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Órgão: Ministério da Saúde/Secretaria Executiva/Subsecretaria de Assuntos Administrativos/Coordenação-Geral de Gestão de

Pessoas

EDITAL Nº 17, DE 14 DE MAIO DE 2021

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PROPOSTAS DE AÇÕES DE

DESENVOLVIMENTO

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP), da Subsecretaria de Assuntos

Administrativos (SAA), da Secretaria-Executiva (SE), do Ministério da Saúde (MS) divulga Chamamento

Público para formação de cadastro de propostas de ações de desenvolvimento, em nível de pós-

graduação, voltadas para a educação formal de servidores deste Ministério.

1. DO OBJETO

1.1. Este Chamamento tem por finalidade formar cadastro de propostas de ações de

desenvolvimento, em nível de pós-graduação, para promover o desenvolvimento dos servidores do

Ministério da Saúde nas necessidades de educação formal levantadas no Plano de Desenvolvimento de

Pessoas MS (PDP MS), objetivando a melhoria dos processos de trabalho e, consequentemente,

impulsionando o alcance dos objetivos institucionais, por meio de parcerias com instituições públicas

federais de ensino.

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Formação de cadastro de propostas destinadas à realização de ações de desenvolvimento

de pessoal, em nível de pós-graduação.

2.2. Promover o desenvolvimento técnico dos servidores, em nível de pós-graduação, nos eixos

temáticos apresentados no Anexo I.

2.3. Fomentar a educação formal dos servidores do MS para o desenvolvimento de

competências necessárias ao aprimoramento de seus processos de trabalho.

2.4. Incentivar e apoiar os servidores do MS, por meio de ações de desenvolvimento de

educação formal, alinhadas aos objetivos estratégicos e diretrizes do MS, para o alcance das metas

institucionais e individuais.

2.5. Criar um banco de propostas aptas a suprir as necessidades de desenvolvimento de

educação formal levantadas no Plano de Desenvolvimento de Pessoas MS.

3. DOS NÍVEIS E DAS ÁREAS TEMÁTICAS

3.1. As propostas deverão abranger cursos de pós-graduação, nos seguintes níveis:

Especialização: compreendendo cursos de especialização lato sensu ou MBA - Master in

Business Administration;

Mestrado e doutorado: compreendendo cursos de mestrado e doutorado, com enfoque

profissional.

4. DAS INSTITUIÇÕES ELEGÍVEIS

4.1. São elegíveis para submissão de propostas decorrentes deste Chamamento:

a) Instituições Federais de Ensino, de natureza pública;

b) Instituições que possuam programas de pós-graduação, no nível proposto, aprovado pela

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com nota mínima 4 (quatro). Para

os cursos de doutorado profissional não há a exigência de nota mínima.

5. DA PROPOSTA

5.1 As propostas submetidas deverão estar alinhadas às diretrizes do Decreto nº 9.991, de 28 de

agosto de 2019, Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21, de 1º de fevereiro de 2021 e Portaria

GM/MS nº 3.642, de 23 de dezembro de 2019.



5.2. As propostas deverão ser apresentadas considerando as necessidades de desenvolvimento

atreladas aos eixos temáticos e tipos de aprendizagem, conforme especificado no Anexo I deste

Chamamento.

5.3. Cada necessidade de desenvolvimento pode se desdobrar em diferentes ações de

desenvolvimento com enfoques específicos.

5.4. As instituições deverão realizar o preenchimento completo do Formulário para submissão

de propostas, disponível no Anexo III.

a) As propostas não deverão conter a previsão de recursos para o financiamento de

equipamentos e materiais permanentes.

5.5. As propostas apresentadas deverão justificar a sua contribuição para o aprimoramento dos

serviços públicos.

5.6. Uma instituição de ensino poderá apresentar mais de uma proposta.

5.7. As propostas submetidas deverão prever reserva de vagas destinadas ao sistema de ações

afirmativas, para candidatos autodeclarados negros e pessoas com deficiência.

5.8. As propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail diedep.codep@saude.gov.br, com o

assunto: Chamamento Público para ações de desenvolvimento, em nível de pós-graduação, anexando o

formulário disponível no Anexo III deste Chamamento e demais comprovantes solicitados no formulário.

6. DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA

6.1. As propostas deverão conter informações que atendam aos requisitos dispostos no Anexo II

deste Chamamento.

6.2. As propostas serão avaliadas por uma comissão composta por integrantes da

CODEP/COGEP/SAA/SE/MS, e, caso necessário, serão convidados técnicos das áreas do MS que

registraram as necessidades de desenvolvimento previstas no PDP MS 2021.

6.3. As propostas serão classificadas em "recomendadas", "recomendadas com ajustes" e "nãorecomen recomen

recomendadas".recomen

a) Caso a instituição, com propostas "recomendadas", "recomendadas com ajustes", sejarecomen recomen

acionada para iniciar os trâmites para a celebração do TED, poderão ser solicitados ajustes metodológicos

ou orçamentários, em qualquer fase do processo.

b) As propostas que não atenderem as áreas temáticas estabelecidas no Anexo I e os requisitos

do item 4.1 deste Chamamento, serão classificadas, automaticamente, como "não recomendadas".recomen

6.4. Somente serão avaliadas as propostas:

a) Enviadas até o prazo limite, estabelecido no item 7.1, alínea a.

b) Cujos anexos forem preenchidos integralmente.

7. DO CRONOGRAMA

7.1. Este Chamamento seguirá as seguintes datas e etapas:

a) Submissão das propostas da data de publicação deste Chamamento até 18 de junho de 2021.

b) Divulgação do resultado preliminar a partir de 30 de junho de 2021 no Diário Oficial da União

(DOU).

c) Recursos administrativos até 5 (cinco) dias consecutivos após a divulgação do resultado no

DOU. Os recursos deverão ser encaminhados ao e-mail diedep.codep@saude.gov.br. Divulgação do

resultado final a partir de 12 de julho de 2021.

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

8.1. Os resultados, preliminar e final, deste Chamamento serão divulgados no DOU.

8.2. As propostas serão divulgadas por ordem alfabética, considerando o nome da Instituição de

Ensino, o título do curso proposto, nível da pós-graduação e classificação em "recomendada",recomen

"recomendada com ajustes" e "não recomendada".recomen recomen

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. As propostas submetidas e "recomendadas" não geram qualquer direito de exclusividaderecomen

entre as partes.



9.2. As propostas submetidas e "recomendadas" não garantem a celebração do Termo derecomen

Execução Descentralizada.

9.3. As dúvidas relativas a este Chamamento deverão ser apresentadas ao e-mail

diedep.codep@saude.gov.br

9.4. Os casos omissos e as situações não previstas neste Chamamento serão dirimidos pela

comissão julgadora.

ADEMIR LAPA

Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

ANEXO I

Necessidades de desenvolvimento de aprendizagem formal, por eixo temático.

Eixo temático Necessidade de desenvolvimento

Nível da

aprendizagem

formal

Estatística e

tecnologia da

informação e

comunicação

Desenvolver competências relacionadas à gestão e análise de dados,

com base em estatística avançada e programas de análise estatística

-

Especialização;

-Doutorado

Ética, correição e

ouvidoria
Desenvolver competências relacionadas à atividade de Ouvidoria

-

Especialização

Gestão, inovação

e organização

institucional

Desenvolver competências relacionadas à Gestão

Pública,compliancee atividades de planejamento e apoio à gestão

-

Especialização;

-Mestrado;

-Doutorado

Gestão de

Pessoas

Desenvolver competências relacionadas à Gestão Estratégica de

Pessoas

-

Especialização

Orçamento e

finanças
Desenvolver competências relacionadas à Engenharia de Custos

-

Especialização

Desenvolver competências relacionadas à Gestão Financeira
-

Especialização

Saúde e políticas

públicas

Desenvolver competências relacionadas à Saúde Pública,

Epidemiologia e Ciências da Saúde

-Mestrado;

-Doutorado

Desenvolver competências relacionadas à vigilância laboratorial e

biossegurança em ambiente laboratorial

-

Especialização;

-Mestrado

Desenvolver competências relacionadas ao desenvolvimento de

planos deadvocacyno âmbito das políticas e programas públicos de

saúde.

-

Especialização

Desenvolver competências relacionadas à Saúde Coletiva

-

Especialização;

-Mestrado;

-Doutorado

Desenvolver competências relacionadas ao monitoramento e

avaliação de políticas, programas e ações de saúde, com aplicação de

indicadores e índices, estudos de avaliabilidade e análise de equidade

e impactos na saúde

-Doutorado

Desenvolver competências relacionadas à aprendizagem voltada ao

exercício da prática jurídica no âmbito da Saúde Pública

-

Especialização;

-Mestrado;

-Doutorado

Desenvolver competências relacionadas a Suporte Circulatório

Mecânico

-

Especialização

Desenvolver competências relacionadas à Vigilância em Saúde -Mestrado

Desenvolver competências relacionadas à Gestão em Saúde no

ambiente de trabalho

-

Especialização;

-Mestrado

Desenvolver competências relacionadas à instrumentação cirúrgica

para profissionais de enfermagem

-

Especialização

Desenvolver competências relacionadas à Enfermagem

-

Especialização;

-Mestrado;

-Doutorado

Desenvolver competências voltadas à realização de pesquisa

científica e aprimoramento técnico em Serviço Social

-Mestrado;

-Doutorado



ANEXO II

TABELA DE REQUISITOS A SEREM CUMPRIDOS

Item Cumprimento do requisito

Cumprimento do

requisito

(a ser preenchido

pela comissão

avaliadora)

Experiência do responsável pela proposta em

celebração e execução de Termo de Execução

Descentralizada

a. Atendido

b. Parcialmente atendido

c. Não atendido

A proposta de curso está alinhada aos eixos

temáticos dispostos no anexo I

a. Atendido

b. Parcialmente atendido

c. Não atendido

A proposta contém informações sobre o título,

nível e modalidade da pós-graduação.

a. Atendido

b. Parcialmente atendido

c. Não atendido

Curso aprovado pela CAPES com nota mínima 4

(quatro). (Item exclusivo para mestrado

profissional)

a. Atendido

b. Não atendido

c. Não se aplica (para cursos de

especialização e doutorado

profissional)

Descrição do Plano de Curso, contemplando

todos os itens constantes no anexo III.

a. Atendido

b. Parcialmente atendido

c. Não atendido

Informações sobre as metas a serem atingidas e

previsão de prazos para a execução.

a. Atendido

b. Parcialmente atendido

c. Não atendido

Descrição do orçamento necessário para a

execução da proposta.

a. Atendido

b. Parcialmente atendido

c. Não atendido

ANEXO III

FORMULÁRIO PARA A SUBMISSÃO DE PROPOSTAS

Dados Gerais:

Nome da Instituição Federal de Ensino: CNPJ:

Nome do Departamento responsável pelo programa de pós-graduação:

UF: Telefone Comercial: ( )

Nome do Responsável pela proposta:

E-mail: Telefone:

Link no Lattes:

Descrição do mini currículo:

O responsável pela proposta possui experiência na celebração e execução de Termo de Execução

Descentralizada - TED? ( ) Sim ( )Não

Se sim, elenque a(as) Instituição(ões) concedente(s), o(s) número(s) do(s) TED(s) celebrado(s), descreva o

objeto e o status de execução (em execução ou finalizado).

Exemplo: 1 - Ministério da Saúde, TED número 171/2021, objeto: oferta de especialização em vigilância em

saúde, em execução.

DADOS DA PROPOSTA

Eixo Temático:

Necessidade de desenvolvimento a ser suprida:

Título da pós-graduação:

Nível da pós-graduação:

( ) Especialização lato sensu ou MBA

( ) Mestrado Profissional

( ) Doutorado Profissional

Modalidade (pode ser marcada mais de uma opção):

( ) Presencial

( ) Híbrido (semipresencial)

( ) Mediado por tecnologias virtuais



Capacidade de realização do curso fora de sede:

( ) Sim

( ) Não

Conceito CAPES da última avaliação da pós-graduação (anexar comprovante):

PLANO DE CURSO

O Plano de Curso deve contemplar os seguintes itens:

1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

Breve histórico sobre a instituição promotora do curso (criação, principais competências constantes no

regimento interno, nº da unidade gestora), informações sobre o programa/instituição promotora do

curso/programa, de modo a evidenciar sua capacidade técnica para execução do objeto a ser

contratado. Se possível, dar ênfase à singularidade do programa/instituição.

2. OBJETO

Descrição do curso/programa a ser contratado, constando nome(s) do(s) curso(s), quantidade de turmas,

número de vagas que a instituição tem capacidade de ofertar em cada turma, carga horária, modalidade

de ensino. Incluir, se for o caso, processo seletivo e linhas de pesquisa

3. JUSTIFICATIVA

Explicitar a importância em se realizar a ação de desenvolvimento para o aprimoramento dos serviços

públicos e descrever os resultados esperados em curto, médio e longo prazo, tanto ao nível individual

dos participantes como no nível organizacional do Ministério da Saúde

4. PÚBLICO-ALVO

Informar quais os requisitos mínimos para a participação na ação de desenvolvimento.

5. DIAS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DAS AULAS

Informar a previsão de dias e horários de realização das aulas (compatibilidade da carga horária do curso

e o horário de trabalho dos servidores).

6. OBJETIVOS EDUCACIONAIS (GERAL E ESPECÍFICOS)

Descrever de forma clara e precisa o que se pretende alcançar com o curso/programa (objetivo geral) e

do que o participante será capaz ao final da ação (objetivos de aprendizagem).

7. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO/COMPETÊNCIAS A SEREM ALCANÇADAS

Mapear as competências e habilidades a serem adquiridas no curso/programa. Especificar, de maneira

geral, o perfil do egresso, destacando: as competências profissionais (gerais e específicas da formação) a

serem desenvolvidas.

8. METODOLOGIA (MÉTODO DE ENSINO)

Descrever o método adotado para o ensino-aprendizagem, justificando a escolha metodológica com

base nos objetivos de aprendizagem.

9. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever os recursos que serão utilizados, caso estejam definidos. Ex: Plataformas, Multimídias, jogos,

modelos anatômicos etc.

10. AVALIAÇÃO

Apresentar como os alunos serão avaliados durante o processo de ensino-aprendizagem. Descrever o

método de acompanhamento e avaliação dos participantes ao longo do curso, e os critérios adotados

para que os alunos sejam considerados aprovados.

11. CERTIFICAÇÃO

Descrever os critérios que serão adotados para certificar os participantes.

12. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR:

(Acrescente o número de linhas necessárias)

Disciplinas Ementa Carga horária
Conteúdo

programático

Objetivos de

aprendizagem

Referências

bibliográficas

13. EQUIPE DE DOCENTES RESPONSÁVEIS PELAS DISCIPLINAS:

(Acrescente o número de linhas necessárias)

Nome do

Docente
Titulação Link Lattes Disciplina

14. PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Meta Etapas
Mês/Ano

Início da atividade

Mês/Ano

Fim da atividade

15. DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DA PROPOSTA:

Item Especificação Qtd Valor Unit. Valor Total

Total:



16. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Caso necessite enviar alguma informação complementar que

subsidie sua proposta)

Orientação de submissão da proposta

Este formulário deverá ser enviado, juntamente com o comprovante do conceito CAPES,

devidamente preenchido para o e-mail o diedep.codep@saude.gov.br, com o assunto: Chamamento

Público para ações de desenvolvimento, em nível de pós-graduação.

Caso a Instituição necessite do Anexo II em arquivo editável, solicitar por meio do endereço

eletrônico diedep.codep@saude.gov.br, com o assunto: Arquivo Chamamento Público para ações de

desenvolvimento, em nível de pós-graduação.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


