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Ministério da Saúde 
Secretaria Execu�va 

Departamento de Informá�ca do Sistema Único de Saúde 
Coordenação-Geral de Sistemas de Informação e Operação 

Coordenação de Suporte ao Usuário 
  

EDITAL Nº 1/2021

Processo nº 25000.146294/2021-89

 

Processo Sele�vo Simplificado FCT
 

O Ministério da Saúde abre processo sele�vo para movimentação de 01 servidor para atuar na
transformação digital dos serviços de Saúde, com o obje�vo de apoiar a execução do Plano de Transformação Digital do
MS.  

A Transformação Digital visa melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado
integrando tecnologias digitais tradicionais e emergentes desde a concepção dos serviços até a sua oferta ao cidadão.

Impactos significa�vos na simplificação, desburocra�zação e eficiência são obje�vos a serem alcançados,
promovendo uma grande economia financeira para a sociedade.  

O servidor selecionado receberá a Função Comissionada Técnica – FCT 11.

 

 Lotação: COSUP/CGSIO/DATASUS

 

1. REQUISITOS BÁSICOS

 

Ser servidor �tular de cargo de provimento regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pertencente
aos quadros de pessoal de órgãos e en�dades da Administração Pública Federal;

Cumprir jornada semanal de 40 (quarenta) horas, resguardadas as disposições legais específicas;

Possuir nível superior em qualquer área de formação.

 

2. PERFIL DESEJADO

 

Perfil Atividades a serem realizadas
Nível superior

Realizar a gestão de normas e procedimentos da área de TIC para a organização;
Atuar na melhoria do processo no atendimento ao usuário;
Elaboração de scripts de atendimento, bem como resolução de problemas, dúvidas e
implementação de ações estratégicas;
Suporte ao usuário de sistemas;
Realizar a gestão do relacionamento da TI com as áreas de negócio do MS;
Fiscalizar e gerir contratos de TIC, tais como: Empresa em suporte nível I e II de TI para o
DATASUS; avaliação dos produtos entregues, dos indicadores de qualidade e recursos
financeiros.
Participar de comitês estratégicos de TIC e outros.
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Fiscalizar e gerir contratos de TIC;
Elaborar processos de Contratação de TIC em conformidade com a IN 01 2019 ME;
Acompanhar processos SEI.

 

 

 

3. SELEÇÃO

a) Os interessados devem encaminhar currículo para josselmo.bezerra@saude.gov.br com o assunto "Seleção FCT -
COSUP”;

b) Os currículos recebidos serão submetidos à análise e os candidatos selecionados serão convidados para entrevista;

c) Após o resultado final, os candidatos selecionados terão sua alteração de lotação/exercício para o DATASUS.

d) Cronograma da seleção:

I - 01/10/2021 até 20/10/2021: submissão de currículos;

II - 20/10/2021 até 27/09/2021: análise de currículos e realização de entrevistas individuais com os candidatos
selecionados;

III - O resultado deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no Portal do DATASUS/SE/MS
https://datasus.saude.gov.br, com previsão de divulgação no 01/11/2021.

 

 

 

 

 

Brasília, 30 de setembro de 2021.

 

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por Josselmo Quinino Bezerra, Coordenador(a) de Suporte ao Usuário, em
30/09/2021, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0023046445 e o código
CRC 54085C16.

Referência: Processo nº 25000.146294/2021-89 SEI nº 0023046445
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