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PROCESSO SELETIVO Nº 095/2017  

SAÚDE INDÍGENA SÃO PAULO - SP 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONTEUDISTA 

 

1.  DO OBJETO 

1.1. Contratação de 02 (dois) profissionais Psicólogos para atuarem como 

conteudistas em um Projeto de Educação Permanente com foco na Saúde Indígena.   

1.2. Estes profissionais devem estar aptos para desenvolverem conteúdos 

relacionados ao Módulo de Educação Permanente sobre Sofrimento Psíquico, Saúde 

Mental e Povos Indígenas.  

1.3. É vedada a inscrição de profissionais já pertencentes do quadro de colaboradores 

da SPDM e/ou que tenham vínculo público. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Tendo em vista o desenvolvimento do Projeto de Educação Permanente para os 

trabalhadores da Saúde Indígena e a necessidade de compor equipes de especialistas 

com experiência de campo e de reflexão sobre os diferentes temas, neste caso sobre 

o tema do Sofrimento Psíquico entre os Povos Indígenas, propomos este termo de 

referência para a contratação de 02 (dois) conteudistas do seguinte módulo: 

  

  4. Sofrimento Psíquico, 

Saúde Mental e Povos Indígenas 

 

90 hs 

- Sofrimento Psíquico e os Povos 

Indígenas: entendendo o contexto 

- Investigando os cenários: avaliação 

individual e os problemas relacionados à 

esfera da saúde mental 

- Construindo estratégias e conhecendo as 

redes de apoio psicossocial 
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3.  AÇÃO E PERÍODO 

3.1.   Construção do Módulo de Educação Permanente sobre Sofrimento Psíquico, 

Saúde Mental e Povos Indígenas. 

3.2.     Período de 10/11/2017 a 09/01/2018, considerando uma oficina em São Paulo 

nos dias 30/11 a 01/12/2017. 

 

 

4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

4.1.    Profissional psicólogo;  

4.2.    Experiência profissional e acadêmica com o tema “Sofrimento Psíquico, Saúde 

Mental e Saúde indígena em contexto intercultural, em área indígena”; 

4.3.    Trabalho e acompanhamento de casos de sofrimento psíquico em saúde indígena; 

4.4.    Participação na construção de disciplina sobre o tema da saúde mental e povos 

indígenas no Curso de Especialização em Saúde Indígena; 

4.5.   Produção anterior sobre o tema.  

  

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1    Período de inscrição: de 06/11/2017 a 07/11/2017, via internet no sítio 

http://www.saudeindigena.spdm.org.br/vagas/ 

5.2    O candidato deverá preencher a ficha de inscrição do site e só serão aceitas as 

inscrições completas; 

5.3    A inscrição dos candidatos implicará sua adesão a todas as regras que disciplinam 

a seleção; 

5.4    É vedada a inscrição de profissionais já pertencentes do quadro de colaboradores 

da SPDM e/ou que tenham vínculo público. 

 

 

http://www.saudeindigena.spdm.org.br/vagas/
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6. DA SELEÇÃO  

6.1    A seleção dos profissionais será feita em ETAPA ÚNICA DE ANÁLISE 

CURRICULAR.  

  

7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO  

7.1    Os nomes dos candidatos aprovados serão divulgados no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.saudeindigena.spdm.org.br/vagas/, no dia 08/11/2017. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO 

8.1. O contrato refere-se à prestação de serviços de pessoa física autônoma, sem vínculo 

empregatício.  

8.2. Os profissionais selecionados farão jus a uma remuneração efetuada em 2 

pagamentos (2 meses) de R$2.500,00, totalizando R$5.000,00 valor bruto, com 

pagamento por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), a ser emitido pela fonte 

pagadora. 

 

9. PRODUTOS ESPERADOS 

 

9.1. Participação na equipe de planejamento e construção do Módulo de Sofrimento 

Psíquico, Saúde Mental e Saúde Indígena no contexto da Educação Permanente 

proposta para os trabalhadores da Saúde Indígena; 

9.2. Participação de oficina em São Paulo, dias 30/11 e 01/12, para fechamento do 

Módulo de Sofrimento Psíquico, Saúde Mental e Saúde; 

9.3. Elaboração de relatório técnico ao final das atividades. 

 

 

http://www.saudeindigena.spdm.org.br/vagas/

