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SIGOEI - Sistema de Informações Gerenciais da OEI

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4667 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
PROCESSO DE SELEÇÃO - EDITAL Nº 051/2016
CONSULTOR POR PRODUTO
DATA DE CRIAÇÃO: 24/10/2016

1. PROJETO
Desenvolvimento de Metodologias Institucionais destinadas à Consolidação da Educação Superior como Fator de
Desenvolvimento Sustentável do Brasil.
2. ENQUADRAMENTO
2.1 RESULTADOS
Resultado 1.4 - Resultado 1.4. Estratégias organizacionais e mecanismos técnico-operacionais elaborados e
validados para aplicação nos processos de implantação e avaliação de políticas/programas de educação, na área de
saúde, desenvolvidos pela SESU
2.2 ATIVIDADES
Atividade 1.4.2 - Elaborar estratégias organizacionais ajustadas às necessidades atuais dos processos de implantação
e avaliação de políticas/programas de educação na área de saúde.
Atividade 1.4.1 - Realizar estudos e pesquisas sobre atualização e modernização dos processos de implantação e
avaliação de políticas/programas de educação na área de saúde.
3. JUSTIFICATIVA
A Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades multiprofissional e uniprofissional é atualmente
prioridade governamental, considerando a sua potencialidade enquanto referência para a formação e fixação de
profissionais da saúde nas regiões e estados onde os profissionais realizaram seus processos de formação.
A Coordenação Geral de Residência em Saúde da Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde da
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (CGRS/DDES/SESu/MEC) tem como uma de suas
principais atribuições gerenciar a operacionalização das atividades da Comissão Nacional de Residência
Multiprofissional em Saúde (CNRMS), responsável pelos processos de autorização, supervisão e avaliação dos
programas desta modalidade de pós-graduação lato sensu, em conformidade com a legislação vigente. Ademais,
investe atualmente cerca de 400 milhões de reais na formação de profissionais da área da saúde, incluindo os
médicos, por meio de financiamento de bolsas de residência.
Considerando a importância da Residência em Área Profissional da Saúde e o montante de recursos envolvidos
no financiamento de bolsas de residentes pelo Ministério da Educação, faz-se necessário o acompanhamento e
avaliação da ocupação das vagas em tais programas de residência, no sentido de averiguar o adequado uso do
recurso público e o planejamento futuro de financiamento de novos programas de residência, principalmente
na modalidade multiprofissional.
Diante do exposto e visando cumprir com as atribuições da CGRS/DDES, faz-se necessária a contratação de
consultoria especializada para realizar estudos subsidiários aos programas de Residência em Área Profissional
da Saúde na modalidade multiprofissional financiados pelo MEC, focalizados no acompanhamento e avaliação
das vagas, sobretudo das vagas ociosas, nesses programas, por recorte regional.

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de consultoria especializada com fins de realização de estudos no âmbito dos programas de residência
em área profissional da saúde na modalidade multiprofissional das Universidades Federais financiadas pelo
Ministério da Educação, incluindo diagnóstico sobre editais publicados, com respectivas vagas e áreas de
concentração, matrículas efetivadas e análise das vagas ociosas dos referidos programas em todas as regiões do
Brasil.
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
5.1 Especificação (Consultoria especializada)
Atividade 1.1: Identificar os programas de residência em área profissional da saúde, na modalidade
multiprofissional, financiados pelo Ministério da Educação – MEC, com turmas iniciadas em 2015 e 2016.
Atividade 1.2: Identificar, relacionar e analisar os editais de seleção de residentes das Universidades Federais
dos programas de residência em área profissional da saúde na modalidade multiprofissional, por região e
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estado brasileiro e publicados entre os anos de 2015 e 2016.
Atividade 1.3: Levantar os dados dos editais de seleção dos anos 2015 e 2016 quanto às áreas de concentração
e às categorias profissionais vinculadas aos programas de residência na modalidade multiprofissional das
Universidades Federais, por região e estado brasileiro.
Atividade 2.1: Identificar: i) as vagas disponibilizadas por programa, área de concentração e categoria
profissional nos editais publicados nos anos 2015 e 2016 dos programas de residência em área profissional
da saúde na modalidade multiprofissional ofertados pelas Universidades Federais com bolsas financiadas
pelo MEC, nas regiões Norte e Nordeste e ii) a relação dos residentes matriculados nos anos de 2015 e 2016,
em registros acadêmicos desses programas, por programa, área de concentração e categoria profissional das
regiões Norte e Nordeste.
Atividade 2.2: Realizar estudo comparativo entre as listas de residentes matriculados nos anos 2015 e 2016
nos programas de residência e o número de vagas e categorias profissionais divulgadas nos editais de
seleção de residentes, identificando as vagas ociosas por programa, área de concentração e categoria
profissional em cada um desses anos, nas regiões Norte e Nordeste.
Atividade 2.3: Analisar e comparar o número de vagas ociosas identificadas nos anos de 2015 e 2016 dos
programas de residência em área profissional da saúde na modalidade multiprofissional das Universidades
Federais com bolsas financiadas pelo MEC, por programa, área de concentração e categoria profissional, nas
regiões Norte e Nordeste.
Atividade 3.1: Identificar: i) as vagas disponibilizadas por programa, área de concentração e categoria
profissional nos editais publicados nos anos de 2015 e 2016 dos programas de residência em área
profissional da saúde na modalidade multiprofissional ofertados pelas Universidades Federais com bolsas
financiadas pelo MEC, nas regiões Centro-Oeste e Sul e ii) a relação dos residentes matriculados nos anos de
2015 e 2016, em registros acadêmicos desses programas, por programa, área de concentração e categoria
profissional das regiões Centro-Oeste e Sul.
Atividade 3.2: Realizar estudo comparativo entre as listas de residentes matriculados nos anos de 2015 e 2016
nos programas de residência e o número de vagas e categorias profissionais divulgadas nos editais de
seleção de residentes, identificando as vagas ociosas por programa, área de concentração e categoria
profissional em cada um desses anos, nas regiões Centro-Oeste e Sul.
Atividade 3.3: Analisar e comparar o número de vagas ociosas identificadas nos anos 2015 e 2016 dos
programas de residência em área profissional da saúde na modalidade multiprofissional das Universidades
Federais com bolsas financiadas pelo MEC, por programa, área de concentração e categoria profissional, nas
regiões Centro-Oeste e Sul.
Atividade 4.1: Identificar: i) as vagas disponibilizadas por programa, área de concentração e categoria
profissional nos editais publicados nos anos de 2015 e 2016 dos programas de residência em área
profissional da saúde na modalidade multiprofissional ofertados pelas Universidades Federais da região
Sudeste com bolsas financiadas pelo MEC e ii) a relação dos residentes matriculados nos anos de 2015 e 2016,
em registros acadêmicos desses programas, por programa, área de concentração e categoria profissional da
região Sudeste.
Atividade 4.2: Realizar estudo comparativo entre as listas de residentes matriculados nos anos de 2015 e 2016
nos programas de residência na região Sudeste e o número de vagas e categorias profissionais divulgadas
nos editais de seleção de residentes, identificando as vagas ociosas por programa, área de concentração e
categoria profissional em cada um desses anos,.
Atividade 4.3: Analisar e comparar o número de vagas ociosas identificadas nos anos de 2015 e 2016 dos
programas de residência em área profissional da saúde na modalidade multiprofissional das Universidades
Federais da região Sudeste com bolsas financiadas pelo MEC, por programa, área de concentração e
categoria profissional.

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO
A. Formação Acadêmica
A.1 Formação acadêmica (Consultoria especializada)
Profissional graduado em nível superior na área de saúde, com especialização mínima por pós-graduação lato sensu.
B. Exigências Específicas
B.1 Exigências específicas (Consultoria especializada)
Experiência mínima de 04 anos em atividades relacionadas com políticas públicas na área de saúde.
7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS
7.1 Produtos (Consultoria especializada)
Qtd. Parcelas: 4
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ENQUADRA
MENTO

DESCRIÇÃO DA PARCELA

VALOR DA
PARCELA

PRAZO DE
ENTREGA

1.4.1

Produto 1: Documento Técnico contendo o diagnóstico dos programas de
residência em área profissional da saúde, na modalidade multiprofissional,
ofertados pelas Universidades Federais com bolsas financiadas pelo MEC,
destacando os editais publicados, as áreas de concentração, as categorias
profissionais e as vagas constantes dos editais de cada programa nos anos de
2015 e 2016.

R$ 14,000.00

45 dias após a
assinatura do
contrato

1.4.1

Produto 2: Documento técnico contendo estudo analítico do quantitativo de
vagas ociosas identificadas nos programas de residência em área profissional
da saúde na modalidade multiprofissional das Universidades Federais das
regiões Norte e Nordeste com bolsas financiadas pelo Ministério da Educação,
incluindo estudo comparativo entre a lista de residentes matriculados nos
programas de residência, o número de vagas e categorias profissionais
divulgadas nos editais de seleção nos anos de 2015 e 2016.

R$ 14,000.00

110 dias após a
assinatura do
contrato

1.4.1

Produto 3: Documento técnico contendo estudo analítico do quantitativo de
vagas ociosas identificadas nos programas de residência em área profissional
da saúde na modalidade multiprofissional das Universidades Federais das
regiões Centro-Oeste e Sul com bolsas financiadas pelo Ministério da Educação,
incluindo estudo comparativo entre a lista de residentes matriculados nos
programas de residência, o número de vagas e categorias profissionais
divulgadas nos editais de seleção nos anos de 2015 e 2016.

R$ 14,000.00

170 dias após a
assinatura do
contrato

1.4.1

Produto 4: Documento técnico contendo estudo analítico do quantitativo de
vagas ociosas identificadas nos programas de residência em área profissional
da saúde na modalidade multiprofissional das Universidades Federais da região
Sudeste com bolsas financiadas pelo Ministério da Educação, incluindo estudo
comparativo entre a lista de residentes matriculados nos programas de
residência, o número de vagas e categorias profissionais divulgadas nos
editais de seleção nos anos de 2015 e 2016.

R$ 14,000.00

240 dias após a
assinatura do
contrato

8. VALOR GLOBAL
8.1 Valor global (Consultoria especializada)
R$ 56.000,00
9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO
9.1 Local de entrega/realização (Consultoria especializada)
Brasília
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
10.1 Prazo de execução (Consultoria especializada)
Data de Início: Data da assinatura do contrato
Período até: 8 meses
Data de Término: 25/06/2017
11. NÚMERO DE VAGAS
11.1 Número de vagas (Consultoria especializada)
1 vaga(s)
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
6.1 – Qualificação profissional:
Profissional graduado em nível superior na área de saúde, com especialização mínima por pós-graduação lato
sensu.
6.2 – Experiência necessária:
Experiência mínima de 04 anos em atividades relacionadas com políticas públicas na área de saúde.
6.3 – Conhecimentos ou habilidades desejáveis:
Conhecimento em acompanhamento de programas de residência em saúde.
Conhecimento em Gestão de serviços públicos.
Conhecimento em acompanhamento de politicas públicas voltadas para educação.
Conhecimentos e habilidades em informática.

13. CONSIDERAÇÕES
Não se aplica.
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