
 1 

 

CHAMADA PÚBLICA 2015 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS DE BENS NA SAÚDE 

 

Coordenação: Prof. Paulo Henrique da Costa Ferreira 

 

 

O INI Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo 

Cruz torna Público, para conhecimento dos interessados, o calendário e as normas para seleção de 

candidatos ao curso de atualização de contratação de serviços e compras de bens na Saúde. 

O Curso busca contribuir na capacitação dos profissionais da Administração Pública que trabalham direta ou 

indiretamente com licitações e contratações Administrativas e Profissionais de empresas privadas na área 

da saúde. 

 

Objetivos do curso 

Capacitar os profissionais com conhecimentos específicos sobre a legislação que envolve toda a matéria de 

licitação e contratação administrativas na área da saúde. 

 

Objetivos específicos 

Permitir aos Profissionais (Servidores efetivos, DAS sem vínculo, Contratos Temporários e Colaboradores) 

dos hospitais públicos e privados que atuam na área de Administração de Materiais e contratação de 

serviços de saúde e outros que desejam se iniciar, bem como aquele que propõe a reciclar seus conceitos, 

aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos em CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS DE 

BENS NA SAÚDE. Este curso destina-se, especialmente a profissionais que se interessam pelo estudo da 

administração pública. 

- Rever e atualizar aspectos da Administração de materiais e serviços na Administração Pública; 

- Interagir o profissional com as Legislações pertinentes; 

- Discutir a importância do Planejamento nas aquisições de bens e serviços na administração pública; 

- Possibilitar o uso de novas ferramentas na especificação dos serviços e dos equipamentos hospitalares 

e laboratoriais; 

- Elaboração do projeto básico; 

- Desenvolver melhorias nos processos de aquisições de bens e serviços na área da saúde; 

- Discutir casos práticos. 

 

Descrição do Curso  

A estrutura curricular será constituída por cinco módulos, sendo os cincos módulos teóricos com aplicações 

práticas. 

Módulo I - Principais Tópicos 
Formas de Comprar na Administração Pública 
-Modalidades de Licitação-(Lei 8.666/93) e Pregão Eletrônico e 
Presencial (nacional e internacional)- Valores Limites  
-Outras formas de Comprar e contratar na Administração Pública 
-Edital, termo de referência e anexos  
 
Módulo II - Principais Tópicos 
Projeto básico 
-Função Legal do projeto básico 
-Função Administrativa do projeto básico 
-Elaboração do projeto básico 
 
Módulo III - Principais Tópicos 
Gestor do Contrato 
-Fiscalização dos contratos  
-Termos Utilizados na gestão de contratos 

Módulo IV - Principais Tópicos 
Qualidade 
- Qualidade na contratação de Serviços externos de 
manutenção e calibração de equipamentos 
- Princípios básicos de qualidade na saúde 
- Qualidade na gestão de equipamentos 
 
Módulo V- Principais Tópicos 
A Importância da Gestão de Risco em Produtos 
para Saúde: A integração com a prática do 
profissional 
-Abordará desde a aquisição, ressaltando as 
legislações, até a utilização e retorno de análise para 
melhorias para a segurança e novas aquisições. 
 
Metodologia:   
Aulas expositivas interativa / Problematização / Estudos de 
casos / Trabalhos / Exercícios ao final de cada módulo 
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Avaliação do Curso 

O Aluno será avaliado em cada módulo com base nos seguintes aspectos: 

Freqüência nas aulas, resoluções dos exercícios de estudo de casos proposto em cada módulo. 

 

Público-alvo 

Profissionais (Servidores efetivos, DAS sem vínculo, Contratos Temporários e Colaboradores) dos hospitais 

públicos e particulares com, no mínimo, o nível médio completo. 

 

Vagas 

Serão oferecidas 20 vagas. 

 

Regime, Duração e local de realização do curso 

O curso será desenvolvido no período de 11 a 15 de Maio de 2015, das 09:00h às 17:00h, com carga 

horária total de 35 horas. 

 

Inscrições 

Período: De 06 de Março a 30 de Abril de 2015. 

 

Documentação: 

 Formulário de Inscrição impresso e assinado (disponível no endereço http://www.sigaeps.fiocruz.br> 

inscrição > Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas > Curso de Atualização em Contratação de 

Serviços e Compras de Bens na Saúde; 

 Curriculum vitae; 

 Fotocópia do Diploma ou declaração de conclusão de curso superior ou ensino médio; 

 Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF;   

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O boleto bancário referente à taxa de inscrição inclui a 

taxa de inscrição, no valor de R$30,00 (trinta reais) e a taxa referente à emissão de boleto bancário, no 

valor de R$3,60 (três reais e sessenta centavos). O boleto bancário será gerado após finalizar o 

preenchimento do formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA. Não será aceito 

comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento”.  

 

A documentação exigida deverá ser entregue, pessoalmente, na Secretaria Acadêmica da Vice‐Direção 

de Ensino do INI ou via correio, por Carta Registrada ou Sedex, até o último dia de inscrição. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 Estarão isentos da taxa de matricula os candidatos com os seguintes vínculos: servidores da 

FIOCRUZ e terceirizados CLT (do INI). Sendo obrigatório enviar, juntamente com os demais 

documentos exigidos na inscrição, fotocópia do crachá funcional, identificando vínculo institucional; 

 Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 

  

Seleção 

Serão selecionados os 20 primeiros inscritos, com perfil descrito no edital.  

A relação com o nome dos candidatos contemplados será disponibilizada na Plataforma SIGA, no site do INI 

e no Mural da Vice-Direção de Ensino do INI. 

Em caso de desistência será convocado o próximo candidato, por ordem de chegada. 

 

Matrícula 

Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no período de 04 a 08 de maio de 2015. 

Valor do curso: R$ 53,60 (Cinquenta e três e sessenta centavos). 

 

Documentação:  

 Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula — no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) e a taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$3,60 (três reais e sessenta 
centavos). O procedimento para efetuar tal pagamento será informado por ocasião da divulgação do 
resultado final. 

 Formulário de Matricula 



 3 

 

OBSERVAÇÃO:  

 Estarão isentos da taxa de matricula os candidatos com os seguintes vínculos: servidores da 

FIOCRUZ e terceirizados CLT (do INI). 

 

Bolsas de Estudo e Hospedagem 

 O INI não oferece bolsas de estudo. 

 A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou países. 

 

Titulação 

Para a obtenção do Certificado de Conclusão será exigida frequência de 75% do total da carga horária do 

curso e realização das atividades 

 

Endereço para envio da documentação/Outras informações 

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 

Secretaria Acadêmica da Vice-Direção de Ensino do INI 

Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 

Cep: 21040-360 – Rio de Janeiro – RJ 

Tele/FAX: (21) 3865-9581 

e-mail: ensino@ini.fiocruz.br  

Horário de atendimento ao público: 9 às 16h 

Homepage: www.ini.fiocruz.br 

mailto:ensino@ini.fiocruz.br
http://www.ini.fiocruz.br/

