
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP/CNS/MS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

CONEP SELECIONA PRESTADOR (A) DE SERVIÇO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO PARA O PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DOS COMITÊS 

DE ÉTICA DO SISTEMA CEP/CONEP 

 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep/CNS/MS torna pública a realização 

de processo seletivo simplificado para Prestador (a) de Serviço Técnico Especializado, 

referente ao Projeto de Qualificação de Comitês de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos.  

1. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

- Análise de Currículo 

- Redação 

- Entrevista e Dinâmicas de grupo – serão avaliadas habilidades de comunicação, 

pensamento organizado, nível de criatividade, trabalho em equipe, capacidade em lidar 

com diferentes pessoas (em níveis hierárquicos distintos) e liderança.  

 

2. LOCALIDADE DE TRABALHO: Brasília/DF 

3. DA VAGA DE PRESTADOR (A) DE SERVIÇO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 

3.1. Para a contratação descrita neste Edital serão disponibilizadas 6 (seis)      

vagas para de Prestador (a) de Serviço Técnico Especializado + Cadastro Reserva.   

 

4. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

- Graduação em ciências da saúde, ciências sociais aplicadas ou ciências humanas. 

- Pós-graduação stricto sensu em áreas correlatas 

- Experiência mínima de três anos no Sistema CEP/Conep a partir de 2015 

- Experiência comprovada em ética em pesquisa com seres humanos e em CEP que 

avalie protocolos categorizados no item IX da Resolução CNS 466/2012 

- Experiência comprovada em coordenação de equipes 

- Disponibilidade para viajar pelo menos duas semanas por mês 

- Desenvolver as atividades relacionadas ao projeto em Brasília/DF 

 

5. REQUISITOS DESEJÁVEIS  



- Experiência mínima de três anos em projetos de avaliação e capacitação de recursos 

humanos 

- Conhecimentos sobre pacote Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

- Conhecimentos da língua inglesa  

 

6. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

- Auxiliar no planejamento, implementação, execução, acompanhamento e avaliação 

das atividades pertinentes ao Projeto de Qualificação de CEP que consistam nas etapas 

de coleta, processamento, avaliação e capacitação. 

- Realizar diagnóstico dos CEP em duas etapas – a primeira remotamente (em Brasília) 

e a segunda in loco 

- Formular junto ao CEP um Plano de Ação para a sua melhoria 

- Coordenar as equipes de campo e liderar as reuniões com os CEP e com os gestores de 

suas respectivas instituições 

 

7. PRAZO PARA INSCRIÇÃO 

7.1 Serão recebidos currículos via endereço eletrônico se.conep@saude.gov.br, com 

cópia para cristiane.fulgencio@saude.gov.br no período entre 02/07/2018 e 

20/07/2018. 

 

7.2  O e-mail deverá ser identificado com o título INSCRIÇÃO – PRESTADOR DE 

SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, seguido do nome do (a) candidato (a). 

 

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Os candidatos cujos currículos forem selecionados serão comunicados por e-mail e 

posteriormente informados por e-mail/telefone sobre as datas e o local das próximas 

etapas da entrevista e da redação e dinâmicas de grupo. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Não serão fornecidos informações e documentos pessoais de candidatos a terceiros, 

em atenção ao disposto no art. 31 da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.  

9.2 Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151 de 22/07/2004, é vedada contratação 

a qualquer título de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do 

Distrito Federal ou Municipal, direta ou indiretamente, bem como empregados de suas 

subsidiárias ou controladas, no âmbito dos Projetos de Cooperação Técnica 

Internacional. 

mailto:se.conep@saude.gov.br
mailto:cristiane.fulgencio@saude.gov.br

