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EDITAL 001/2016 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PESQUISA PARA OS TRABALHADORES DO SUS 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
A FUMSSAR, por intermédio do Núcleo de Ensino e Pesquisa – NEP, torna 

público o presente Edital de Incentivo à Pesquisa e convida os residentes das 
residências de Medicina de Família e Comunidade, Multiprofissional em Saúde da 
Família e os profissionais efetivos da FUMSSAR para participarem do processo 
seletivo de financiamento de projetos de pesquisa a serem desenvolvidos no âmbito 
da FUMSSAR conforme cláusulas regidas por este Edital. 

 
As inscrições dos projetos estarão abertas de 30/06/2016 a 29/07/2016. Para 

participar do processo seletivo os interessados deverão apresentar o projeto de 
pesquisa e o currículum lattes dos pesquisadores envolvidos no NEP, através de 
protocolo interno, durante o período de inscrição. 

 
A FUMSSAR, a título de incentivo, destinará a importância de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) para este edital, com a finalidade de estimular a pesquisa entre os 
servidores concursados e para os residentes. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

O Objetivo geral do programa é o apoio financeiro ao desenvolvimento de 
pesquisas que visem contribuir para: 

 
a) diagnosticar e resolver problemas de saúde da população de Santa Rosa, 
b) fortalecer a democracia na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) a nível local e 
do controle social; 
c) produzir dados, indicadores e reflexões sobre determinações sociais relativas à 
realidade do Sistema Municipal de Saúde; 
d) ampliar o conhecimento científico, a interdisciplinaridade e intersetorialidade na área 
da saúde pública/saúde coletiva, para efetivação de ações afirmativas na realidade 
local. 
 

3.  APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 
Os projetos de pesquisas deverão ser encaminhados ao NEP e protocolados 

pessoalmente, através da abertura do processo administrativo, conforme a rotina 
administrativa da FUMSSAR. Para realizar o protocolo dos documentos os projetos de 
pesquisa deverão estar acompanhados do formulário específico (Anexo 1, 2, 3 e 4). 
Não serão aceitas propostas após o prazo final para recebimento das propostas 
estipulado por este edital. 
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 O proponente será, necessariamente: pesquisador/colaborador/orientador e/ou 
co-autor do Projeto. Somente poderão ser proponentes os funcionários efetivos da 
FUMSSAR e os profissionais de saúde residentes. 
 

Serão aceitas até duas propostas por proponente, seja ele pesquisador 
principal, colaborador, orientador e/ou co-autor. As propostas deverão ser 
encaminhadas com os seguintes documentos: 

 

 Formulário de requerimento impresso e digital, via e-mail: nep@fumssar.com.br 
e caps@fumssar.com.br; 

 Currículo Lattes impresso de todos os integrantes da pesquisa;  

 Termo de responsabilidade dos pesquisadores;  

 Termo de Ciência do preceptor/coordenador da Estratégia de Saúde da  
           Família, no caso específico dos residentes; 

 Comprovação de submissão ao Conselho de Ética da Instituição para projetos 
que envolvam pesquisas com seres humanos (Resolução 196/96, CONEP/ 
CNS/ MS), com o devido registro de recebimento pelo respectivo Comitê. Este 
item poderá ser comprovado posteriormente à aprovação do projeto neste 
Edital. Sem a apresentação do mesmo não serão liberados os recursos e o 
projeto será desclassificado. 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

 
A FUMSSAR destinará RS 15.000,00 (quinze mil reais) para este Edital. As 

propostas classificadas serão apoiadas com recurso próprio da FUMSSAR e correrão 
por conta da rubrica orçamentária nº 16.02.10.301.0300.1.246.3.33.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.   

 
O auxílio financeiro limita-se a R$1.000,00 (mil reais) por projeto de pesquisa. 
 
Caso a pesquisa tenha custo maior do que o valor a ser financiado pela 

FUMSSAR, o projeto deve indicar a origem garantida do restante do recurso para o 
custeio do mesmo. 
 

As propostas aprovadas terão apoiadas as despesas de capital e de custeio. 
 
 
     4.1. Destinação dos Recursos: 
 

4.1.1. Recursos de Custeio 
 

a) Material de consumo, tais como papéis, canetas, lápis, impressões, xerox, não 
podendo ser adquiridos componentes e/ou peças de reposição de equipamentos e 
software; 
b) Serviços de terceiros - pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e 
serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica, de caráter eventual. Qualquer 
pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação em vigor, de 

mailto:nep@fumssar.com.br
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forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada na 
execução do projeto não terá vínculo de qualquer natureza com a FUMSSAR e deste 
não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva 
responsabilidade do Coordenador de execução do projeto; 
c) Inscrição em atividades técnicas e ou científicas como cursos/congressos e afins; 
d) Pagamento de passagens terrestres de deslocamento para participar de eventos 
técnicos científicos; 
e) Combustível para deslocamento aos campos de pesquisa; 
f) Material Bibliográfico (livros, revistas científicas, dentre outros). Após o término da 
pesquisa, o material adquirido para a realização da mesma, deverá ser entregue à 
Coordenação do NEP para ser patrimoniado na FUMSSAR, cujo mesmo integrará ao 
acervo do Núcleo de Ensino e Pesquisa.  
 

4.1.2. Recursos de Capital  
 

Os bens serão adquiridos pela FUMSSAR e adicionados ao patrimônio, 
vinculado à utilização do NEP, conforme descrição abaixo: 
 
a) Equipamentos; 
b) Material permanente. 
 

4.1.3 Não são permitidas despesas com: 
 

a) Construção e reforma de imóveis; 
b) Pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e 
administrativo ou quaisquer outras vantagens para pessoal; 
c) Despesas de rotina tais como: contas de luz, água, telefone, correios e similares; 
d) Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou 
assistência técnica; 
e) Pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título, de acordo com a 
Portaria Interministerial 127/2008; 
f) Remuneração ao coordenador (proponente) e ou qualquer participante da pesquisa. 
 

5. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
A seleção das propostas submetidas à FUMSSAR em atendimento a este 

Edital serão realizadas por intermédio de análises e avaliações comparativas. Para 
tanto, todos os projetos serão encaminhados para análise e aprovação da Comissão 
Científica da FUMSSAR e Comissão ad hoc.  

 
 São estabelecidas as seguintes etapas: 

 
Etapa I - Enquadramento 

 
Esta etapa será realizada pela Coordenação do NEP/Comissão Científica que 

realizará o enquadramento e a pré-análise das propostas apresentadas. Será 
verificado o atendimento aos critérios administrativos conforme rege este Edital.  
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O não atendimento aos critérios estabelecidos acarretará na 
desclassificação do projeto, sem direito a recurso administrativo a qualquer instância 
da FUMSSAR se: 

 
a) Não estiver acompanhado de algum dos documentos exigidos neste Edital para 
apresentação da proposta; 
b) Não comprovar vínculo empregatício com a FUMSSAR ou vínculo com uma das 
Residências desenvolvidas no âmbito da FUMSSAR (Residência em Medicina de 
Família e Comunidade e Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
UNIJUÍ/FUMSSAR); 
c) Não for encaminhado o projeto de pesquisa em formulário específico, conforme 
anexo 1, 2, 3 e 4 em formato impresso e via e-mail; 
d) O Projeto for encaminhado fora dos prazos estabelecidos por este Edital; 

 
Etapa II- Avaliação das propostas 
 
 Esta etapa será realizada pela Comissão ad hoc. Os pesquisadores  
responsáveis não serão identificados, garantindo imparcilidade ao processo avaliativo.  
   

A identificação do Projeto será realizada pelo número da inscrição do mesmo.  
 
Etapa III- Divulgação dos resultados 
 
 A divulgação dos resultados será pública por meio de nota no mural publicação 
do NEP e site da FUMSSAR: www.fumssar.com.br.  

 
 
6. CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 
 A análise será realizada por comissão ad hoc. Esta comissão é composta por 
profissionais não vinculados a FUMSSAR, da área da saúde com conhecimento para 
análise de projetos. Esta comissão será indicada pelos integrantes da Comissão 
Científica.  
 

Os Critérios de análise e julgamento serão os seguintes (pontos de 10): 
 

a) Critérios de mérito (8): 
 

Relevância e clareza dos objetivos (2); 
Originalidade (1); 
Adequação da metodologia aos objetivos propostos (3); 
Validade interna (1); 
Poder de generalização (1). 

 
b) Critérios gerenciais e financeiros: (2) 

 
Viabilidade da execução e factibilidade das etapas de trabalho demonstradas no 

cronograma (1); 
Coerência do orçamento com os objetivos, atividades e resultados propostos (1). 
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Após a análise de mérito e relevância de cada proposta e da adequação de seu 
orçamento, a Comissão ah hoc enviará uma relação com o número da inscrição do  
Projeto e a pontuação obtida.  

 
A Comissão Científica e a Coordenação do NEP, em reunião ordinária, 

realizarão a ordem de classificação dos projetos e divulgarão apenas conceitos de: a) 
aprovação da proposta, ou b) não aprovação da proposta.  

 
A divulgação do resultado será feita através de documento impresso a ser 

afixado no NEP e terá somente o resultado de aprovado e não aprovado. Não serão 
divulgadas notas.   
 

 
7.CRONOGRAMA 

 

Atividades  Data 

Período de Inscrição - protocolo dos documentos 30/06/2016 a 29/07/2016 

Análise e Julgamento 30/07/2016 a 19/08/2016 

Divulgação dos resultados no pelourinho da 
FUMSSAR 

22/08/2016 

Assinatura do Termo de Compromisso 23/08/2016 

 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

 
 As propostas a serem apoiadas pelo presente Edital deverão ter seu prazo 
máximo de execução estabelecido em até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir 
da data da assinatura do Termo de Compromisso, para funcionários efetivos da 
FUMSSAR. Para os residentes, o prazo será de 22 meses a contar da matrícula do 
mesmo nas referidas residências. A não observância destes prazos acarretará  
devolução do incentivo financeiro recebido.  
  

9. RELATÓRIO FINAL E PUBLICAÇÕES 

 
Ao final do período do Projeto o coordenador deverá apresentar, como parte 

da prestação de contas: 
 

a) O relatório técnico final: 
 

Síntese de resultados elaborados no formato ABNT, apresentando os 
principais resultados, conclusões e produtos obtidos com ênfase na sua utilização para 
o SUS local; se for objeto de Monografia ou artigo, a cópia do mesmo atenderá ao 
solicitado neste item. Os documentos referidos acima deverão ser entregues em duas 
cópias encadernadas para fazerem parte do acervo do NEP/FUMSSAR. Devendo ser 
entregues no NEP, sob pena de devolução dos valores recebidos a título de incentivo. 
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b) A prestação de contas financeira: 

 
Deverá ser realizada com a comprovação dos gastos através da apresentação 

de comprovantes de despesas, em conformidade com as normas de Prestação de 
Contas da Seção Financeira da FUMSSAR, sob pena de devolução dos valores 
recebidos a título de incentivo. 

  
As publicações que vierem a se originar com dados da pesquisa deverão citar 

este Edital. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do 

julgamento das propostas, poderá apresentar recurso no prazo de 2 (dois) dias, a 
contar da data da publicação do resultado O recurso deverá ser dirigido ao NEP e 
devolvido a comissão ad hoc para revisão. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Qualquer alteração relativa à execução do Projeto, deverá ser solicitada à 

Coordenação do Núcleo de Ensino e Pesquisa – NEP, por seu coordenador, 
acompanhada da devida justificativa, devendo a mesma ser autorizada antes de sua 
efetivação. 

 
A FUMSSAR reserva-se ao direito de, durante a execução do Projeto, 

promover visitas técnicas ou solicitar informações adicionais visando aperfeiçoar o 
sistema de Avaliação e Acompanhamento. Caso os resultados do Projeto ou o 
relatório em si venham a ter valor comercial ou possam levar ao desenvolvimento de 
um produto ou método envolvendo o estabelecimento de uma patente, a troca de 
informações e a reserva dos direitos, em cada caso, dar-se-ão de acordo com o 
estabelecido nas Leis n.ºs 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), 9.610/98 (Lei de 
Direito Autoral) e 10.973/04 (Lei de Inovação), esta regulamentada pelo Decreto n.º 
5.563/05. 

 
O presente Edital regula-se pelos preceitos de direito público e qualquer 

alteração do mesmo será realizado por meio de Edital, devidamente publicado. 
 

Núcleo de Ensino e Pesquisa – NEP  
Santa Rosa, 30/06/2016 

 
_________________________ 

Fabiana Breitenbach 
Coordenadora do NEP 

 
 



   

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Endereço: Rua Boa Vista, 401 – Santa Rosa – RS – CEP 98.900-000 

Fone: (55)3513-5100 E-mail: nep@fumssar.com.br 

ANEXOS 
 

Anexo 1 – Equipe Integrante do Projeto 
 

FUMSSAR – NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA - NEP 

Dados do Projeto  
Título 

 
ORIGEM (Funcionário/Residente) Duração total Data prevista para início 

   
Equipe Técnica  
Integrante Qualificação Função 
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Anexo 2- Formulário de Solicitação de Financiamento do Projeto 
 
 

FUMSSAR – NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA - NEP 

Dados do Projeto  
 
Título 

 
ORIGEM 
(Funcionário/Residente) 

Duração total Data prevista para início 

Resumo (Max 300 palavras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 

 
 
 
 
 
Metodologia 

 
 
 
 
 
Resultados esperados 
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Justificativa e Aplicabilidade do Projeto junto ao SUS 

 
 
 
 
 
 
 
Referências bibliográficas 
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Anexo 3 – Orçamento 

 
Tipo 

(Custeio 
Capital) 

Item Especificação do Item Qtd Valor Unit. Valor Total 

Material Consumo      
Serviços de terceiros      

Transporte      
Equipamento      
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            Anexo 4 – Cronograma 
 
 

     

Atividade Período  

     

                                

Inscrição no edital                                

Elaboração do Projeto                                

Análise da Comissão 
Científica 

 
                              

Pesquisa Documental                                

Contatos e aplicação 
pré-teste instrumentos 

 
                              

Aplicação formulário e 
coleta depoimentos 

 
                              

Análise e interpretação 
dados 

 
                              

Elaboração relatórios                                


