Edital ICEPi/SESA Nº 032/2021
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO (SESA/ES) COMO
PESQUISADORES/SESA JUNTO AO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO
PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE (ICEPi).

Estabelece normas para credenciamento de
servidores
da
SESA
como
pesquisadores/SESA junto ao ICEPi e para o
cadastro de projetos e grupos de pesquisa
com origem nos serviços da SESA.
O INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPi,
no uso das atribuições e prerrogativas dispostas na Lei Complementar nº 909/2019, de 26 de
abril de 2019 torna público o processo de crdenciamento de servidores da SESA como
pesquisadores/SESA junto ao ICEPi e de cadastro de projetos e grupos de pesquisa com origem
nos serviços da SESA, de acordo com a Portaria ICEPi/SESA Nº 007-R, de 09 de abril de
2021..

1. DO OBJETO
1.1. Este Edital tem por objeto o estabelecimento de normas para o processo de
credenciamento de servidores da SESA como pesquisadores/SESA junto ao ICEPi e
para o cadastro de projetos e grupos de pesquisa com origem nos serviços da SESA.
1.2. O processo de credenciamento de pesquisadores/SESA e cadastro de projetos e grupos
de pesquisa seguirá o cronograma disponível no Anexo A, dividido em três chamadas.

2. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO DE PESQUISADORES/SESA
2.1. Para se credenciarem junto ao ICEPi como pesquisadores/SESA, os servidores

da SESA deverão cumprir os seguintes critérios:
I – Não estar afastado ou em licença de qualquer natureza.
II – Obter anuência da chefia imediata para a atuação como pesquisador
junto à SESA (Anexo B).
III – No caso de servidores de contrato temporário, o tempo restante de
contrato com a SESA deverá ser superior ao tempo previsto para
execução de projeto de pesquisa aprovado junto ao ICEPi.

2.2. Os

servidores da SESA poderão solicitar o credenciamento como
pesquisador/SESA nos seguintes níveis, de acordo com os critérios descritos
para cada nível:
I – Pesquisador/SESA nível I:
a) Possuir o grau acadêmico mínimo de Bacharel, Licenciado ou
Tecnólogo;
b) Ser participante (membro de equipe) de projeto de pesquisa
cadastrado no ICEPi.
II – Pesquisador/SESA nível II:
a) Possuir pós-graduação Lato sensu e/ou ser aluno de curso de
mestrado em Programa de Pós-graduação reconhecido pela CAPES;
b) Ser participante (membro de equipe) de projeto de pesquisa
cadastrado no ICEPi.
III – Pesquisador/SESA nível III:
a) Possuir título de mestre ou doutor;
b) Ser coordenador de projeto de pesquisa cadastrado no ICEPi;
c) Alternativamente, possuir Grupo de Pesquisa no âmbito da SESA
cadastrado no ICEPi.
IV – Pesquisador/SESA nível IV:
a) Possuir título de doutor;
b) Possuir experiência na execução de projetos de pesquisa;
c) Possuir Grupo de Pesquisa no âmbito da SESA cadastrado no ICEPi;
d) Ser coordenador de projeto de pesquisa cadastrado no ICEPi.
V – Pesquisador/SESA Junior:
a) Possuir ensino fundamental ou médio, mesmo que incompletos;
b) Ser participante (membro de equipe) de projeto de pesquisa
cadastrado no ICEPi.

§1° - Os projetos de pesquisa de que tratam os incisos I a V se referem aqueles que
serão cadastrados no ICEPi por meio deste edital.
§2° - Os Grupos de Pesquisa de que tratam os incisos III e IV se referem aqueles
que serão propostos por meio deste edital.

2.3. Para a solicitação de credenciamento, os servidores da SESA deverão submeter

os seguintes documentos ao ICEPi via e-docs (endereço: Grupos e Comissões >
Pesquisa - ICEPi):
I – Submissão da ficha de credenciamento, conforme o Anexo B deste
Edital;

II – Submissão dos documentos comprobatórios do nível pretendido pelo
servidor;
III – Anuência do responsável pelo setor de vínculo do servidor para a
atuação como pesquisador junto à SESA na ficha de credenciamento
(Anexo B);
IV – Para credenciamento nos níveis I, II ou Junior, indicação do projeto
de pesquisa cadastrado no ICEPi do qual é ou será membro (Anexo B);
V – Para credenciamento nos níveis III ou IV, projeto de pesquisa que já
coordena no setor de origem ou que pretende realizar, a ser cadastrado
junto ao ICEPi (Anexo C);
VI – Para credenciamento no nível IV (obrigatório) e no nível III
(opcional), cadastro de Grupo de Pesquisa junto ao ICEPi (Anexo D).
2.4. Cada um dos documentos descritos no item 2.3 deverá ser encaminhado de

acordo com o cronograma descrito no Anexo A deste edital.
3. DOS REQUISITOS PARA CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA
3.1. Os projetos de pesquisa poderão ser cadastrados como projetos vinculados a

Grupo de Pesquisa a ser registrado no ICEPi ou como projeto isolado.
3.2. O projeto de pesquisa deverá ser elaborado de acordo com o formulário do

Anexo C deste edital e submetido junto com a solicitação de credenciamento
como pesquisadores/SESA níveis III ou IV junto ao ICEPi.
3.3. O envio do projeto de pesquisa deverá ocorrer após participação pelo candidato

a pesquisador/SESA nível III ou IV em workshop específico, conforme o
cronograma constante no Anexo A (endereço e-docs: Grupos e Comissões >
Pesquisa – ICEPi).
3.4. Em caso de projeto vinculado a grupo de pesquisa, deverá ser apresentado como

o mesmo se articula com as linhas de pesquisa de grupo de pesquisa cadastrado
no ICEPi;
3.5. Em caso de projeto isolado, o mesmo deverá deixar claro:

- Planejamento junto ao setor onde a pesquisa será realizada e como os
resultados serão incorporados;
- Anuência do responsável pelo setor.
3.6. Todos os membros da equipe executora, exceto membros externos, deverão

solicitar credenciamento como pesquisador/SESA, no nível adequado, junto ao
ICEPi.

4. DOS REQUISITOS PARA CADASTRO DE GRUPO DE PESQUISA
4.1. Para o cadastro de Grupo de Pesquisa no ICEPi, o pesquisador/SESA nível III

(opcional) ou IV deverá apresentar projeto conforme o Anexo D deste edital.
4.2. Todos os membros de um grupo de pesquisa deverão estar credenciados junto

ao ICEPi no nível pertinente, a exceção de participantes externos.
4.3. O envio do Projeto do Grupo de Pesquisa deverá ocorrer após participação pelo

candidato a pesquisador/SESA nível III ou IV em workshop específico,
conforme o cronograma constante no Anexo A (endereço e-docs: Grupos e
Comissões > Pesquisa – ICEPi).
4.4. Após obter a aprovação do cadastro do Grupo de Pesquisa pelo ICEPi, o

responsável deverá cadastrar o mesmo no diretório de grupos de pesquisa do
CNPq de acordo com instruções posteriores do ICEPi.
4.5. Os líderes de grupo de pesquisa se comprometem em manter os dados do grupo

atualizados no diretório de grupos de pesquisa do CNPq.
5. DA ANÁLISE DE DOCUMENTAL
5.1. Os profissionais que desejarem seu credenciamento junto ao ICEPI como
pesquisadores/SESA deverão comporvar a grau de instrução ou titualação máxima, de
acordo com o nível de credenciamento pretendido:
I – Nível I: diploma de Bacharel, Licenciado ou Tecnólogo obtido em Instituição

de Ensino Superior reconhecida pelo MEC (frente e verso; ou declação de
conclusão de curso juntamento com histórico escolar).
II – Nível II: certificado de pós-graduação Lato sensu realizada em Instituição

de Ensino Superior reconhecida pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação
(frente e verso; ou declação de conclusão de curso juntamente com histórico
escolar) ou declaração de matrícula em curso de Mestrado e Doutorado emitida
por Programa de Pós-graduação credenciado junto à CAPES.
II – Nível III ou IV: diploma de mestre ou doutor emitido por Programa de Pós-

graduação credenciado junto à CAPES (ou declação de conclusão de curso
juntamento com histórico escolar).
IV – Junior: declaração de matrícula em instituição de ensino, comprovando
estar cursando ensino fundamental ou médio, ou apresentação de histórico
escolhar ou declaração de conclusão de ensino fundamental ou médio, ou
declaração de matrícula em curso de graduação (bacharelado, licenciatura ou
tecnólogo).
5.2. Para o nível IV será necessária a comprovação de regularidade em produçao

científica e experiência na coordenação de projetos de pesquisa, da seguinte
forma:

I – Comprovar a publicação (como autor principal ou de correspondência) de
pelo menos um artigo científico por ano, nos últimos três anos, em periódico
científico indexado nas bases: Scielo, Medline (Index Medicus), Lilacs
(BIREME), PubMed, Web of Sciences (ISI), Scopus, CAB Abstracts e/ou CAB
sociological abstracts.
II – Alternativamente, a produção científica poderá ser comprovada por três
resumos ou artigos publicados em anais de congresso para ausência de cada
artigo publicado em periódico científico, sendo necessário pelo menos um
artigo em periódico, conforme o item I;
III – Alternativamente à publicação de artigos científicos em periódicos
indexados, o interessado poderá comprovar produção técnica resultande de
pesquisa desenvolvida e que tenha tido impacto relevante para o Sistema Único
de Saúde;
IV – Comprovar a coordenação de pelo menos um projeto de pesquisa nos
últimos três anos (cadastro de projeto junto ao ICEPi/SESA ou outro setor ou
instituição; projeto aprovado em agência de fomento ou outras instituições).
5.3. Para servidores de contrato temporário, enviar também cópia do contrato ou

docuemento relacionado que comporve que o tempo restante de vínculo com a
SESA é, pelo menos, igual ao tempo de execução do projeto ao qual estará
vinculado.

6. DA DIVULGAÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA
6.1. Os

profissionais da SESA credenciados junto ao ICEPI como
pesquisadores/SESA, em quaisquer níveis, deverão indicar sua afiliação em
todas as divulgações e publicações acadêmico-científicas da seguinte forma:
“setor da SESA de vínculo / Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação
em Saúde / Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo”.

6.2. Nas divulgações e publicações acadêmico-científicas que receberam apoio do

ICEPi/SESA, os pesquisadores/SESA deverão, ainda, fazer menção na sessão
de agradecimentos com a seguinte expressão, no idioma do trabalho: “este
trabalho recebeu apoio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação
em Saúde (ICEPi/SESA)”.

ANEXO A
Cronograma do Edital ICEPi Nº 032/2021
Atividades
Lançamento do edital

Período
27/04/2021

Chamada 01
27/04/2021 a 10/05/2021
Submissão de ficha de solicitação de
credenciamento
e
documentos
comprobatórios conforme item 5.
Até 14/05/2021
Resultado parcial Credenciamento
Entre
17/05/2021
a 21/05/2021
Workshop Projetos/Grupos de Pesquisa
24/05/2021 a 24/06/2021
Submissão de projeto de pesquisa
(pesquisadores/SESA níveis III e IV)
24/05/2021 a 25/06/2021
Submissão de projeto de Grupos de
Pesquisa
Até 02/07/2021
Resultado final de Credenciamento
Chamada 02
12/07/2021 a 26/07/2021
Submissão de ficha de solicitação de
credenciamento
e
documentos
comprobatórios conforme item 5.
Até 30/07/2021
Resultado parcial Credenciamento
Entre 02/08/2021 a 06/08/2021
Workshop Projetos/Grupos de Pesquisa
09/08/2021 a 09/09/2021
Submissão de projeto de pesquisa
(pesquisadores/SESA níveis III e IV)
09/08/2021 a 09/09/2021
Submissão de projeto de Grupos de
Pesquisa
Até 14/09/2021
Resultado final de Credenciamento
Chamada 03
27/09/2021 a 08/10/2021
Submissão de ficha de solicitação de
credenciamento
e
documentos
comprobatórios conforme item 5.
Até 14/10/2021
Resultado parcial Credenciamento
Entre 18/10/2021 a 22/10/2021
Workshop Projetos/Grupos de Pesquisa
25/10/2021 a 25/11/2021
Submissão de projeto de pesquisa
(pesquisadores/SESA níveis III e IV)
25/10/2021 a 25/11/2021
Submissão de projeto de Grupos de
Pesquisa
Até 30/11/2021
Resultado final de Credenciamento

OBS.: os formulários e documentos deverão ser enviados via e-docs no endereço
Grupos e Comissões > Pesquisa – ICEPi.

ANEXO B
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO ICEPi
COMO PESQUISADOR/SESA
Nome do solicitante:
Nível de instrução mais alto:
( ) Ensino fundamental
( ) Ensino fundamental completo ( ) Ensino médico
incompleto
( ) Ensino superior
( ) Especialização (pós-graduação ( ) Mestrado
Lato sensu e Residência)
( ) Doutorado
( ) Livre docência
( ) Pós-doutorado
Título de Mestre e Doutor:
Área do CNPq de titulação:
Setor de vínculo/SESA:
Nome do responsável pelo setor de vínculo/SESA:
Nível pretendido de credenciamento como Pesquisador/SESA:
( ) Nível I
( ) Nível II
( ) Nível III (Mestre)
( ) Nível III (Doutor)
( ) Nível IV
( ) Junior
Níveis I, II ou Junior - nome do projeto de pesquisa cadastrado (ou em
proposição) no ICEPi do qual faz parte*:
Níveis III ou IV - nome do projeto de pesquisa que coordena cadastrado (ou em
proposição) no ICEPi*:
Níveis III (opcional) ou IV - nome do grupo de pesquisa a ser cadastrado no
ICEPi*:
Solicitação
Eu, XXXXXXXXX, portador no nível de instrução descrito acima, servidor público
vinculado ao ___(setor)____ da SESA/ES, venho por meio deste solicitar o meu
credenciamento junto ao ICEPi como pesquisador/SESA no nível indicado nesta ficha
de solicitação. Comprometo-me a indicar em quaisquer produções a minha afiliação
como Setor SESA/ICEPi/SESA.
Data
(Nome completo e Assinatura)
Anuência do responsável pelo setor de vínculo do proponente:
Declaro estar ciente e de acordo com o credenciamento do profissional acima,
vinculado a este setor da SESA, como pesquisador/SESA no nível indicado nesta ficha
de credenciamento, entendendo todas as implicações decorrentes deste credenciamento.
Data
(Nome completo, assinatura e carimbo)
*Opcional no envio da ficha. Porém esses itens devem estar definidos até o final do
processo de credenciamento.

ANEXO C
MODELO DE PROJETO DE PESQUISA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Título:
Setor SESA de origem:
Proponente:
Cargo/Função:
Telefone:

e-mail:

Área de conhecimento CNPq:
Categoria:
( ) Projeto Isolado

( ) Projeto vinculado à Grupo de Pesquisa ICEPi/SESA

Nome do Grupo de Pesquisa:

Equipe executora:
Membros

Titulação

1. XXXXX

Mestre ou
Doutor

Setor SESA /
Instituição
Vigilância em
Saúde

Função

Link do Currículo Lattes

Coordenador

http://lattes.cnpq.br/XXXX

DETALHAMENTO DO PROJETO
Introdução
(Apresentar revisão da literatura que justifique a realização da pesquisa).

Caracterização do problema no âmbito do Sistema Único de Saúde
(Correlação entre o objeto de estudo e os problemas prioritários do setor de origem do Projeto. Em caso
de projeto vinculado à Grupo de Pesquisa cadastrado no ICEPi/SESA, apresentar também a relação do
projeto com as linhas de ação e/ou pesquisa do Grupo).

Objetivos
(Apresentar objetivos gerais e específicos e metas relacionadas).

Metodologia
(Apresentar materiais e métodos necessários para a realização da pesquisa, assim como será realizada a
análise dos dados e a estatística. Os métodos utilizados devem possuir citação de literatura que os
embasem).

Resultados esperados e Impactos para o SUS
(Apresentar de forma clara quais são os resultados esperados e como os mesmos irão impactar
positivamente no SUS, em especial no setor de origem do projeto).

Incorporação dos resultados no SUS
(Apresentar de forma clara as estratégias estabelecidas entre a equipe do projeto e a gestão máxima do
setor de origem do projeto para incorporação dos resultados da pesquisa no serviço/SUS).

Cronograma de Excecução:
Lista de Atividades:
1. Revisão bibliográfica
2. Submissão ao Comitê de Ética
3.
...
Atividades

Trimestre
1

1

X

2

Trimestre
2

Trimestre
3

Trimestre
4

Trimestre
5

Trimestre
6

Trimestre
7

Trimestre
8

X

3
...

Financiamento
(Apresentar o orçamento do projeto e qual será a origem dos recursos, se houver)

Aspectos éticos
(Abordar a necessidade de aprovação em Comitê de Ética em pesquisa com Seres Humanos CEP, ou comprovação de submissão ou de aprovação)
(Projetos de pesquisa que envolvam quaisquer aspectos relacionados com seres humanos só
poderão iniciar após aprovação de um CEP).
Referências
(Apresentar as referências citadas no texto. As referências deverão estar relacionadas todas
dentre de um mesmo padrão: ABNT, Vancouver, etc..).
Declaração do proponente:
Eu, XXXXXXXX, declaro que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras

e que o trabalho será realizado dentro dos preceitos éticos em pesquisa. Declaro, ainda, que
todos os membros da equipe deste projeto se esforçarão para a incorporação dos resultados ao
Sistema Único de Saúde.
Data:
Nome e assinatura:
Anuência do responsável pelo setor de origem do Projeto:

Declaro estar ciente e de acordo com a realização deste Projeto de Pesquisa no âmbito
do XXXXXX (colocar o setor da SESA) e que me comprometo, junto com os membros
da equipe do projeto, em contribuir para a incorporação dos resultados ao Sistema
Único de Saúde.
Data

(Nome completo, assinatura e carimbo)

ANEXO D
MODELO DE PROJETO DE GRUPO DE PESQUISA

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO
Nome do Grupo de Pesquisa:
Setor SESA de origem:
Proponente (Líder):
Cargo/Função:
Telefone:

e-mail:

Área de conhecimento CNPq:
Membros do Grupo de Pesquisa:
Membros

Titulação

2. XXXXX

Mestre ou
Doutor

Setor SESA /
Instituição
Vigilância em
Saúde

Função

Link do Currículo Lattes

Líder do Grupo

http://lattes.cnpq.br/XXXX

DETALHAMENTO DO GRUPO
Levantamento de Problemas Prioritários
(Identificar e apresentar os problemas prioritários para o setor do SUS ao qual o grupo está ligado que
possam ser resolvidos por meio de pesquisa. Apresentar a metodologia para o mapeamento dos problemas
– por ex.: matriz S.W.O.T., espinha de peixe, etc... O processo de identificação dos problemas prioritários
deve envolver a gestão do setor ao qual o grupo está ligado e demais atores necessários e não apenas os
membros do grupo de pesquisa).

Linhas de Pesquisa
(Apresentar e descrever as linhas de pesquisa do grupo, indicando a relação com os problemas prioritários
identificados).

Projetos de Pesquisa
(Apresentar os projetos de pesquisa do Grupo, em andamento ou planejados – para o cadastro do grupo
pelo menos um projeto coordenado pelo Líder do grupo deve ser apresentado. Identificar qual(is)
problema(s) prioritário(s) cada projeto tenta resolver e a qual linha de pesquisa está ligado.).

Exemplo de estrutura para listagem dos projetos:
Projeto 01:
Título: XXXXXXX
Linha de pesquisa: XXXXX
Problemas Prioritários que pretende atacar: XXXXXX
Projeto 02:
Título: XXXXXXX
Linha de pesquisa: XXXXX
Problemas Prioritários que pretende atacar: XXXXXX
.....

Extensão e atividades de popularização da ciência
(Apresentar projetos e atividades de extensão e de popularização da ciência em execução ou planejados,
se for o caso).

Parcerias
(Descrever parcerias do Grupo de Pesquisa com a academia e outras instituições, se for o caso).

Incorporação dos resultados no SUS
(Explicitar como o Grupo de pesquisa e a gestão do setor irão trabalhar em conjunto para a incorporação
dos resultados de pesquisa).

Declaração do Líder do Grupo de Pesquisa
Eu, XXXXXXXX, declaro que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras
e que as atividades do grupo serão realizadas dentro dos preceitos éticos em pesquisa. Declaro,
ainda, que todos os membros do grupo se esforçarão para a incorporação dos resultados ao
Sistema Único de Saúde.
Data:
Nome e assinatura:
Anuência do responsável pelo setor de origem do Grupo de Pesquisa:

Declaro estar ciente e de acordo com a criação deste Grupo de Pesquisa no âmbito do
XXXXXX (colocar o setor da SESA) e que me comprometo, junto com os membros do
grupo, em contribuir para a incorporação dos resultados ao Sistema Único de Saúde.
Data:
(Nome completo, assinatura e carimbo)

