas a área correspondente ao cargo, com o intuito de 

assessorar a instituição em pautas específicas, sejam elas de âmbito estadual, 

macrorregional, regional, municipal ou quando designadas, em consonância com as 

políticas e normativas do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

II – DA VAGA E BASE DE ATUAÇÃO 

 

Assessoria Técnica da Atenção Básica/Primária à Saúde e da Vigilância em 

Saúde – 1 vaga e CR. 

Assessoria Técnica da Assistência Farmacêutica e Sistemas de Informação do 

SUS – 1 vaga e CR. 

 

III – DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

Atuar no acompanhamento regular das agendas em pauta pela instituição, na 

participação de Grupos Técnicos de Trabalho e outros congêneres, em instâncias de 

colegiado e pactuação, para acompanhamento efetivo das atualizações das 

normativas estaduais e nacionais do Sistema Único de Saúde – SUS; 

Assessorar, acompanhar, planejar, avaliar, monitorar, sistematizar e articular 

cotidianamente o processo de implementação, execução e análise dos projetos 

definidos pela instituição; 

Participar de ações referentes às atividades gerais com geração de relatórios, 

planilhas de prestação de contas, organização de encontros e formações. 

Participar de Coletivos, Fóruns, Conselhos Consultivos, Comitês, Câmaras Técnicas, 

dentre outros espaços de construção e controle da política pública em saúde, 



 

buscando promover e qualificar a articulação e execução da política em saúde no 

âmbito municipal; 

Participar de todas as atividades promovidas, desenvolvidas, apoiadas e/ou 

com parceira do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul 

– COSEMS/RS, ou quando designado pelas instâncias diretivas da instituição; 

Participar de todos os planejamentos, reuniões, encontros, formações e outras 

atividades relacionadas a área de atuação, quando assim designado; 

Identificar oportunidades de melhorias em atividades e processos e apoiar a 

implementação das mesmas; 

Promover de forma criativa e concisa ações que garantam a ampliação dos 

programas desenvolvidos pela instituição; 

Buscar atualizações frequentes sobre o caráter técnico da profissão e assuntos 

relacionados ao SUS; 

Colaborar com a organização, fortalecimento e sustentabilidade, em 

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, no que 

compete a representação e legitimação das atribuições inerentes ao âmbito municipal. 

 

IV – REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO 

TÉCNICO 

 

Experiências profissionais de gestão de equipes no âmbito do executivo da 

esfera pública; 

Experiência de no mínimo 2 anos ininterruptos no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS; 

Conhecimento quanto a organização, diretrizes e normativas do Sistema Único 

de Saúde – SUS; 

Conhecimento da realidade das Redes de Atenção à Saúde no Rio Grande do 

Sul; 

Ter domínio de conceitos e execução prática de instrumentos e ferramentas de 

planejamento estratégico; 

Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 

Ter capacidade de trabalho em equipe, na articulação e de aposta no diálogo 

social para mediar processos decisórios ou de resolução de problemas; 

Ter habilidade em processos de articulação e mobilização social; 

Ter capacidade de elaboração, sistematização e análise de estudos, notas, 

relatórios e materiais informativos; 

Domínio dos principais recursos da informática: Word, Excel, Power Point, 

internet, Access, entre outros; 



 

Capacidade de planejar, organizar e coordenar a promoção eventos da área 

técnica correspondente. Solucionar problemas, mediar processos decisórios, iniciativa 

e dinamismo; 

Disponibilidade para viagens; 

Disponibilidade para horários diversos; 

Residir preferencialmente na capital do estado ou adjacências. 

 

V – FORMAÇÃO EXIGIDA 

 

 Assessoria Técnica da Atenção Básica/Primária à Saúde e da Vigilância 

em Saúde – 1 vaga. Nível Superior Completo, preferencialmente no 

âmbito da saúde com atuação comprovada no SUS, conforme requisito 

do item IV. 

 

 Assessoria Técnica da Assistência Farmacêutica e Sistemas de 

Informação do SUS – 1 vaga. Nível Superior Completo em Farmácia 

com atuação comprovada no âmbito do SUS, conforme requisito do 

item IV. 

 

VI – CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

 

Salário compatível com a função; 

Contratação por CLT; 

Regime de trabalho de 40 horas semanais; 

Admissão imediata. 

 

VII – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

Currículo com experiências profissionais e formação acadêmica (Anexo I); 

Ficha de Validação das Informações (Anexo II); 

Carta de Intenção (explicitando a motivação, as experiências da trajetória 

profissional e os compromissos do candidato para com a função); 
Dos atributos: A Carta de Intenção objetiva a explanação de interesse 

do candidato, cuja o qual deverá conter a trajetória profissional, motivos de 

escolha do cargo e os compromissos do candidato com a função. 

Formatação: 

Fonte (letra): Arial 



 

Tamanho da fonte: 12 

Espaçamento: Simples 

Número de laudas: 1 lauda 

Carta de comprovação de atuação no SUS; 

Cópia de Diploma ou Histórico de Formação Acadêmica; 

Certificados de participação em cursos, congressos, simpósios. 

 

VIII – SELEÇÃO 

 

O processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas: 

Análise de currículo; 

Carta de motivação do/a candidato/a tendo como referência função; 

Entrevista para os/as candidatos/as pré-selecionados/as (a entrevista será 

realizada na cidade de Porto Alegre, na sede do COSEMS/RS). 

 
IX - DA SELEÇÃO 

 

O COSEMS/RS fará análise do perfil dos candidatos considerando o escore de 

pontuação abaixo:  

ITEM 
Pontuação 

Unitária 
Pontuação 

Máxima 

Experiência em serviços de saúde* 0,5 por ano 2 

Experiência em Gestão* 0,5 por ano 2 

Cursos/formações na área de interesse, 

conforme inscrição. 
0,5 por certificação 2,5 

Certificados de participação em cursos, 

seminários, congressos, simpósios, oficinas e 

afins. 

0,25 por certificado 1,5 

Elaboração/Participação em projetos de 

interesse à saúde (autoria/coautoria/execução). 
0,25 por projeto 1,25 

Apresentações de experiências comprovadas 

em eventos de reconhecimento notório do SUS. 

0,25 por evento 

certificado 
0,75 

 Total 10 

*A partir de 2 (dois) anos, conforme item IV deste Edital. A pontuação se aplicará por ano 

de experiência exercido, não se aplicará pontuação para mais de uma função/cargo 

desempenhado no mesmo ano. 

 

 



 

X – PRAZOS 

 

Publicação do Edital no sítio oficial do COSEMS/RS (www. 

https://www.cosemsrs.org.br/) e outras mídias: 18 de fevereiro de 2019. 

Recepção de currículos: até 26/02/2019, às 23:59 horas por correio 

eletrônico (horário local). 

A documentação exigida no item VII, deverá ser encaminhada via correio 

eletrônico (processo.seletivo@cosemsrs.org.br). Nas especificações descritas abaixo: 
- No assunto do e-mail deverá estar descrito o cargo pretendido; 

- Os arquivos anexados, deverão constar o nome ao qual o documento 

corresponde conforme documentação exigida e o anexo que ele atende. 

Currículos recebidos após o dia e hora estipulados serão desconsiderados para 

o presente edital, e serão armazenados no banco de cadastro de currículos da 

instituição, para eventuais necessidades. 

Comunicado do resultado da pré-seleção e convocatória para entrevista: dia 11 

de março de 2019 (segunda-feira). 

Entrevista: Dia 14 de março de 2019, na sede do COSEMS/RS, situado na 

sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde – NEMS/RS, 4º andar, em horário a 

ser comunicado aos pré-selecionados. 

Resultado final: até dia 20 de março de 2019; 

Admissão imediata. 

 
 Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

_________________________                            _________________________ 
William Alves                                                    Diego Espíndola 

       Secretário Executivo                                  Presidente do Conselho das Secretarias 
             COSEMS/RS                                     Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul 

                                                                             COSEMS/RS 

 

mailto:processo.seletivo@cosemsrs.org.br

