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TERMO DE REFERÊNCIA DE TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E ANÁLISE DOCUMENTAL DE TEMAS DEBATIDOS NAS 

INSTÂNCIAS DO CONTROLE SOCIAL DA SAÚDE REFERENTES ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PELOS CONSELHOS ESTADUAIS 

(INCLUINDO O DF) DE SAÚDE E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS PARA O PROJETO INTEGRA 

– CARTA ACORDO – SCON2021-00065 

A Escola Nacional de Formação e Qualificação Profissional dos Farmacêuticos, com sede em São Paulo, 

na Rua Barão de Itapetininga, 255 – Sala 1105 – Centro CEP: 01042-001 – São Paulo - SP, inscrito no 

C.N.P.J. sob o nº 03.631.253/0001-51, vem por meio deste ABRIR PROCESSO DE SELEÇÃO para 

Contratação de pessoa física para prestação de serviços de pesquisa e análise documental dos temas 

debatidos referentes às políticas de assistência farmacêutica, ciência e tecnologia e vigilância em saúde 

pelos conselhos estaduais (incluindo o DF) de saúde e municipais das capitais brasileiras para o 

desenvolvimento do Projeto Integração das Políticas de Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica 

e Ciência e Tecnologia – Primeira Fase – Scon2021-00065. 

Os interessados deverão encaminhar a ficha de qualificação online, a partir do dia 17 de julho de 2021. 

O recebimento das fichas de qualificação ocorrerá até o dia 24 de julho de 2021. Juntamente com o 

envio da Ficha deverá ser enviado em PDF o resumo do currículo e cópia do RG ou outro documento 

com foto e CPF. 

1. OBJETO 

Contratação de 1 (um) Coordenador e 9 (nove) pesquisadores para realizar uma análise documental 

de temas debatidos nas instâncias do controle social da saúde  referentes às políticas de assistência 

farmacêutica, ciência e tecnologia e vigilância em saúde pelos conselhos estaduais (incluindo o DF) de 

saúde e municipais das capitais brasileiras. 

2. ATIVIDADES 

● Identificar e analisar os principais temas relacionados a estas políticas nos documentos e atividades 

produzidas pelos conselhos de saúde estaduais (incluindo DF) e de capitais. 

● Descrever a forma de publicização de documentos por parte dos conselhos estudados. 

● Elucidar a existência de comissões intersetoriais para debater tais temas, bem como avaliar a 

uniformidade de nomenclatura de tais comissões no Brasil. 
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Cada um dos pesquisadores será responsável por uma média de seis conselhos (a pesquisa terá o 

recorte de 53 conselhos de saúde, considerando estado e municipal de capital)  

3. PRODUTOS 

Deverão ser entregues 4 produtos 

Produto 1 - Coleta de dados - Para coleta de dados serão criados dois formulários online. 

Produto 2 - Descrição dos dados encontrados em cada conselho de saúde em estudo. 

Produto 3 - Identificação dos Temas de Interesse nos Documentos mapeados nos Conselhos de Saúde 

- Políticas Nacional de Assistência Farmacêutica de Ciência, Tecnologia e Inovação na Saúde e Vigilância 

em Saúde. 

Produto 4 - Sistematização: análise documental, releitura e categorização de trechos extraídos 

realizando análise de frequência, tipos de documentos, onde foram tratados, quais temas, qual a 

relação de pautas debatidas trazem as categorias de temas, entre outras análises que possam surgir a 

partir da realização da pesquisa. 

4. DO CRITÉRIO DE CONTRATAÇÃO 

4.1. Será contratado(a) o(a) candidato(a) que tiver experiência, comprovado através de currículo e 

possível entrevista virtual com a coordenação técnica do projeto. 

4.2. Profissional com graduação na área da saúde. 

3.3. Participar ou ter participado de alguma atividade organizada pelos conselhos de saúde (nacional, 

ou estadual, ou municipal). 

3.4. Para  

5. DO VALOR, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. O valor total a ser pago para o trabalho contratado como Coordenador será de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) mensais e prazo para execução do serviço será 90 (dias). 

5.2. O valor total a ser pago para o trabalho contratado para pesquisador será de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) mensais e prazo para execução do serviço será 90 (dias). 

São Paulo, 16 de julho de 2021 

Escola Nacional dos Farmacêuticos 
Silvana Nair Leite Contezini 
Coordenadora Geral da Escola Nacional dos Farmacêuticos 


