
FICHA PARA DIVULGAÇÃO DE VAGAS 

Cargo: Assessor Técnico em Saúde Pública II 

Área de Atuação: Grupo de Gestão 
Ambulatorial 

Carga Horária: 30 horas semanais; por se tratar de função de 
confiança / cargo em comissão, pressupõe disponibilidade em 
momentos de maior demanda. 

Local de Trabalho (Razão Social): 
 Coordenadoria de Gestão de Contratos de 
Serviços de Saúde da Secretaria de Estado 
da Saúde de SP (CGCSS / SES-SP) 

Cidade/Estado: São Paulo - SP 

REQUISITOS 
 

Formação desejável: 

Superior em Administração, Ciências Contábeis ou Economia.  

Requisitos legais para nomeação no cargo:  

▪ 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; 

 

▪ 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. 

 

Conhecimentos desejáveis:  

▪ Experiência profissional com rotinas da área financeira; 

▪ Ter atenção a detalhes e ser organizado; 

▪ Ter capacidade analítica e de planejamento; 

▪ Postura profissional e ética, considerando as funções que serão desenvolvidas no cargo e o papel da 

Coordenadoria na regulação de serviços públicos de saúde;  
 

▪ Ter conhecimento em tabulação e análise de base de dados (Excel). 

▪ Ter comprometimento com prazos e qualidade; 

▪ Ter proatividade e iniciativa; 

▪ Disposição para trabalho em equipe;  

▪ Habilidade em comunicação e relacionamento interpessoal. 
 

Atribuições: 

▪ Realizar análise de demonstrações contábeis e o monitoramento e avaliação econômico-financeira de 
unidades ambulatoriais estaduais gerenciadas por meio de contratos de gestão / convênios análogos com 
Organizações Sociais de Saúde (Atualmente trata-se de 62 unidades – Ambulatórios Médicos de 
Especialidades);  
 

▪ Atuar no processo de contratualização de Ambulatórios Médicos de Especialidades, nos termos 
administrativos (convocações públicas, termos aditivos aos contratos de gestão vigentes, entre outros), 
assistenciais (visitas técnicas, avaliação dos serviços, proposição de mecanismos de monitoramento etc.) 
e econômico-financeiros (avaliação orçamentária, proposição de repasses, entre outros).  
 



 

▪ Para mais informações sobre a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, acesse: 
https://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/coordenadorias/coordenadoria-de-gestao-de-contratos-
de-servicos-de-saude-cgcss 
 

 
Vencimentos (salário-base +gratificação 
executiva +prêmio incentivo) = R$ 4.592,43 
 
Negociável: (   ) sim ( X ) não 

Benefícios:  
- Legislação do Servidor Público Estadual (Lei 10.168/1968): Férias 
remuneradas, 13º Salário etc. 
- Adesão ao Inst. Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
(IAMSPE) – “Plano de Saúde” 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

- Avaliação de Currículo  
- Entrevista presencial com gestores da CGCSS. 

ENVIO DE CURRÍCULO 

E-mail: selecao.cgcss@gmail.com 

Prazo de envio: 15/02/2023 
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