
 
 

 

 
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde 

Av. Dr. Arnaldo, 351, 3º andar, sala 300|CEP: 01246-000| São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8811 

SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 

CARGO: Assessor Técnico em Saúde Pública II (cargo em comissão) na 

Assessoria Técnica da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de 

Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (CGCSS/SES). 

 

JORNADA DE TRABALHO: 6h15 (30 horas semanais). Horário a combinar. 

 

REMUNERAÇÃO: R$ 4.081,43 (regime estatutário). 

 

REQUISITOS LEGAIS: 

 Diploma de Graduação em curso de nível superior ou habilitação legal 

correspondente de acordo com a área de atuação; 

 Conclusão de curso de especialização em saúde pública, administração 

hospitalar, administração de serviços de saúde ou curso de especialização 

equivalente; 

 Declaração de não exercício de funções de direção, gerência ou 

administração em entidades que mantenham contratos ou convênios com 

o Sistema Único de Saúde - SUS/SP, ou sejam por este credenciadas; 

 Experiência comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos. 

 

FORMAÇÃO: Formação em qualquer área do conhecimento, respeitados os 

requisitos legais acima. 

 

PERFIL DESEJADO: 

 Capacidade de trabalho em equipe; 

 Conhecimentos em análise de dados; 

 Capacidade analítica e boa escrita; 

 Atitude propositiva visando novas ações e mudanças nos processos de 

trabalho atuais; 

 Engajamento nas rotinas e tarefas da Coordenadoria; 
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 Presteza e disponibilidade para auxiliar outros departamentos; 

 Postura profissional e ética, considerando as funções que serão 

desenvolvidas no cargo e o papel da Coordenadoria na regulação de 

serviços públicos de saúde; 

 Interessante ter conhecimentos ou experiência na área pública e, 

especialmente, no Sistema Único de Saúde. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

A Coordenadoria acompanha os contratos de gestão com Organizações Sociais de 

Saúde que gerenciam unidades estaduais de saúde (hospitais, ambulatórios e 

serviços de apoio). Tais contratos são monitorados em termos assistenciais 

(indicadores de qualidade e metas de produção) e econômico-financeiros. 

A atuação do profissional será na Assessoria Técnica do Coordenador por meio 

das seguintes atividades: 

 Elaboração de despachos, ofícios, notas técnicas, informações e outros 

documentos; 

 Levantamento, avaliação e análise de dados; 

 Auxílio na integração dos diferentes setores da Coordenadoria; 

 Apoio e coordenação de projetos (inovação e mapeamento de processos); 

 Representação em grupos de trabalho, reuniões e visitas técnicas da 

Coordenadoria. 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações sobre a Coordenadoria de Gestão de Contratos de 

Serviços de Saúde, acesse: 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/coordenadorias/coordenadoria-de-

gestao-de-contratos-de-servicos-de-saude-cgcss 

Enviar CV para: 

Danilo Cesar Fiore, dfiore@saude.sp.gov.br. 

Até o dia 30 de agosto de 2019. 
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