
EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA MS nº 04/2021 

A Coordenação-Geral de Inovação em Sistemas Digitais – CGISD/DATASUS/SE, abre Seleção 
Interna para uma vaga direcionada aos servidores de nível superior, efetivo, lotado em 
Brasília/DF.  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1.  A Seleção Interna será realizada em 2 (duas) etapas: (i) Análise de Currículo e (ii) 
Entrevista Individual com os candidatos selecionados na etapa anterior. As etapas 
ocorrerão nas datas definidas no Anexo I deste edital;  

1.2.  A carga horária exigida corresponderá a 40 horas semanais;  

1.3.  Os candidatos devem ser servidores efetivos de nível superior;  

1.4.  O servidor selecionado fará jus ao recebimento de uma Função Comissionada 
Técnica – FG -1, equivalente a R$ 537,55. Sobre este valor incidirão os descontos legais;  

1.5.  O servidor selecionado será lotado na Coordenação-Geral de Inovação em 
Sistemas Digitais – CGISD/DATASUS/SE, em Brasília/DF.  

2. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

2.1.  Planejar, coordenar e executar ações de expansão do Programa Conecte SUS;  

2.2. Apoiar na gestão negocial do sistema de informação - Conecte SUS Cidadão, 
Conecte SUS Profissional e da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS); 

2.3. Apoiar nas ações de Monitoramento e Avaliação do Programa Conecte SUS; 

2.4. Apoiar a CGISD em ações administrativas, respostas e acompanhamento de 
processos no SEI; 

2.5. Realizar as demais atividades que lhe forem atribuídas.  

3. PERFIL COMPORTAMENTAL E HABILIDADES DESEJADAS 

 Proatividade 

 Capacidade de solucionar problemas 

 Facilidade em trabalhar em equipe 

 Inteligência emocional 

 Diplomacia 

 Persistência 

 Comprometimento 

 Propósito 

 Liderança 

 Criatividade 

4. CONHECIMENTOS DESEJADOS  



4.1. Gerais  

 Gerenciamento de projetos; 

 Gestão de pessoas; 

 Gestão de riscos; 

 Análise de cenários estratégicos e construção de diagnósticos; 

 Elaboração de relatórios técnicos; 

 Facilitação de reuniões e oficinas; 

 Redação oficial; 

 Conhecimento em tecnologia da informação.  

4.2. Específicos  

 Política Nacional de Informação e Informática em Saúde – PNIIS; 

 Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028;  

 Sistemas de Informação em Saúde com ênfase em Prontuários Eletrônicos;  

 Conhecimento em Informática em Saúde / Saúde Digital; 

 Conhecimento em Monitoramento e Avaliação, definição e acompanhamento de 
indicadores. 

5. INSCRIÇÕES  

3.1 O recebimento dos currículos será exclusivamente pelo e-mail: 
cgisd.datasus@saude.gov.br, no período de 28/10/2021 a 05/11/2021, com o assunto 
SELEÇÃO INTERNA – FG - 1. Não serão aceitas inscrições fora de prazo.  

6. CRITÉRIOS SELETIVOS  

6.1 Os candidatos selecionados para a entrevista individual devem enviar a Declaração 
de Ciência e Liberação do Servidor (Anexo II) assinada pela chefia imediata para o e-
mail cgisd.datasus@saude.gov.br ou apresentá-la no momento da entrevista.  

7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1 Os candidatos participantes do processo seletivo que forem selecionados para a 
etapa seguinte serão informados por meio de e-mails individuais.  

7.2 Após o cumprimento das etapas previstas neste edital, a CGISD irá aprovar e 
classificar os candidatos com perfil adequado ao preenchimento das vagas. Aqueles 
que não atenderem aos requisitos do edital serão desclassificados.  

7.3 O candidato que apresentar maior aproximação do perfil profissional estabelecido 
nos itens 3 e 4 deste edital será selecionado.  

7.4 O servidor selecionado assumirá total responsabilidade de solicitar sua liberação 
para ser realocado na área do processo seletivo.  

7.5 Caso o servidor selecionado não consiga a liberação de sua chefia, ou desista, este 
será desclassificado e o candidato seguinte na lista de classificação será convocado.  



7.6 Respeitada a natureza da gratificação, por razões de interesse público, poderá́ 
haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme 
dispuser a legislação estabelecida.  

7.7 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pelo CGISD.  

7.8 Em caso de dúvidas sobre o Processo Seletivo, o candidato deve enviar e-mail para 
cgisd.datasus@saude.gov.br, ou entrar em contato por meio do telefone: (61) 3315-
3900.  

7.9 Conforme regulamento fica vedado a participação dos servidores de carreiras 
diferentes das especificadas no Art, 2 do Decreto Nº. 4941 de 2003. A exemplo: (ATPS 
- Analista Técnico de Políticas Sociais e Tecnologista). 

 

ANEXO I 

Etapas Datas 

Recebimento de currículos  28/10/2021 a 05/11/2021 

Análise de currículos  08/11/2021 a 09/11/2021 

Entrevistas individuais  10/11/2021 a 11/11/2021 

Resultado Final  12/11/2021 

 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E LIBERAÇÃO DO SERVIDOR 

Declaro para os devidos fins que a (Nome da Coordenação atual do Servidor) tem ciência da 
participação do (a) servidor (a) (Nome completo do Servidor), ocupante do cargo (cargo do 
Servidor), no processo seletivo regido pelo Edital de Seleção Interna MS nº 04/2021, com 
recebimento adicional de Função Comissionada Técnica – FG -1.  

Por meio desta, previamente autorizo a liberação do (a) servidor (a) caso seja selecionado (a).  

 

 


