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O Presidente da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social –
Fuvates, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a retificação dos Requisitos
constantes no Anexo 1 do Edital n° 04/Fuvates, de 28 de julho de 2021, Processo seletivo
para contratação de Supervisor de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria vinculado ao
setor de Assistência Profissional em Saúde – APS no município de Lajeado, conforme
segue:

Anexo 1 – Das vagas e remuneração

Profissional Carga
horária

No de
vagas Remuneração Requisitos Responsabilidades

Supervisor de
Avaliação,
Controle,

Regulação e
Auditoria

40 horas 1 vaga R$ 4.717,05 Ter concluído graduação em
Administração, Gestão Pública
ou demais áreas afins.

Ter, no mínimo, três anos de
experiência profissional nas
áreas de avaliação, controle,
regulação e auditoria.

Desejável conhecimento sobre
os sistemas de regulação
estadual Gercon, Gerint,
SisReg e SIH.

Desejável experiência no uso
de sistemas de informação de
gestão municipal.

- Supervisionar e avaliar
o cumprimento dos
contratos,
complementares aos
serviços próprios, nos
valores físicos/financeiros
e plano de metas e
participar, em conjunto
com o gestor da
Secretaria Municipal de
Saúde, da
contratualização dos
serviços complementares
ao Sistema Único de
Saúde;
- Participar nas
pactuações intergestores,
estabelecendo
referências entre
unidades de diferentes
níveis de complexidade
de abrangência local,
intermunicipal e
interestadual com fluxos
e protocolos definidos;
- Propor e auxiliar na
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elaboração de fluxos e
protocolos para regulação
de acesso, considerando
o princípio da equidade;
- Avaliar
permanentemente a
oferta de serviço nos
âmbitos hospitalar e
ambulatorial, propondo a
adequação sempre que
necessário, promovendo
a interlocução entre os
diversos serviços de
saúde e garantindo o
acesso adequado, assim
como construir e viabilizar
as grades de referência e
contrarreferência;
- Avaliar, monitorar e
acompanhar os fluxos
dos serviços já
contratados e a
necessidade de novos
serviços de média ou alta
complexidade.

*As demais disposições deste Edital permanecem inalteradas.

Ney José Lazzari
Presidente da Fuvates


