
                                              
                                                   

 
 

Contrata 

Consultor na 

modalidade Produto 

PROJETO 914BRZ1146  EDITAL Nº 03/2014 

1. Perfil: Consultoria especializada para desenvolvimento de estudos subsidiários ao processo de 

implementação do modelo de gestão da pesquisa clínica nos HUF, no âmbito do Programa Ebserh 

de Pesquisas Clínicas Estratégicas para o Sistema Único de Saúde – EPECSUS.  
2. Nª de vagas:1 

3. Qualificação educacional: Formação superior, graduação em Medicina, Farmácia, Enfermagem, 

Odontologia, Biologia ou Biomedicina, preferencialmente pós-graduação em qualquer área do 

conhecimento da saúde, e com experiência mínima de 5 (cinco) anos em atividades de pesquisa 

clínica. 
4. Experiência profissional: Experiência em atividades de pesquisa clínica, preferencialmente em 

hospitais universitários.  
5. Atividades: Atividade 1.1 – Analisar o Programa EPECSUS, o modelo de gestão de pesquisas 

clínicas e as características gerais dos HUF do sistema Ebserh, bem como as atividades de pesquisa 

clínica.  

Atividade 1.2 – Propor um instrumento para verificação da adesão dos HUF aos componentes do 

modelo de gestão de pesquisas clínicas. 

Atividade 1.3 – Propor cronograma de atividades com os HUF em conformidade com critérios pré-

estabelecidos. 

 

Atividade 2.1: Levantar dados relativos à análise situacional da adesão ao modelo de gestão de 

pesquisas clínicas. 

Atividade 2.2 – Analisar e sistematizar as informações levantadas sobre a situação atual dos HUF 

em relação ao modelo de gestão. 

Atividade 2.3 – Elaborar propostas e recomendações para implementação e/ou aperfeiçoamento do 

modelo de gestão de pesquisas clínicas nos HUF. 

 

Atividade 3.1: Levantar dados relativos à análise situacional da adesão ao modelo de gestão de 

pesquisas clínicas. 

Atividade 3.2 – Analisar e sistematizar as informações levantadas sobre a situação atual dos HUF 

em relação ao modelo de gestão. 

Atividade 3.3 – Elaborar propostas e recomendações para implementação e/ou aperfeiçoamento do 

modelo de gestão de pesquisas clínicas nos HUF. 

Atividade 3.4 – Verificar a implementação das recomendações disponibilizadas após a 1ª (primeira) 

visita em 3 (três) HUF e emitir parecer técnico. 

 

Atividade 4.1 – Verificar a implementação das recomendações disponibilizadas após a 1ª (primeira) 

visita em 5 (cinco) HUF  

Atividade 4.2 – Elaborar análise sobre a implementação das recomendações disponibilizadas após a 

1ª (primeira) visita em 5 (cinco) HUF. 

 

Atividade 5.1 – Verificar a implementação das recomendações disponibilizadas após a 1ª (primeira) 

e a 2ª visita em 8 (oito) HUF. 

Atividade 5.2 – Elaborar análise da situação atual dos HUF, incluindo recomendações para o 

aperfeiçoamento do modelo de gestão de pesquisas clínicas nos HUF. 

 

1. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 – Documento técnico contendo plano de ação para 

subsidiar o processo de identificação das ações de adesão dos HUF aos componentes do 

modelo de gestão de pesquisas clínicas, incluindo proposta de instrumento e de 

procedimentos para atingimento dos resultados.  

- Produto 2 – Documento técnico contendo análise situacional de 6 (seis) HUF em relação 

ao modelo de gestão de pesquisas clínicas e apresentação de propostas de medidas de 

implementação para os hospitais (CICLO 1).  

- Produto 3 – Documento técnico contendo análise situacional de 2 (dois) HUF em relação 



ao modelo de gestão de pesquisas clínicas e apresentação de propostas de medidas de 

implementação para os hospitais (CICLO 1), bem como estudo analítico do processo de 

implementação das recomendações formalizadas pela Assessoria de Ensino e Pesquisa para 

3 (três) HUF visitados anteriormente (CICLO 2).  

- Produto 4 – Documento técnico contendo estudo analítico do processo de implementação 

das recomendações formalizadas pela Assessoria de Ensino e Pesquisa para 5 (cinco) HUF 

visitados anteriormente (CICLO 2).  

- Produto 5 – Documento técnico contendo estudo analítico do processo de implementação 

das recomendações formalizadas pela Assessoria de Ensino e Pesquisa para 8 (oito) HUF 

visitados anteriormente (CICLO 3). 
7. Local de Trabalho:       

8. Duração do contrato: 12 meses 

      

Os interessados deverão enviar o CV do dia 02/11/2014 até o dia 09/11/2014 no endereço 

ugp.asplav@ebserh.gov.br, indicando o número do edital e o nome do perfil. Serão desconsiderados 

os CVs remetidos após a data limite indicada neste edital. Este edital também será publicado no site da 

UNESCO, www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos. 

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, 

de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta 

ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica internacional, ressalvados os casos de professores universitários que, na forma da 

LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja 

declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de 

incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. 

        

 

http://www.brasilia.unesco.org/vagasprojetos

