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EDITAL 01/2020 DO CHAMAMENTO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

A Faculdade de Medicina da UFMG, por meio do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico – Nupad, seleciona 

profissionais técnicos especializados de nível médio e nível superior para compor banco de talentos, com intuito de constituir 

reserva técnica de candidatos para contratações por prazo definido. A atuação será no desenvolvimento de atividades e ações no 

projeto aprovado por meio dos Termos de Execução Descentralizada celebrado com o Ministério da Saúde e nos demais projetos 

firmados com outras Instituições de fomento. A execução será realizada por meio de contratos firmados com a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep. 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A Seleção de Profissionais para Prestação de Serviços será regida por este chamamento e executada pelo Núcleo de Ações e 

Pesquisa em Apoio Diagnóstico, órgão complementar da Faculdade de Medicina da UFMG – Nupad/FM/UFMG; 

1.2 O Chamamento Público de Seleção de Profissionais para Prestação de Serviços visa constituir um banco de talentos, 

objetivando a contratação de pessoal, por meio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, em postos de trabalho 

de nível médio e nível superior; 

1.3 A seleção será efetuada mediante cadastro, análise de currículos dos candidatos e entrevistas, quando necessário, sendo 

exigida dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatível com os 

trabalhos a serem executados, bem como experiência nas diferentes esferas governamentais nas áreas de saúde, administração, 

dentre outras; 

1.4 Os candidatos serão aprovados por uma Comissão, constituída pelo Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, por meio 

de Portaria, e convocados de acordo com as necessidades do projeto e funções compatíveis em cada área de atuação; 

1.5 A remuneração será compatível com as atividades a serem desempenhadas para os postos de trabalho de nível médio e nível 

superior; 

1.6 A jornada de trabalho para CLT será de no máximo 40 horas semanais, salvo os casos em que não se aplica esta regra; 

1.7 O candidato aprovado e contratado não estará vinculado a nenhum cargo ou emprego público; 

1.8 As contratações serão financiadas com recursos oriundos de projetos aprovados junto ao Ministério da Saúde e/ou demais 

projetos firmados com outras Instituições de fomento; 

1.9 O banco de talentos constituído por este chamamento terá validade de 36 meses, podendo ser renovado por igual período; 

1.10 Os profissionais selecionados serão contratados para laborar por prazo definido, vinculado à vigência do Projeto, havendo 

a possibilidade do mesmo vir a ser futuramente aproveitado em outros projetos; 

1.11 O cadastro de reservas oriundo a partir deste processo seletivo será utilizado prioritariamente no âmbito dos Projetos 

negociados junto ao Ministério da Saúde e, podendo, eventualmente, atender a outros projetos aprovados por outras Instituições 

de fomento. 
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2 - DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 

2.1 Se brasileiro, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

2.2 Ter disponibilidade para viagem e/ou fixar residência em outros Estados; 

2.3 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data de contratação; 

2.4 Ser aprovado em exame médico admissional e/ou complementares que se fizerem necessários (estar apto), quando da 

contratação pelo regime CLT; 

2.5 Apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da contratação; 

2.6 Cumprir as determinações deste chamamento; 

2.7 Não ser servidor da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, nem 

empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, ressalvadas as acumulações de cargos/empregos previstos na 

Constituição Federal e demais normas, quando contratado pelo regime CLT. 

 

3 – DOS OBJETIVOS E ÁREAS DE CONTRATAÇÃO 

 

Contratação de profissionais de nível superior e nível médio, com experiência comprovada nas áreas de atuação, com o objetivo 

de executar tarefas de natureza técnico-científica (assessoria, consultoria, estudos e pesquisas) e/ou operacional administrativa. 

Os profissionais contratados deverão atuar, prioritariamente, no projeto a seguir relacionado, podendo atender a demanda de 

outros projetos pactuados com este Núcleo. 

 

3.1. Processo Nº 25000.174982201914 – TED 80/2019 - Realização de Avaliação Externa da Qualidade de Laboratórios de 

Triagem Imuno-Hematológica e Sorológica na Hemorrede Pública Brasileira 

 

3.1.1 Objetivos: 

3.1.1.1 Produção e distribuição de avaliações teóricas e práticas; 

3.1.1.2 Disponibilização de um Sistema de Informação para gerenciamento de dados dos participantes da AEQ e das avaliações 

práticas e teóricas realizadas por eles; 

3.1.1.3 Análise dos resultados das avaliações práticas e teóricas enviadas pelos serviços participantes, para emissão de relatórios 

e certificados; 

3.1.1.4 Elaboração de relatórios técnicos das avaliações teóricas/práticas; 

3.1.1.5 Supervisão dos serviços participantes com desempenho crítico; 

3.1.1.6 Cooperação com os serviços de hemoterapia nos requisitos teóricos e práticos para realização de testes imuno-

hematológicos e sorológicos; 

 

3.1.2 Metas: 

 

3.1.2.1 Produção e distribuição de três avaliações práticas/ano, totalizando nove avaliações práticas em três anos para os serviços 

da hemorrede participantes da AEQ-IH;  
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3.1.2.2 Produção e distribuição de duas avaliações teóricas/ano, totalizando seis avaliações em três anos para os serviços da 

hemorrede participantes da AEQ-IH; 

3.1.2.3 Produção e análise de relatórios de resultados das avaliações; 

3.1.2.4 Produção de certificados/declarações para os serviços da hemorrede participantes da AEQ-IH; 

3.1.2.5 Realização de reuniões quadrimestrais com representantes da CAT com a finalidade de acompanhamento da execução 

do projeto e análise crítica dos resultados globais e de análise dos resultados dos relatórios das avaliações teóricas e práticas dos 

serviços participantes da AEQ-IH; 

3.1.2.6 Realização de consultorias e visitas técnicas aos serviços de hemoterapia.; 

3.1.2.7 Entregar como produto para a CGSH/MS a cada avaliação produzida: relatório individual de desempenho dos serviços 

participantes das avaliações práticas e relatório geral dos serviços participantes das avaliações teóricas e práticas; 

3.1.2.8 Produção e distribuição de três avaliações práticas/ano, totalizando nove avaliações práticas em três anos para os serviços 

da hemorrede participantes da AEQ-Sorologia; 

3.1.2.9 Produção e distribuição de duas avaliações teóricas/ano, totalizando seis avaliações em três anos para os serviços da 

hemorrede participantes da AEQ-Sorologia; 

3.1.2.10 Produção e análise de relatórios de resultados das avaliações; 

3.1.2.11 Produção de certificados/declarações para os serviços da hemorrede participantes da AEQ-Sorologia; 

3.1.2.12 Realização de reuniões quadrimestrais com representantes da CAT com a finalidade de acompanhamento da execução 

do projeto e análise crítica dos resultados globais e de análise dos resultados dos relatórios das avaliações teóricas e práticas dos 

serviços participantes da AEQ Sorologia; 

3.1.2.13 Realização de consultorias e visitas técnicas aos serviços de hemoterapia; 

3.1.2.14 Entregar como produto para a CGSH/MS a cada avaliação produzida: relatório individual de desempenho dos serviços 

participantes das avaliações práticas e relatório geral dos serviços participantes das avaliações teóricas e práticas. 

 

Atividades e Ações previstas: Assessoria, consultoria, estudos, pesquisas, reuniões, viagens e publicações gráficas para apoiar 

a disseminação e a produção da Avaliação Externa da Qualidade de laboratórios de triagem imuno-hematológica e sorológica de 

doadores e receptores de sangue. 

 

4 – DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

4.1 Cargos de nível superior: bacharel em medicina, enfermagem, biologia, farmácia, biomedicina, bioquímica, nutrição, 

psicologia, administração, contabilidade, serviço social, pedagogia e áreas afins, e/ou cursos de especialização na área de saúde, 

e/ou com experiência na área de atuação dos termos de execução descentralizada/programas de extensão; 

4.2 Cargos de nível médio: ensino médio completo, preferencialmente com experiência na área de atuação dos projetos. 

 

5 – DA LOCALIDADE DO TRABALHO 
 

Os trabalhos serão realizados, precipuamente, em Belo Horizonte, Brasília, bem como em outras localidades, no Brasil e/ou no 

exterior, conforme demanda para execução do projeto.  
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 6 – DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 
 

As contratações ocorrerão durante a vigência deste chamamento, respeitando o prazo de execução, descentralização de recursos 

orçamentários e financeiros, e as necessidades das atividades previstas nos termos de execução descentralizada/projetos, com 

início previsto para março de 2020.      
 

7 - DAS INSCRIÇÕES 

 

7.1 As inscrições serão feitas mediante o encaminhamento dos seguintes documentos:  

a) Currículo; 

b) Cópia do comprovante de conclusão de ensino médio ou diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso; 

c) Cópia da carteira de trabalho da parte dos contratos celebrados, contratos de autônomos e/ou outros documentos que 

comprovem a experiência/qualificação; 

d) Cópia de comprovantes de cursos de especialização, mestrado e doutorado, quando houver. 

7.2 Os interessados deverão encaminhar os documentos mencionados no item 7.1, via correios, para: 

 

Gestão de Pessoas do Nupad 

Av. Alfredo Balena, 190 - 4º andar - sala 433 - Santa Efigênia 

CEP: 30130-100 - Belo Horizonte - Minas Gerais. 

 

7.3 Serão aceitos os currículos postados até o dia 31 de janeiro de 2020. Não serão aceitos currículos encaminhados pessoalmente 

ou por e-mail.  

 

8 – DA SELEÇÃO 

 

8.1 A seleção do candidato será processada por uma Comissão de Julgamento e Seleção, designada para este fim específico, 

apresentando relatório técnico em que será computada a maior experiência comprovada, formação compatível com a natureza 

da função a ser desempenhada, disponibilidade para viagem ou fixação de residência em outros Estados; titularidade acadêmica 

e participação em cursos específicos das áreas escolhidas.  

 

8.2 Etapas da Seleção 

1ª Etapa: cadastramento dos currículos recebidos com a documentação solicitada; 

2ª Etapa: análise dos documentos recebidos para pré-seleção e, caso necessário, entrevista com candidatos pré-selecionados; 

3ª Etapa: emissão de relatórios técnicos com o nome dos selecionados, conforme a necessidade de execução dos termos de 

execução descentralizada/projetos. 

 

9 – DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
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9.1 A convocação dos candidatos selecionados será feita pela Gestão de Pessoas do Nupad, de acordo com as necessidades dos 

termos de execução descentralizada/projetos e durante o prazo de validade deste chamamento. 

9.2 Os candidatos convocados para contratação em Belo Horizonte/MG deverão comparecer à Gestão de Pessoas do Nupad, no 

prazo agendado, a partir da convocação; 

9.3 Serão considerados desistentes, perdendo o direito à contratação o candidato que deixar de apresentar a documentação 

necessária e negar-se a cumprir as etapas necessárias nas modalidades de autônomo ou celetista, dentro do prazo estabelecido; 

9.4 Será de responsabilidade do candidato selecionado manter seu endereço e e-mail atualizado junto ao Nupad; 

9.5 A falta de documentação e/ou de comprovação dos requisitos mínimos exigidos para a função tornará sem efeito o ato de 

convocação do candidato. Neste caso, o candidato será eliminado.  

 

10 – DA CONTRATAÇÃO CELETISTA 

 

A Contratação pelo regime celetista será condicionada a: 

a) Ter o candidato, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade completos na data da admissão. 

b) Apresentação dos originais dos seguintes documentos: 

• Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, traduzido em APTO, emitido por Serviço Médico habilitado, para avaliação das 

condições de saúde específicas do candidato para o exercício da sua função. No caso de INAPTO, o candidato será eliminado; 

• Duas fotos 3x4 recentes; 

c) Apresentação de cópia dos seguintes documentos: 

• Carteira de Identidade; 

• Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

• Título de Eleitor, se brasileiro; 

• Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, se brasileiro; 

• Comprovante de quitação com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; 

• Comprovante da escolaridade mínima e dos requisitos exigidos para o cargo; 

• Comprovante de residência atualizado. 

 

11 - DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS 

 

A Contratação pela modalidade de profissional autônomo será condicionada a: 

a) Ter o candidato, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade completos na data da admissão. 

b) Apresentação de cópia dos seguintes documentos: 

• Carteira de Identidade; 

• Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

• Comprovante de residência atualizado; 

• PIS/PASEP ou Inscrição no INSS como autônomo; 

c) Dados bancários: número e nome do banco, número da agência e conta corrente ou poupança. 
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12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 A Coordenação dos trabalhos está a cargo do Nupad/FM/UFMG, e serão executados em consonância com o Ministério da 

Saúde, outros Órgãos de fomento e suas coordenações. 

12.2. Este Edital será disponibilizado no site: www.nupad.medicina.ufmg.br. 

 

 

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2020. 

 

 
Professor José Nelio Januario 
Diretor Geral 
Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico – Nupad/FM/UFMG 
 

http://www.nupad.medicina.ufmg.br/

