PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO - FIOCRUZ 2018.2
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
NÍVEL SUPERIOR
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS (Bio-manguinhos) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

Bio-manguinhos

Bio-manguinhos

Código da Grupo
vaga
da vaga

BIO01S

BIO02S

A

A

Bio-manguinhos

BIO03S

A

Bio-manguinhos

BIO04S

A

Formação

Química, Farmácia
ou Engenharia
Química

Biomedicina,
Ciências Biológicas
ou Microbiologia

Farmácia, Medicina
Veterinária,
Microbiologia ou
Biotecnologia

Engenharia de
Produção ou
Administração

Período
mínimo

Cursos de
5 anos: 6º
Cursos de
4 anos: 5º

Período
máximo

Cursos de
5 anos: 9º
Cursos de
4 anos: 7º

CR
mínimo

7

Atividades
Realizar análises de Controle de Qualidade
envolvendo: técnicas analíticas instrumentais:
potenciometria, espectrofotometria,
cromatografia líquida de alta eficiência,
absorção atômica, cromatografia iônica,
coulometria de Karl Fischer, ttulação; realizar
cálculos analíticos, volumetria e gravimetria e
elaborar relatório de conclusão de estágio.

Requisitos
específicos

Inglês - no mínimo
nível intermediário.
Informática: Pacote
Office principalmente Excel.

7

Atuar na nova plataforma de bioinformática
para seleção de epítopose vacinas terapêuticas
do laboratório exercendo as seguintes
atividades: apoiar a realização de análises
computacionais para predição de epítopos,
permitindo o desenho de antígenos melhores
para a obtenção de anticorpos/aptameros e o
desenvolvimento de vacinas terapêuticas
personalizadas; apoiar a realização de testes
iniciais com as formulações das vacinas
terapêuticas selecionadas por bioinformática e
apoiar a obtenção de anticorpos monoclonais
baseados nos epitopos selecionados.

Cursos de
5 anos: 9º
Cursos de
4 anos: 7º

7

Executar técnicas biomoleculares,
imunocitoquímica e de cultivo celular aplicadas
ao controle de qualidade de imunobiológicos e
biofármacos.

Cursos de
5 anos: 7º
Cursos de
4 anos: 5º

7

Auxiliar no mapeamento de processos
Conhecimentos
produtivos, estudos de tempos e movimentos,
avançados de excel e
arranjos físicos, estudos de capacidade, criação
inglês básico.
e acompanhamento de indicadores.

Cursos de
5 anos: 6º
Cursos de
4 anos: 5º

Cursos de
5 anos: 9º
Cursos de
4 anos: 7º

Cursos de
5 anos: 6º
Cursos de
4 anos: 5º
Cursos de
5 anos: 4º
Cursos de
4 anos: 3º

-

Ter cursado
Imunologia e
Microbiologia
(obrigatório);
Bioinformática
(preferencial).

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

-

1

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

-

1

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Bio-manguinhos

BIO05S

A

Engenharia
Química, Química,
Bioquímica,
Farmácia, Ciências
Biológicas ou
Microbiologia .

Cursos de
5 anos: 6º
Cursos de
4 anos: 5º

Cursos de
5 anos: 6º
Cursos de
4 anos: 6º

Bio-manguinhos

BIO06S

A

Química industrial
ou Química

Bio-manguinhos

BIO07S

A

Cursos de
Ciências Biológicas;
5 anos: 4º
Fármacia ou
Cursos de
Biotecnologia
4 anos: 3º

Bio-manguinhos

BIO08S

A

Farmácia

Cursos de
5 anos: 4º
Curso de
4 anos: 3º

Cursos de
5 anos: 9º
Cursos de
4 anos: 7º

Cursos de
5 anos: 9º
Cursos de
4 anos: 7º

Cursos de
5 anos: 7º
Cursos de
4 anos: 6º

Cursos de
5 anos: 7º
Cursos de
4 anos: 6º

7

Cultivar celulas, operar de sistemas de cultivo
controlado (wave, biorreatores), processos
cromatográficos, operações de filtração,
esterilização de componentes, preparo de
materiais, meios e soluções estéreis;
acompanhar qualificações de instalação,
operação e performance de equipamentos e
participar de treinamento em BPF e áreas
classificadas.

7

7

7

Noções de balanços
de massa, cálculo
diferencial e integral,
noções de
manipulação
asséptica, operações
unitárias 1 ( no caso
de cursar
Engenharia).
Informática: Pacote
Office.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Conhecimento básico
Realizar síntese de moléculas, reações orgânicas de química orgânica e
e análise instrumental.
na área de síntese e
análise instrumental.

-

1

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Atuar na plataforma de predição in silico;
realizar ensaios laboratoriais (ELISA,
Imunofluorescência) e realizar cultivo de células
e geração de hibridomas.

-

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Conhecimentos em
word, excel e
powerpoint, inglês
nível intermediário ao
avançado.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Colaborar na elaboração de arquivos científicos,
documentos técnicos inerentes aos estudos clínicos,
tais como: manual técnico operacional, Procedimento
Operacional Padrão (POP), Instrução de Trabalho (IT),
Projeto / Protocolo dos Estudos para
encaminhamento aos Comitês de Ética em Pesquisa
(CEP) e monitoramento de Estudos Clínicos
patrocinados por Bio-Manguinhos e coordenados por
outra instituição, desde que não contenham
informações sigilosas; auxiliar na elaboração de
treinamentos para as equipes dos estudos clínicos,
desde que estes ocorram no campus Fiocruz;
colaborar na elaboração de documentos essenciais,
constantes em check list em caso de inspeções, como
também outros documentos necessários para
submissão ética e regulatória, desde que não
contenham informações sigilosas; apoiar os
coordenadores no gerenciamento e na execução /
condução dos estudos clínicos; colaborar na
valiação/elaboração de documentação técnica
relacionada aos biofármacos, como consultas públicas
e outras demandas; colaborar na elaboração de
pôsteres e artigos científicos relativos aos estudos
clínicos encerrados; realizar pesquisas bibliográficas,
matérias e outras fontes no que diz respeito a novos
fármacos, mercado e tendências.

Bio-manguinhos

BIO09S

A

Ciências Biológicas,
Ciências
Biomédicas,
Farmácia ou
Química

Cursos de
5 anos: 4º
Curso de
4 anos: 3º

Cursos de
5 anos: 7º
Cursos de
4 anos: 6º

Aplicar pesquisas pelo telefone; abrir registros
de atendimento em sistema operacional e
elaborar relatórios técnicos.

7

Pacote Office e boa
comunicação Escrita e
Verbal.

-

1

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

CASA DE OSWALDO CRUZ (COC) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

COC

COC

COC

COC

Código da Grupo
vaga
da vaga

COC01S

COC02S

COC03S

COC04S

A

A

A

A

Formação

Administração,
Arquivologia ou
Secretariado

História,
Arquivologia ou
Ciências Sociais

Turismo

Design Gráfico,
Comunicação Visual
ou Desenho
Industrial

Período
mínimo

3º

3º

3º

5º

Período
máximo

6º

6º

6º

7º

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

6

Prestar suporte no recebimento, classificação,
ordenação, higienização, arquivamento e
desarquivamento de documentos do DAD/COC;
suporte na avaliação e transferência para o
Arquivo Intermediário da Casa de Oswaldo Cruz
(COC).

6

Auxiliar nas atividades de organização,
conservação e acesso dos documentos do
arquivo histórico sob a guarda da COC; auxiliar
na gestão de depósitos de documentos e
instrumentos de pesquisa do acervo e auxiliar
na contagem, codificação e acondicionamento
de documentos.

6

Auxiliar no atendimento pessoal e telefônico do
público interessado em obter informações sobre
as atividades desenvolvidas pelo Museu da Vida;
auxiliar no cadastramento das escolas
agendadas para visitação utilizando planilhas e Conhecimento do
sistemas integrados próprios; auxiliar na
pacote Office (Word,
recepção de grupos de visitantes; auxiliar na
Excel e PowerPoint).
orientação dos visitantes sobre as atividades
realizadas pelo Museu da Vida e auxiliar no
encaminhamento dos grupos aos espaços de
visitação.

6

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Ampla
concorrência

PcD

Negros

Conhecimento do
pacote Office (Word,
Excel e Power Point),
noções de
organização de
arquivo.

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de
grupo

Noções de
organização de
arquivos; recursos
básicos de programas
de digitalização de
documentos e
bases de dados;
conhecimento do
pacote Office (Word,
Excel e Power Point).

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de
grupo

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de
grupo

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de
grupo

Auxiliar no desenvolver de material gráfico para
mídias digitais; auxiliar na criação de peças de
comunicação como folders, banners e etc;
auxiliar no tratamento de imagens, diagramação Conhecimento do
e finalização de arquivos para impressão; prestar pacote Office (Word,
suporte na criação de e-mails de comunicação Excel e Power Point).
interna.

1

1

-

-

-

-

COC

COC

COC

COC05S

COC06S

COC07S

A

Biblioteconomia

A

Informática,
Sistemas de
Informação,
Tecnologia da
Informação,
Engenharia da
Computação,

A

Tecnólogo em
Gestão de Pessoas
ou Rh

3º

3º

1º

6º

6º

2º

6

Auxiliar na disponibilização de documentos
bibliográficos; auxiliar no processamento
técnico e transferência de documentos para o
arquivo; auxiliar no serviço de circulação interna
e externa da coleção (cadastro de usuário,
consultas, empréstimo domiciliar, renovação de
Conhecimento do
empréstimos, reserva e devolução de material
pacote Office (Word,
emprestado); realizar cadastro de usuários;
Excel e PowerPoint).
incluir informações em bases de dados;
remanejar publicações nas estantes e auxiliar no
inventário da coleção; auxiliar nas ações de
acesso aberto ao conhecimento; auxiliar nos
estudos métricos da ciência e auxiliar na
construção do vocabulário.

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de
grupo

6

Auxiliar na manutenção da rede física e lógica de
dados; auxiliar na realização de backup de
dados; participar da Instalação e configuração
Sistemas
de equipamentos de acesso à rede sem fio;
Operacionais
instalação e manutenção de computadores;
(Windows e Linux);
atendimento ao usuário presencial e remoto
Active Directory.
para hardware e software; auxiliar na
manutenção de sites e sistemas e auxiliar na
elaboração de projetos de sites e sistemas.

2

1

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de
grupo

6

Apoio às atividades de recrutamento e seleção;
auxiliar na organização de eventos de qualidade de
vida no trabalho e de desenvolvimento (capacitação);
participação em atividades relacionadas ao
desenvolvimento de carreira; auxiliar nas atividades
Conhecimento do
de administração de recursos humanos, a citar:
pacote Office (Word,
atualização de informações em sistemas próprios de
Excel e PowerPoint).
gestão de pessoas; controle de frequência, apoio à
gestão de documentos, incluindo
recebimento/expedição de documentos e processos,
assim como reprografia e arquivamento mesmose
apoio à gestão da infraestrutura.

-

1

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de
grupo

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de
grupo

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Conhecimento Office
(world, excel e power
point), conhecimento de
agenda eletrônica,
internet e noções de
organização de
arquivos.

COC

COC08S

A

Administração ou
Secretariado

3º

6º

6

Prestar apoio as rotinas administrativas da
secretaria da direção, atendimento ao público,
gestão de documentos, preparação de reuniões
e eventos, registro e atualização de
informações.

COC

COC09S

A

Desenho Industrial,
Design Gráfico ou
Design de Produto

3º

6º

6

Conhecimento do
Realizar tratamento de imagens, diagramação e
pacote adobe e de
finalização de arquivos para impressão.
coreldraw.

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de
grupo

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (Cogepe) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

Cogepe

Cogepe

Código da Grupo
vaga
da vaga

Cogepe01S

Cogepe02S

Formação

B

Pedagogia

B

Gestão de Pessoas
ou Administração

Período
mínimo

Período
máximo

3º

6º

2º tecnólogo
3º bacharel

3º tecnólogo
5º bacharel

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

6

Acompanhar a ação pedagógica nas atividades
desenvolvidas na Creche; coorperar com o
trabalho pedagógico; colaborar no
planejamento, organização e participação em
eventos e atividades da creche; colaborar no
planejamento de reuniões de pais, conselhos de
turmas e supervisões técnicas; e auxiliar na
produção e confecção de materiais impressos e
organizados pela equipe de Pedagogia.

6

Realizar a tramitação de processos
administrativos; operar sistemas internos;
elaborar, sob supervisão, documentos,
relatórios, planilhas e apoiar o setor em outras
atividades administrativas.

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

Conhecimento do
pacote office e boa
comunicação escrita e
verbal.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e tarde

Não

-

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e tarde

Não

Formato de
seleção

Entrevista
e Redação

Entrevista

COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURA DOS CAMPI (Cogic) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

Cogic

Cogic

Código da Grupo
vaga
da vaga

Cogic01S

Cogic02S

A

B

Formação

Engenharia
Eletrônica

Arquitetura

Período
mínimo

6°

4º

Período
máximo

8°

8º

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

6

Uso de computador
com sistema
Realizar manutenção em equipamentos
operacional windows,
científicos; elaborar instruções de trabalho para programa word,
manutenção em equipamentos científicos e
básico de excel,
elaborar e acompanhar os cronogramas de
noções básicas de
manutenção.
leitura em manuais
em inglês.

1

-

-

30 h/
Manguinhos/RJ Manhã e tarde

Sim

Análise currículo
e entrevista

7

Realizar desenho de arquitetura no Autocad;
realizar desenho de mapas temáticos no Corel
Draw e/ou Photoshop; auxiliar na formatação de Autocad, Corel Draw,
documentos em word e excell, fazer
Pacote Office e Revit.
levantamento arquitetônico e organizar
documentos.

1

-

-

30 h
Manguinhos/RJ Manhã e tarde

Não

Entrevista

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA (ENSP) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

ENSP

ENSP

Código da Grupo
vaga
da vaga

ENSP01S

ENSP02S

B

A

Formação

Administração de
Empresas

Ciência da
Computação

Período
mínimo

3º

4º

Período
máximo

6º

7º

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

6

Elaborar gráficos e tabelas; realizar digitação e
formulação de textos; realizar conferência de
documentos; elaborar memorando, informes e
cartas ; realizar atendimento ao público em
geral, monitoramento de e-mails, verificação de
correspondências acompanhamento de saída de
material e agendamento de reuniões e
elaboração de planilhas de controle de projetos.

Pacote Office,
outlook e boa
comunicação escrita e
verbal.

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

2

-

-

Manguinhos/RJ

30 horas

Não

Entrevista

6

Conhecimento de
desenvolvimento de
software, métodos e
técnicas de estrutura
Acompanhar projetos e desenvolver Software.
de dados, banco de
dados e
conhecimento de
linguagens de
programação web.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e Teste
de conhecimento

ENSP

ENSP03S

B

Comunicação Social Jornalismo

3º

7º

6

Acompanhar a divulgação científica, atuando no
auxílio à área de Jornalismo conhecendo toda a
rotina institucional para obter experiência e
conhecimento da profissão; apurar notícias e
ações de interesse do campo da saúde pública;
realizar cobertura de eventos, geração de
conteúdo e manutenção de canais de
comunicação interna e mídias sociais da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca e
elaborar clipping e produzir relatório com base
no clipping.

Pacote Office e boa
comunicação escrita e
verbal. Manuseio de
redes sociais.

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Análise
curricular,
entrevista e
redação

ENSP

ENSP04S

A

Ciências Sociais ou
História

3º

7º

7

Participar da equipe de resgate e organização de Pacote Office e boa
acervo; manter a base de dados atualizada e
comunicação escrita e
elaborar relatórios técnicos.
verbal.

2

-

-

Manguinhos/RJ

30H
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

B

Análise de Sistemas,
Técnologia da
Informação ou
Informatica

6

Interesse na área de
Participar de atividades na área de Sistema de pesquisa
em
Informação em Biossegurança e pesquisa em Biossegurança,
Biossegurança e QBRN.
pacote Office e inglês
intermediário.

-

1

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

ENSP

ENSP05S

3º

6º

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP06S

ENSP07S

ENSP08S

ENSP09S

ENSP10S

A

Biblioteconomia

A

Engenharia
Química, Química
Industrial ou
Farmácia

B

B

B

Administração

Farmácia

Nutrição

3º

3º

3º

3º

5º

7º

6º

7º

11º

6º

7

Ser organizado,
criativo, pró-ativo; ter
domínio do Office ou
Open Office;
Coletar dados bibliométricos sobre CSP; elaborar
capacidade de
o perfil do autor de CSP utilizando dados da
realização de tarefas
biblioteca eletrônica SciELO; mapear os tipos de
em prazos curtos; boa
artigos publicados por CSP e discutir propostas
capacidade de
de soluções editoriais.
concentração; bom
relacionamento e
facilidade de
comunicação.

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h (Manhã ou
Tarde)

Não

Análise de
Currículo e
entrevista

6

Comprometimento
com o trabalho,
interesse no
Desenvolver métodos analíticos para análise de
aprimoramento
resíduos de agrotóxicos em matrizes ambientais.
técnico-científico,
assiduidade, boa
relação interpessoal

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Conhecimento do
pacote Office (Word,
Excel e PowerPoint).
Boa comunicação
Escrita e Verbal.

-

-

1

Manguinhos RJ

30h horas /
Manhã ou tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

7

Acompanhar as atividades de assistência
Farmacêutica na atenção primária, inclusive,
estocagem, distribuição e dispensação
orientada.

Conhecimento do
pacote Office (Word,
Excel e PowerPoint).
Boa comunicação
Escrita e Verbal.

1

-

-

Manguinhos RJ

30 horas /
Manhã

Não

Entrevista

7

Realizar atividades de Educação alimentar e
Nutricional; elaborar material técnico-educativo;
realizar atividades de promoção da alimentação
Interesse de atuação
saúdavel em eventos; campanhas de vacinação;
na Atenção Básica.
realizar atendimento nutricional individual e
acompanhamento de atividades realizadas com
as equipes da Estratégia Saúde da Família.

2

-

-

Manguinhos RJ

20 horas /
Manhã

Não

Análise
curricular e
entrevista

6

Elaborar planilhas, gráficos e tabelas; elaborar
textos oficiais (cartas, memorandos); apoiar na
elaboração de relatórios; auxiliar
na logística de eventos, cursos e atividades;
alimentar sistemas de
informações da área de informação,
administração, pesquisa e ensino; conferir
documentos e realizar
atendimento ao público em geral.

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP11S

ENSP12S

ENSP13S

B

B

A

Serviço Social

Psicologia

Gestão Pública ou
Administração

4º

7º

3º bacharel
2º
tecnólogo

7º

8º

6º bacharel
3º
tecnólogo

7

Participar da elaboração e execução de
atividades educativas na Sala de Espera (Oficinas
Artesanais com Material Recebido), incluindo a
criação de material comunicacional (Oficina de
Reedição de Folhetos e outros); registrar a
atividade em imagems (fotografia e filmagem) e
em Diário de Campo; aplicar e avaliar
instrumentos de coleta de dados; tabular e
análisar dados; acompanhar atividades
assistênciais do Serviço Social (atendimento
individual e em grupo), de assistentes sociais do
CSEGSF, dentro e fora da instituição; organizar o
banco de dados das ações desenvolvidas e
previstas e participar em supervisão e avaliação
permanente do estágio.

Ter interesse e facilidade
em interações sociais
individuais e coletivas,
por leituras relacionadas
a promoção da saúde,
participação social e
metodologia, em
atividades artísticas;
tabulação e análise de
dados, domínio de
redação, domínio no
uso do programa Word;
Facilidade no uso do
programa Excel e Power
Point.
Interesse e facilidade em
ações de processos
organizativos e em
monogradia sobre sala
de espera no CSE e
disponibilidade para
estágio de 30 horas - 6
horas diárias, de 2ª a
sexta.

1

-

-

Manguinhos RJ

30 horas /
Manhã

Não

Prova escrita,
análise de
curriculo e
histórico
escolar,
entrevista
individual e em
grupo

7

Realizar avaliação e atendimento psicológico
com crianças e adolescentes; participar de
atividades em grupo realizadas no CSEGSF ou no
território de abrangência, acompanhar visitas
domiciliares, conhecer e colaborar com as
rotinas envolvidas no processo de trabalho do
psicólogo na Unidade; elaborar laudos e
relatórios e contribuir na confecção de materiais
relacionados ao trabalho desenvolvido.

Interesse em atuar no
campo da Psicologia
Clínica na infância e
na adolescência e em
unidade de atenção
primária à saúde;
ludicidade e
criatividade;
conhecimentos em
Word, Power point e
internet .

1

-

-

Manguinhos RJ

30 horas /
Manhã ou tarde

Não

dinâmica de
grupo e
entrevista

6

Acompanhamento as atividades de Gestão da
VDE; efetuar digitalização de documentos;
participar de atividades institucionais na área do
Estágio; participar de atividades extras na área
de estágio (cursos externos on-line – ENAP,
SESC, Fundação Bradesdo, Senado
Federal(Saberes), elaborar planilhas e colaborar
na elaboração de documentos (memorandos,
cartas,etc).

Conhecimentos
básicos do Office;
Clareza de idéias,
colaborativo,
organizado e
dinâmico

-

-

1

Manguinhos/RJ

20 ou 30h
manhã ou tarde

Não

Entrevista

ENSP

ENSP

ENSP14S

ENSP15S

B

A

Pedagogia

Administração ou
Gestão Pública

3º

3º bacharel
2º
tecnólogo

6º

7º bacharel
3º
tecnólogo

6

6

Acompanhar a preparação de relatórios
gerenciais; acompanhar os planejamentos
elaborados sobre cursos; alimentar base de
dados do sistema de educação; auxiliar na
organização de documentos diversos; auxiliar na
preparação de materiais necessários para o
desenvolvimento de cursos; auxiliar no
Desenvolvimento de
atendimento a alunos e professores; auxiliar na
atividades em equipe;
elaboração de relatórios; auxiliar nos
conhecimentos
lançamentos das avaliações de docentes em
básicos de
sistema; orientar os alunos sobre
informática;
procedimentos; registrar dados em planilhas
organização,
para consulta administrativa; participar do
comunicação e
processo de planejamento educacional,
dinamismo.
elaboração de projetos de cursos e materiais
didáticos; auxiliar na elaboração dos materiais
didáticos; participar de processos de formação e
acompanhamento docente e acompanhar
levantamento e discussões sobre normas e
legislações educacionais.

Ter conhecimento de
informática
(Processador de Texto:
MS-Winword ou afim;
Planilha Eletrônica: MSExcel ou afim;
Elaborar documentos relacionados às rotinas
administrativas (minutas, ofícios, memorandos, Apresentação: MSPower Point ou afim; 'atas, etc.), organizar arquivos de
Redação própria para
documentações diversas e participar de
elaboração de
reuniões de equipes pertinentes as atividades documentos, informes,
que realiza.
etc; '- Receptividade e
flexibilidade para
trabalho em equipe; 'Habilidade para
organização de arquivos
de documentos

2

-

1

-

2

Manguinhos/RJ

20 ou 30h
manhã ou tarde

Não

Entrevista e
currículo

-

Centro de
Referência
Professor Hélio
Fraga Jacarepaguá/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e
curriculo

ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO (EPSJV) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

EPSJV

Código da Grupo
vaga
da vaga

EPSJV01S

B

Formação

Biblioteconomia

Período
mínimo

3º

Período
máximo

6º

CR
mínimo

6

Atividades
Participar de treinamento em plataforma
específica para entrada de dados em base
informatizada; inserir a descrição de
documentos em base de dados e participar de
reuniões em equipe.

Requisitos
específicos

Prática nas
ferramentas do
Office.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

Local

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h Manhã
e/ou tarde

Não

Formato de
seleção

Entrevista

EPSJV

EPSJV

EPSJV

EPSJV

EPSJV02S

EPSJV03S

EPSJV04S

EPSJV05S

B

Comunicação Social
(Jornalismo) ou
Estudos de Mídia

B

Comunicação Social
(Jornalismo)

B

Sistemas de
Informação,
Tecnologia da
Informação ou
Ciência da
Computação

B

Pedagogia

3º

3º

3º

3º

6º

6º

6º

6º

Realizar a apuração e redação de notas e
Conhecimento de
matérias jornalísticas para portal, revista e redes
internet e facilidade
sociais; realizar a cobertura de eventos; atualizar
de uso de mídias
o conteúdo institucional no portal; realizar
eletrônicas e redes
busca de pauta, acompanhar e administrar
sociais.
postagens e interação em redes sociais.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h Manhã
e/ou tarde

Não

Análise de
currículo, prova
escrita e
entrevista

6

Realizar clipping diário de notícias na área da
saúde internacional e de formação em saúde;
inserir conteúdo no site da RETS e nas redes
sociais (Facebook, Twitter) e elaborar boletim
eletrônico semanal.

Conhecimento de
internet e facilidade
de uso de mídias
eletrônicas e redes
sociais e
conhecimentos de
inglês e espanhol
tendo no mínimo boa
capacidade de leitura
nos dois idiomas.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h Manhã
e/ou tarde

Não

Análise de
currículo, prova
escrita e
entrevista

6

Noções em Lógica de
Programação; noções
de Internet; noções
Participar no desenvolvimento de Sites/Portais e
de Linguagem de
desenvolvimento de Sistemas.
programação,
preferencialmente
PHP.

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h Manhã
e/ou tarde

Não

Entrevista

6

Acompanhar as atividades relacionadas ao
processo de seleção de alunos do Programa de
Iniciação Científica - Provoc/Fiocruz (reunião
com professores de escolas conveniadas,
elaboração de instrumentos de seleção, análise
de documentos, execução de atividades de
seleção; participar da organização da Jornada de
Vocação Científica e da Semana de Vocação
Científica e produzir relatórios.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h Manhã
e/ou tarde

Não

Análise de
currículo,
redação e
entrevista

6

Conhecimento do
pacote MS-Office;
boa comunicação oral
e escrita; próatividade;
Pontualidade,
responsabilidade e
organização.

FIOCRUZ CEARÁ/ CEARÁ
Unidade

Fiocruz
Ceará

Código da Grupo
vaga
da vaga

CE01S

A

Formação

Agronomia, Ciências
Ambientais, Economia
Ecológica, Engenharia
Ambiental/Sanitária;
Publicidade e
Propaganda ou Design
Gráfico e de Produto

Período
mínimo

4º

Período
máximo

6º

CR
mínimo

6

Atividades

Contribuir nas atividades de pesquisa do Projeto de
Pesquisa-ação no Polo Industrial e Tecnológico da
Saúde na etapa de Sistematização dos produtos para
a sociedade e implantação das ações. Objetivo geral
da pesquisa: "Analisar as transformações territoriais,
ambientais, culturais, econômicas esociais e os
impactos destas na saúde humana e na qualidade de
vida no território de implantação do Polo Industrial e
Tecnológico da Saúde no Ceará".

Requisitos
específicos

Inglês intermediário;
e Pacote Office.

Vagas
Ampla
PcD
Concorrência

1

-

Negros

-

Local

Eusébio/CE

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h

Não

Formato de
seleção

Entrevista

Fiocruz
Ceará

CE02S

A

Ciências Biológicas,
Farmácia, Química,
Bioquímica ou
Biotecnologia

4º

6º

6

Participar de projetos na área de bioinformática,
modelagem molecular e desenho de fármacos.

Inglês intermediário

1

-

-

Eusébio/CE

20h

Não

Entrevista

FIOCRUZ RONDÔNIA / RONDÔNIA
Unidade

Código da Grupo
vaga
da vaga

Formação

Período
mínimo

Período
máximo

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

Vagas
Ampla
PcD
Concorrência

Negros

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Fiocruz - RO

RO01S

A

Ciências Biológica,
Biomedicina ou
Farmácia

3º

5º

6

Apoiar ações ligadas a atividades de pesquisa
desenvolvidas pelo laboratório de Virologia
Molecular da Fiocruz RO.

-

-

-

1

Porto Velho/RO

20h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Fiocruz - RO

RO02S

A

Ciências Biológica,
Biomedicina ou
Farmácia

3º

5º

6

Apoiar ações ligadas a atividades de pesquisa
desenvolvidas pelo laboratório de Microbiologia
Molecular da Fiocruz RO.

-

1

-

-

Porto Velho/RO

20h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA (Gereb) / BRASÍLIA/DF
Vagas
Unidade

Gereb

Gereb

Gereb

Código da Grupo
vaga
da vaga

Gereb01S

Gereb02S

Gereb03S

Formação

A

Administração,
Pedagogia ou
Ciências Sociais

B

Administração,
Gestão Pública,
Contabilidade ou
Secretariado
Executivo

A

Tecnologia da
informação
(Bacharelado)

Período
mínimo

4º

3º

4º

Período
máximo

7º

5º

7º

CR
mínimo

6

6

6

Atividades

Requisitos
específicos

Apoiar o planejamento e gestão de projetos de
pesquisa em saúde pública; auxiliar no
levantamento de dados qualitativos e
quantitativos de projetos de pesquisa em saúde
pública; participar da organização e manutenção
Pacote Office e boa
de arquivos de dados, matérias jornalísticas, etc;
comunicação Escrita e
apoiar a organização de atividades culturais e
Verbal.
educacionais decorrente dos projetos de
pesquisa; auxiliar na redação de textos
informativos, técnicos e acadêmicos e participar
da elaboração de relatórios.
Realizar atendimento telefônico e ao público;
auxiliar em atividades administrativas (arquivar
documentos diversos, expedientes e processos); Excel, word, power
distribuir documentos, elaborar planilhas em
point e atendimento
excel,minutas de documentos e apresentações
ao público.
em Power Point.

Utilizar servidores windows e linux: apache,
active directory, DFS, firewall, entre outros;
realizar criação e administração de máquinas
virtuais utilizando o VMWARE e prestar suporte
técnico em servidores windows e linux.

Conhecimentos
básicos em redes de
dados e sistemas
operacionais
Windows e Linux.

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

-

1

Brasília - DF

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

1

-

-

Brasília - DF

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

-

-

1

Brasília - DF

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE FÁRMACOS (Farmanguinhos) / RIO DE JANEIRO
Unidade

Código da Grupo
vaga
da vaga

Formação

Período
mínimo

Período
máximo

CR
mínimo

Atividades
Realizar análises físicas e físico-química de
matérias- primas vegetais de acordo com a
farmacopeia brasileira, realizar levantamento
bibliográfico, auxiliar no estabelecimento de
Parâmetro de qualidade para os procedimentos
de coleta, seleção, secagem, moagem,
armazenamento e extração de matérias-primas
vegetais.
Acompanhar reconciliação de documentos de
lotes de produto acabados, acompanhar em
auditorias internas e investigar não
conformidades.
Elaborar e notificar junto a ANVISA bulas e
rotulagem, montagem de processos de registro
e pós registro, realizar busca de legislação e
publicações técnicas de interesse, preparar
planilhas técnicas de controle de registro e pós
registro.
Acompanhar estudo de pré-formulação e
compatibilidade fármaco- excipiente,
acompanhar estudo de formulações
farmacêuticas para o desenvolvimento de novos
módulos e acompanhar a elaboração de
documentos técnicos.

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

1

30h
Mata Atlântica/
Jacarepaguá/RJ Manhã e tarde

Sim

Entrevista/
Dinâmica

Pacote Office , Inglês
básico e boa
comunicação escrita e
verbal.

-

-

1

30h
CTM
Jacarepaguá/RJ Manhã e tarde

Sim

Entrevista/
Dinâmica

Pacote Office , Inglês
básico e boa
comunicação escrita e
verbal.

-

1

-

30h
CTM
Jacarepaguá/RJ Manhã e tarde

Não

Entrevista/
Dinâmica

Pacote Office , Inglês
básico e boa
comunicação escrita e
verbal.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e tarde

Sim

Entrevista/
Dinâmica

Pacote Office , Inglês
básico e boa
comunicação escrita e
verbal.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista/
Dinâmica

6

Auxiliar no preparo de soluções, auxiliar na
Pacote Office , Inglês
determinação da pureza de produtos, auxiliar
básico e boa
nas pesagens e medidas de volume de reagentes
comunicação escrita e
e solventes e auxiliar na parte experimental do
verbal.
produto.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista/
Dinâmica

Pacote Office , Inglês
básico e boa
comunicação escrita e
verbal.

2

-

1

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista/
Dinâmica

Farmácia, Química
ou Engenharia
Química

3º

7º

6

Farmanguinhos

FAR02S

B

Farmácia

3º

7º

6

Farmanguinhos

FAR03S

B

Farmácia

3º

7º

6

Farmanguinhos

FAR04S

B

Farmácia

3º

7º

6

Farmanguinhos

FAR05S

B

Farmácia

3º

7º

6

Realizar levantamento bibliográfico, síntese e
purificação de compostos orgânicos,
desenvolvimento de processos orgânicos e
elucidação estrutural de compostos orgânicos.

B

Química
(Bacharelado)

7º

Local

-

B

3º

Negros

-

FAR01S

FAR06S

Vagas
Ampla
PcD
Concorrência

Pacote Office , Inglês
básico e boa
comunicação escrita e
verbal.

Farmanguinhos

Farmanguinhos

Requisitos
específicos

Farmanguinhos

FAR07S

B

Farmácia, Química
ou Engenharia
Química

3º

7º

6

Realizar levantamento bibliográfico e
atualizações da literatura técnica, síntese,
isolamento e purificação de compostos
orgânicos, auxiliar no desenvolvimento de
processos orgânicos, elucidação estrutural de
compostos orgânicos através de técnicas
espectroscópicas.

Farmanguinhos

FAR08S

B

Farmácia, Química
ou Química
Industrial

3º

7º

6

Acompanhar a purificação de reagentes e
solventes químico, síntese e caracterização de
substâncias de interesse, elaboração de
relatórios e leitura de artgos cientificos.

Pacote Office , Inglês
básico e boa
comunicação escrita e
verbal.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista/
Dinâmica

6

Realizar pesquisa em banco de dados, síntese de
substâncias orgânicas, identificação e
caracterização de substâncias orgânicas por
métodos físicos e químicos, purificação de
reagentes e solventes.

Pacote Office , Inglês
básico e boa
comunicação escrita e
verbal.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista/
Dinâmica

Farmanguinhos

FAR09S

B

Farmácia

3º

7º

Farmanguinhos

FAR10S

B

Administração ou
Gestão de
Recursos
Humanos

3º bacharel e
2º tecnólogo

7º bacharel
3º tecnólogo

6

Movimentar informações do setor no sistema,
auxiliar na rotina do setor de Resursos Humanos
atendendo os clientes internos e externos,
organizar documentos e arquivos e acompanhar
programas participativos de integração.

Pacote Office , Inglês
básico e boa
comunicação escrita e
verbal.

-

1

-

CTM
Jacarepaguá/RJ

30h

Sim

Entrevista/
Dinâmica

INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (IAM) / PERNAMBUCO
Unidade

IAM

IAM

Código da Grupo
vaga
da vaga

IAM01S

IAM02S

B

Formação

Administração ou
Secretariado

Período
mínimo

3º

Período
máximo

7º

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

6

Auxiliar no recebimento e encaminhamento de
processos em sistema próprio; encaminhar
processos de acordo com a etapa do fluxo em
que este se encontra; transcrever atas de
reuniões; auxiliar na elaboração e expedição de
documentos administrativos; recepcionar
pessoas e indicar o encaminhamento; checar e
fazer as ações para adequação formal dos
processos (carimbar e numerar); atender
telefone e fazer os encaminhamentos; verificar
documentos para a correta instrução processual
e auxíliar na organização de eventos.

1

-

-

Recife/ PE

30h
Manhã

Não

Análise
Curricular e
entrevista

6

Auxiliar no desenvolvimento e implementação
do novo portal do IAM, atuando nos processos
de gestão e arquitetura da informação em
ambiente WEB.

Possuir bons
conhecimentos em:
produção de textos
informativos;
software de edição de
texto e planilha
eletrônica e
organização da
informação.

1

-

-

Recife/PE

20hou30h
Manhã ou
Tarde

Não

Entrevista

-

-

1

Recife/PE

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

-

1

-

Recife/PE

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

3º

7º

6

3º

6º

6

Auxiliar nas atividades de cotação de preços,
elaboração de mapa de preços estimativo para
suprimento dos materiais e serviços do IAM e
demais atividades administrativas.

IAM

IAM03S

B

IAM

IAM04S

B

Administração

Formato de
seleção

Pacote Office

Auxiliar na atualização de informações sobre
projetos no sistema institucional; auxiliar a
Pacote Office e boa
equipe em atividades administrativas; auxiliar na comunicação Escrita e
elaboração de planilhas, relatórios e participar Verbal.
de reuniões com a equipe entre outras.

Administração ou
Secretariado

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Negros

Design, Gestão da
Informação ou
Sistemas de
informação

7º

Local

PcD

B

3º

Vagas
Ampla
Concorrência

Excel

IAM

IAM05S

B

Administração ou
Secretariado

3º

7º

6

Auxiliar no recebimento e encaminhamento de
processos em sistema próprio; encaminhar
processos de acordo com a etapa do fluxo em
que este se encontra; transcrever atas de
reuniões; auxiliar na elaboração e expedição de
documentos administrativos; recepcionar
pessoas e indicar o encaminhamento; checar e
fazer as ações para adequação formal dos
processos (carimbar e numerar); atender
telefone e fazer os encaminhamentos; verificar
documentos para a correta instrução
processual; auxíliar na organização de eventos e
atividades em que o setor esteja envolvido;
auxiliar na entrega e busca de processos e
documentos e auxíliar na fiscalização técnica e
administrativa dos contratos do setor.

IAM

IAM06S

B

Administração ou
Secretariado

3º

7º

6

Atender clientes internos e externos; classificar
e organizar de ordens de serviços; elaborar
relatórios , entre outras atividades
adminitrativas do setor.

Pacote Office

-

-

1

Recife/PE

30h
Manhã

Não

Análise
Curricular e
entrevista

6

Participar das atividades de quatificação de mão
de obra e materiais para atividades de
manutenção e adequação; auxiliar a elaboração
de orçamento, nos relatórios de inspeção,
controle de atiividades e gastos; dar apoio no
planejamento e fiscalização de adequações;
desenvolver atividades de engenharia com
inserção na area administrativa; elaborar asbuilt das atividades de adequação; apoiar o
desenvolvimento de projetos; organizar arquivo
fisico e digital de plantas e inspeções.

Pacote Office e
Autocad

2

-

-

Recife/PE

30h
Manhã

Não

Análise
Curricular e
entrevista

IAM

IAM07S

B

Engenharia Civil

3º

7º

Pacote Office

1

-

-

Recife/PE

30 h
Manhã

Não

Análise
Curricular e
entrevista

INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLOGIA EM SAÚDE (ICICT) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

Icict

Código da Grupo
vaga
da vaga

Icict01S

B

Formação

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Período
mínimo

3º

Período
máximo

6º

CR
mínimo

6

Atividades

Prestar suporte aos recursos computacionais
utilizados pelos usuários ; realizar manutenção
de sistemas operacionais; instalar e configurar
aplicativos e realizar pequenos reparos de
hardware.

Requisitos
específicos
Conhecimento dos
ambientes windows e
linux e programas
para acesso a
internet.

Ampla
Concorrência

PCD

Negros

1

1

-

Local

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Formato de
seleção

Entrevista

Icict

Icict

Icict

Icict

Icict02S

Icict03S

Icict04S

Icict05S

B

B

B

A

Comunicação Social,
Jornalismo,
Publicidade, Cinema
ou Produção
Audiovisual

Comunicação Social,
Jornalismo ou
Estudos de Mídia

Administração

Direito

3º

3º

3º

5º

6º

6º

6º

8º

6

Ter contato com diferentes atividades
relacionadas à rotina de uma produtora
audiovisual direcionada ao campo da
comunicação e saúde pública; atuar
especialmente na internet, em campanhas nas
redes sociais da VideoSaúde Distribuidora da
Fiocruz; escrever pequenos textos de divulgação
e sinopses de vídeos; apoiar na prospecção e
inscrição destes produtos em festivais e mostras
audiovisuais e apoiar atividades em várias
etapas do processo de produção audiovisual,
desde a gravação, decupagem, transcrição,
edição e finalização de vídeos e organizar mídias
digitais.

Noções básicas de
edição audiovisual,
conhecimentos sobre
formatos de mídias
digitais,razoável
dominio das normas
cultas de escrita da
língua portuguesa para
produção de pequenos
textos, aptidão e
vontade de atuar com
comunicação e rede
sociais da internet no
campo da saúde
pública.

1

-

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

6

Atuar no observatório Saúde nas Mídias que é
um projeto que tem uma dimensão de pesquisa
e uma de acão concreta, através da produção e
circulação de análises sobre o modo como a
Saúde é significada em vários espaços públicos
Interesse pela relação
por diferentes mídias; identificar registrar e
organizar internamente as várias formas de
da comunicação com
manifestações comunicacional relacionada à
a saúde, ter domínio
saúde em espaços públicos; monitorar mídias
no manejo de
digitais, audiovisuais ou impresas de acordo com dispositivos da
o projeto que esteja sendo elaborado no
internet.
Observatório; colaborar na produção de
conteúdo para o site do observatório; participar
de eventos acadêmicos e científicos referentes a
essa área e participar de reuniões de pesquisa
do laboratório, sempre que indicado.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

6

Apoiar emissão de passagens e diárias, apoiar na
elaboração de documentos, apoiar no
Noções de
atendimento ao público, apoiar aos
Informática
procedimentos administrativo e financeiro do
ensino e prestar suporte ao arquivo do setor.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

6

Colaborar na análise e elaboração de minutas de
contratos, acompanhar os contratos da unidade
via sistema e apoiar as atividades desenvolvidas
na área de contratos do ICICT.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Pacote
oficce,dinamismo,
boa escrita e
organização.

Icict

Icict

Icict06S

Icict07S

B

B

Engenharia
cartográfica ou
Geografia

Biblioteconomia

3º

3º

6º

6º

6

Manipular e atualizar bases cartográficas para
trabalhar com geoprocessamento e análise
espacial voltadas para saúde pública, pesquisar
dados e metodologias para desenvolvimento de
sistema e informações geográfica na área de
Ter boa compreensão
saúde pública e ambiente, georreferenciamento de texto e facilidade
de dados de saúde, integrar dados ambientais, de escrita.
sociais e econômicos em ambiente de sistema
de informações geograficas, estudar programas
de geoprocessamentos, monitorar cursos de
análise espacial e geoprocessamento em saúde.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

6

Realizar cadastro de usuários em sistema
informatizado; responder emails dos usuários;
recepcionar e prestar atendimento aos usuários;
Nocões de
prestar orientação aos usuários a base de
Informática e
dados/consulta; prestar orientação das normas
internet.
da biblioteca aos usuários e prestar orientação
aos usuários sobre a localização/acervo - teses livros.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS (ICTB)/ RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

ICTB

Código da Grupo
vaga
da vaga

ICTB01S

Formação

Período
mínimo

Período
máximo

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

Proatividade, bom
texto, organização,
conhecimentos em
Pacote Office nível
intermediário e Boa
comunicação
interpessoal.

2

-

1

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Manguinhos/RJ

30h / Manhã ou
tarde

Não

Dinâmica de
grupo e
entrevista

Local

A

Administração,
Administração
Pública ou Gestão
Pública

3º

6º

6

Auxiliar nas atividades de secretaria e na
emissão de documentos oficiais (memorandos e
ofícios); apoiar na preparação, organização e
arquivo de documentos diversos e participar de
atividades referentes a Garantia da Qualidade.

3º

5º

6

A proposta de estágio consiste em participar de
duas atividades desenvolvidas no Setor:
Enriquecimento ambiental e estudos
patológicos de primatas não humanos (PNH).

Pontualidade,
Assiduidade e boa
comunicação
interpessoal.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h / Manhã ou
tarde

Sim

Dinâmica de
grupo e
entrevista

3º

6º

6

Participar do programa de desinfecção de
ambientes e materiais utilizados na criação de
animais de laboratório.

Não ser alérgico a
produtos químicos.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h / Manhã ou
tarde

Sim

Dinâmica de
grupo e
entrevista

ICTB

ICTB02S

A

Medicina
Veterinária, Ciências
Biológicas
(Bacharelado ou
Licenciatura) ou
Zootecnia

ICTB

ICTB03S

A

Química ou
Engenharia
Ambiental

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA (IFF) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

IFF

IFF

IFF

Código da Grupo
vaga
da vaga

IFF01S

IFF02S

IFF03S

A

A

A

Formação

Enfermagem
(Bacharelado)

Psicologia
(Bacharelado)

Comunicação,
Administração,
Ciências Sociais,
Informática ou
Estatística

IFF

IFF04S

A

Ciências Biológicas,
Ciências
Biomédicas,
Farmácia ou
Química

IFF

IFF05S

A

Terapia Ocupacional

Período
mínimo

3º

7º

3º

Período
máximo

7º

8º

8º

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Ampla
Concorrência

PCD

Negros

6

Realizar atividades de Vigilância Epidemiológica,
sob supervisão, das Infecções Relacionadas à
Assitencia à Saúde (IRAS); realizar atividades de
Pacote Office e boa
Vigilância Epidemiológica, sob supervisão, das
comunicação escrita e
Doenças de Notificação Compulsória; realizar
verbal
atividades de Vigilância Microbiológica, sob
supervisão, de microrganismos de impacto
epidemiológico para infecções hospitalares.

1

-

1

IFF/Flamengo/R
J

20h Manhã
e/ou tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

7

Teórica: Participar de grupo de estudo Clube do
Afeto(leitura e discussão da bibliografia
referente a área de treinamento redação;
participar das sessões clínicas na Coordenação
Técnica de Saúde Mental; participação de sessão
clínica da maternidade e neocirúrgico; redação Requisito desejável
de relatório dos grupos operativos/ supervisão e estar em processo
dos atendimentos individuais. Prática: prestar terapêutico
suporte na participação de grupos operativos
com gestantes e mães da UTI neocirurgica;
participar de grupos de crianças ostomizadas e
realizar atendimento individual no campo com
supervisão.

1

-

1

IFF/Flamengo/R
J

20h Manhã
e/ou tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

7

Aplicar questionarios de pesquisa junto aos
pacientes dos ambulatórios e enfermarias do
Hospital;a limentar os dados coletados no
sistema específico; participar da análise dos
dados coletados ; participar da elaboração dos
relatórios conclusivos e apoiar outros trabalhos
de gestão em desenvolvimento.

Ser responsável,
comprometido, ter
iniciativa e boa
capacidade de
comunicação e
análise.
Conhecimentos
básicos de
informática.

-

-

2

IFF/Flamengo

20h Manhã
e/ou tarde

Não

Entrevista

1

-

-

IFF/Flamengo/R
J

20h/Manhã
e/ou Tarde

Sim

Entrevista

1

-

-

IFF/Flamengo/R
20h semanais
J

Sim

Análise
curricular e
entrevista

3º

7º

6

Realizar extração de DNA e RNA de amostras
fixadas em formol e parafinadas (FFPE); preparar
amostras teciduais para expressão gênica;
Noções de biologia
preparar reação de PCR em tempo real; analisar
celular e molecular,
alvos moleculares quanto à presença,
histologia e
quantificação relativa e absoluta; realizar
microscopia
imunomarcação e avaliação por microscopia de
campo claro e fluorescência multiparamétrica e
realizar análise digital de imagens teciduais.

5º

7º

7

Realizar atendimento a crianças e adolescentes
Interesse no trabalho
internados e seus familiares através do lúdico;
interdisciplinar, em
participar de grupos de estudo e supervisão;
equipe
elaborar relatórios .

IFF

IFF

IFF06S

IFF07S

A

A

Fonoaudiologia
(Bacharelado)

Nutrição
(Bacharelado)

4o

5º

7o

7º

7

Participar de canais teóricos e discussões de
casos clínicos; observar e realizar atendimento
supervisionado de vigilância do
desenvolvimento da linguagem e avaliação da
linguagem observacional e formal na faixa etária
de 0 a 6 anos e 11 meses; elaborar laudos
fonoaudiológicos mediante supervisão; realizar
devolutiva de laudos, encaminhamentos e
orientações à família; participar de
interconsultas com equipes de
neurodesenvolvimento e follow-up e realizar
registro em prontuário e atualização de banco
de dados.

Ter cursado ou estar
cursando a disciplina
"Aquisição/Desenvolv
imento da
Linguagem"; Boa
comunicação escrita e
verbal; Inglês básico;
Pacote Office

1

-

-

IFF/Flamengo/R
J

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Análise de
Currículo

7

Estágio em Unidade de Alimentação e Nutrição
(UAN) - Enfoque no Controle de Qualidade de
Refeições. Discutir a legislação vigente da área
de controle de qualidade e produção de
refeições; apresentar e discutir artigos
CR≥7.0; Já ter cursado
científicos sobre o tema; acompanhar e avaliar as disciplinas: Técnica
todas as etapas que envolvem a produção de
Dietética, Higiene dos
refeições em ambiente hospitalar; desenvolver e Alimentos e
aplicar ferramentas de avaliação dos métodos Administração de
de controle de qualidade empregados na UAN; Serviços de
elaborar e executar,sob supervisão, treinamento Alimentação (ASA)
dos funcionários da UAN; avaliar cardápios das
refeições oferecidas aos usuários; avaliar a
estrutura físico-funcional da UAN e elaborar
trabalho de conclusão de estágio.

1

-

_

IFF/Flamengo/R
J

20 h - Manhã

Não

Análise de
conhecimentos
e entrevista

1

-

-

IFF/Flamengo/R
J

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

1

-

-

IFF/Flamengo/R
J

20h
Manhã

Não

Entrevista e
Análise de
Currículo

IFF

IFF08S

A

Enfermagem
(Bacharelado)

4º

7º

7

Realizar vigilância epidemiológica das doenças e
agravos de notificação compulsória; investigar e
acompanhar os resultados laboratoriais das
Pacote Office e boa
doenças e agravos de notificação compulsória; comunicação Escrita e
realizar interlocução com SES e SMS a respeito Verbal.
das doenças e agravos de notificação
compulsória.

IFF

IFF09S

A

Fisioterapia
(Bacaharelado)

6º

7º

7

Avaliar pacientes internados, desenvolver plano Word e power points,
terapêutico e colaborar com os protocolos
noções de inglês e de
assistenciais.
pesquisa em internet.

IFF

IFF10S

A

Enfermagem

6º

8º

7

Teóricas: Banco de Leite Humano; Controle e
Processamento do Leite Humano; Assistência
em Aleitamento Materno; Saúde da Mulher e da
Ser pró-ativo e com
Criança. Práticas: Realizar atividades de
boa capacidade de
promoção, proteção e apoio ao aleitamento
comunicação.
materno no Banco de Leite Humano e nos
Conhecimentos sobre
setores de internação hospitalar (alojamento
saúde maternoconjunto, unidade de terapia intensiva neonatal
infantil.
e setor canguru) e realizar atividades de
processamento e controle de qualidade do leite
humano.

1

-

-

IFF/Flamengo/R
J

30h Manhã e
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

INSTITUTO GONÇALO MUNIZ (IGM) / BAHIA
Unidade

IGM

IGM

Código da Grupo
vaga
da vaga

IGM01S

IGM02S

A

A

Formação

Administração

Administração ou
Gestão de Pessoas

Período
mínimo

3º

3ª ou
2ª tecnólogo

Período
máximo

6º

6ª ou
2ª tecnológo

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

Vagas
Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

6

Participar de reuniões de trabalho; elaborar
planilhas; extrair relatórios de sistemas
automatizados; atuar nas etapas de
levantamento, mapeamento, análise e melhoria
de processos de trabalho objetivando sua
capacitação e contribuindo para o sucesso das
etapas; atuar no atendimento dos usuários dos Iniciativa, criatividade
sistemas sob responsabilidade do setor (SAGE / e capacidade de
Módulos Intranet); participar da elaboração do trabalhar em equipe.
Planejamento Anual da Unidade através do
cadastramento e acompanhamento dos
projetos e processos e atuar no controle e
guarda dos documentos referentes as
cooperações técnicas nacionais realizadas pela
Fiocruz Bahia.

-

-

1

Salvador/BA

30h
Manhã e tarde

Não

Entrevista e
prova

6

Prestar apoio a servidores do setor em ligações
para instituições parceiras, departamentos do
IGM e outras unidades da FIOCRUZ, quando
necessário; atualizar o banco de dados do RH;
atualizar as informações do RH na intranet da
instituição; apoiar no mapeamento e
acompanhamento de processos; realizar
manutenção de arquivos de documentos dos
estagiários; apoiar em processos de contratação
de estagiários; receber e organizar processos e
realizar outras atividades pertinentes ao setor e
correspondentes ao estágio.

1

-

-

Salvador/BA

30h
Manhã e tarde

Não

Entrevista e
prova

Conhecimento básico
em informática,
organização e
capacidade de
trabalhar em equipe.

IGM

IGM03S

A

Biblioteconomia ou
Arquivologia

3ª

6ª

6

Auxiliar na catalogação, classificação e preparo
técnico dos livros, teses e dissertações etc;
auxiliar e orientar no treinamento continuado
aos usuários em bases de dados (CAPES e
BIREME/LILACS); realizar indexação do acervo
Conhecimentos
no PHL (livros, teses, dissertações etc);
básicos de Word,
digitalizar artigos para atendimento ao SCAD,
excel e internet.
CCN e unidades da Fiocruz; realizar
atendimento de solicitação de artigos nas bases
de dados via e-mail e realizar manutenção e
organização do acervo e atendimento aos
usuários.

IGM

IGM04S

A

Administração,
Contabilidade ou
Economia

3ª

6ª

6

Realizar atividades na seção de compras como
Conhecimentos
apoio no mapeamento de processos; pesquisar
básicos de Word,
em banco de dados e de preços, preencher
Excel e Internet.
planilhas entre outras.

A

Sistemas de
informação, Ciência
da Computação,
Engenharia da
Computação,
2ª tecnológo 3ª tecnológo
Análise e
3ª bacharel
7ª bacharel
Desenvolvimento
de Sistemas ou
Sistemas para
Internet

6

Realizar desenvolvimento e manutenção de
sistemas utilizando linguagem de programação
PHP com acesso a banco de dados MySql;
construir scripts em linguagem em SQL e realizar
desenvolvimento, manutenção de sites e
atendimento as solicitações de usuários.

Conhecimento em
lógica de
Programação;
desejável
conhecimento em
alguma linguagem de
programação para
Internet.

1

1

-

Salvador/BA

30h
Manhã e tarde

Não

Entrevista e
prova

6

Contribuir com a equipe no processo de
diagnóstico e intervenção para promoção da
saúde mental e qualidade de vida no trabalho,
através de atividades como: planejamento do
diagnóstico organizacional; utilizar ferramentas
e métodos de diagnóstico organizacional e do
trabalho; analisar os resultados; elaborar plano
de intervenção organizacional e do trabalho.

Interesse pela área de
Psicologia
Organizacional e do
trabalho;
conhecimento básico
em informática;
proatividade e
capacidade de
trabalhar em equipe.

-

-

1

Salvador/BA

30h
Manhã e tarde

Não

Entrevista e
prova

IGM

IGM

IGM05S

IGM06S

A

Psicologia

5ª

9ª

1

-

-

Salvador/BA

30h
Manhã e tarde

Não

Entrevista e
prova

1

-

-

Salvador/BA

30h
Manhã e tarde

Não

Entrevista e
prova

INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE (ILMD) / AMAZONAS
Vagas
Unidade

ILMD

Código da Grupo
vaga
da vaga

ILMD01S

B

Formação

Administração,
Contabilidade ou
Economia

Período
mínimo

3º

Período
máximo

6º

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

6

Executar, sob supervisão, atividades
administrativas: elaborar planilhas, relatórios e
correspondências; organizar documentos e
arquivos; atender ao público; operar sistemas
institucionais; realizar digitação e conferencia de
dados em sistemas entre outras.

Conhecimentos em
informática básica
(pacote Office e
internet); capacidade
para lidar com o
público e trabalhar
em equipe.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

2

-

2

Local

Manaus/AM

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Formato de
seleção

Entrevista e
prova

ILMD

ILMD

ILMD

ILMD

ILMD02S

ILMD03S

ILMD04S

ILMD05S

B

B

B

B

Ciências Biológicas

Biblioteconomia

Arquivologia

Ciências da
Computação ou
Engenharia da
computação

3º

6º

5º

6º

3º

6º

3º

6º

6

Executar, sob supervisão, as atividades de rotina
da Coleção Biológica, Coleção de Bactérias e de
Fungos da Amazônia: preparar meios de cultivo Capacidade para lidar
com o público e
e soluções químicas; confeccionar laminas
trabalhar em equipe.
microbiológicas e preparar material para o
processo de isolamento e identificação dos
microorganismos.

1

-

-

Manaus/AM

30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
prova

6

Executar, sob supervisão, o processo técnico de
material bibliográfico (etiquetas, carimbagem,
armazenagem); controlar material bibliográfico
(empréstimo, devolução, reservas); atender ao
público interno e externo e auxiliar nas
atividades pertinentes a área.

Capacidade para lidar
com o público e
trabalhar em equipe;
conhecimento em
pacote Office e
internet.

1

-

-

Manaus/AM

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e
prova

6

Executar, sob supervisão, atividades
Capacidade para lidar
relacionadas ao protocolo, expedição,
com o público e
distribuição e arquivo de documentos; atender
trabalhar em equipe,
ao público interno e externo, operar sistemas
conhecimento em
próprios da instituição, receber documentos,
pacote Office e
registrar informações outros conforme demanda
internet.
da área.

1

-

-

Manaus/AM

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e
prova

6

Executar, sob supervisão, atividades
relacionadas a montar, configurar e atualizar
softwares e hardwares; apoiar as atividades
técnicas de informática realizadas junto às áreas
de ensino, pesquisa e gestão e prestar
atendimento e orientação aos usuários.

Conhecimentos em
programação, sistema
operacional,
hardware, software e
redes;
Boa comunicação,
capacidade para lidar
com o público e
trabalhar em equipe.

1

-

-

Manaus/AM

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e
prova

INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE (INCQS) / RIO DE JANEIRO
Unidade

INCQS

Código da Grupo
vaga
da vaga

INCQS01S

A

Formação

Ciências Biológicas
ou Química

Período
mínimo

3º

Período
máximo

5º

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

6

Elaborar meios de culturas e soluções para o
Controle da Qualidade de Produtos Biológicos;
realizar a manutenção das linhagens celulares
utilizadas no Controle da Qualidade de Produtos
Biológicos e acompanhar a realização dos
ensaios de Controle da Qualidade de Vacinas
Virais.

-

Vagas
Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

-

1

Local

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

20h Flexível

Sim

Formato de
seleção

Entrevista

INCQS

INCQS

INCQS

INCQS

INCQS02S

INCQS03S

INCQS04S

INCQS05S

A

Química, Farmácia
(Bacharelado ou
Licenciatura),
Química Industrial
ou Engenharia
Química

A

Química
(Bacharelado ou
Licenciatura),
Química Industrial
ou Engenharia
Química

A

Ciências Biológicas
ou Biomedicina
(Bacharelado)

A

3º

3º

3º

5º

5º

5º

Administração ou
2º tecnólogo 3º 3º tecnólogo
Gestão de Recursos
bacharel
5º bacharel
Humanos

6

6

6

6

Executar ações analítico-laboratoriais aplicadas
ao controle de qualidade de produtos,
envolvendo técnicas de: Preparo de soluções;
potenciometria, espectrofotometria e
Cromatografia líquida; realizar busca
bibliográfica das referências relacionadas com
produtos para saúde e hemoderivados,
buscando-se as legislações específicas que
estabelecem os parâmetros de qualidade para
ambos os produtos; executar tarefas em
programas Windows, Office: Excel, Word, etc,
organizar e participar da elaboração de POP’s; e
desenvolver trabalhos para apresentação em
eventos científicos internos e externos e realizar
ações de descarte de resíduos sólidos e líquidos.

Auxiliar na manipulação de equipamentos
analíticos, auxiliar na verificação de balança,
temperatura ambiental e confecção de solução
padrão; realizar a elaboração dos
procedimentos;
realizar avaliação dos resultados analíticos
obtidos; realizar ensaios em laboratório físico e
químico e fazer consultas químicas no
laboratório.
Preparar material para as rotinas do laboratório;
Acompanhar os ensaios in vitro de rorina de
pirogênio e irritação cutânea e ocular; realizar
ensaios in vitro para avaliação pirogênica e/ou
potencial irritante.
Apoiar no controle das planilhas de capacitação;
Organizar e manter o sistema de cadastro e o
arquivamento da documentação da força de
trabalho do Instituto e assentamentos
individuais;
Controlar e emitir os certificados e declarações
dos cursos e treinamentos e avaliação de
eficácia;
Receber, expedir, redigir, emitir e controlar
documentos a fim de atender às necessidades
do serviço; Apoiar no Desenvolvimento das
atividades sobre qualidade de vida no trabalho;
Apoiar na elaboração do Sistema de Gestão do
Trabalho, desenvolvido em parceria com o SGTI.

-

1

-

1

Manguinhos/RJ

30h Flexível

Sim

Entrevista

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h Flexível

Sim

Entrevista

-

1

-

1

Manguinhos/RJ

30h Flexível

Sim

Entrevista

-

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h Flexível

Não

Entrevista

INCQS

INCQS06S

A

Ciências Biológicas
(Bacharelado) ou
Farmácia

3º

5º

6

Realizar pedidos de meio de cultura e testar a
viabilidade dos mesmos; identificar e envasar
meio de cultura (quando necessário); organizar
os meios de culturas e materiais estéreis
utilizados no setor; solicitar e realizar abertura
de ampolas de micro-organismos; coletar
amostras de água junto aos fiscais da Vigilância
Sanitária Municipal e limpar, controlar e
cadastrar ocorrências dos equipamentos do
setor.

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h Flexível

Sim

Entrevista

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (INI) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

INI

INI

INI

Código da Grupo
vaga
da Vaga

INI01S

INI02S

INI03S

Formação

B

Medicina ou
Enfermagem

A

Medicina
Veterinária

B

Ciências Biológicas,
Biomedicina, Farmá
cia ou Microbiologia

Período
mínimo

Período
máximo

CR
mínimo

Atividades

3º

8º período, para
os cursos de
medicina; 6º para
os Cursos de
Enfermagem com
8 períodos: 7º
para os Cursos de
Enfermagem com
9 períodos, e 8º
para os Cursos de
Enfermagem com
10 períodos

6

Atuar na Vigilância Epidemiológica no setor de internação e
através do sistema; realizar verificação das culturas positivas
através do sistema do laboratório para atualização da
planilha diária dos MMR Gram negativos e positivos e MRSA;
recolher diariamente as listas de precaução de contato e
substituição da nova lista; atualizar planilhas e banco de
dados; confeccionar denominadores para realização de
check list de cateter venoso; indicadores; participar de
campanhas educativas e realizar observações diretas;
auxiliar nos treinamentos em serviço das ações de
prevenção e controle de IRAS nos serviços; auxiliar na
implantação e implementação de rotinas da CCIH nos
serviços e setores do INI e participar das reuniões do serviço.

5º

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

6

Auxiliar no atendimento clínico-cirúrgico de
animais domésticos.

6

Atuar na área de micologia médica: coletar e
processar espécimes clínicos; preparar meios e
soluções; realizar observação de lâminas (exame
direto com KOH 10% e tinta nanquim) de fungos
patogênicos em parasitismo; identificar
leveduras de importância médica pelo VITEK 2 e
identificar fungos filamentosos pelo
microcultivo em lâmina.

3º período
/2º ano

6º período
/3º ano

Requisitos
específicos

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

-

1

-

1

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

Ter cursado disciplina
de Microbiologia.
Desejável ter
conhecimentos
básicos de Inglês.

1

-

1

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

Conhecimento de
informática,
ter cursado as
disciplinas do ciclo
básico e a disciplina
Doença Infecciosa e
parasitária (DIP)

INI

INI

INI

INI

INI

INI04S

INI05S

INI06S

INI07S

INI08S

A

Medicina,
Enfermagem,
Odontologia,
Farmácia, Saúde
Coletiva,
Biomedicina,
Antropologia,
História,
Comunicação Social,
Sociologia ou
Psicologia

B

Arquivologia ou
Administração

A

Farmácia,
Biomedicina ou
Ciências Biológicas

A

A

Enfermagem

Enfermagem

4º

3º

5º

7º

7º

8º

Cursos de 5
Cursos de 5
anos: 8º
anos: 6º Cursos
Cursos de 4
de 4 anos: 4º
anos: 6º

Cursos de 5
anos: 6º
período Cursos
de 4 anos: 4º
período

Cursos de 05
anos: 8º
Cursos de 4
anos: 6º

6

Participar de Projeto de Pesquisa em ações de
promoção da saúde, popularização do
conhecimento científico e tecnológico, que
congrega as áreas de Saúde, Ciência, Arte e
Cultura e pesquisa bibliográfica.

Inglês básico, noções
básicas de
informática (Word,
PowerPoint, Excel).

Não

Análise de
documentos e
entrevista

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

-

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos,
prova e
entrevista

-

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

1

-

-

Manguinhos/RJ

6

Arquivar documentos dos prontuários, organizar
documentos administrativos do INI, digitalizar Noções de
prontuários; abrir prontuário; arquivar e
Informática
desarquivar de prontuários.

1

-

1

Manguinhos/RJ

6

Desenvolver atividades no laboratório de
Análises Clínicas que compreendem todo o
processamento de amostras biológicas desde o Noções de
recebimento do sangue até a liberação final do Informática
resultado, nas seguintes seções: Bioquímica,
hematologia e urinálise.

1

-

-

6

Auxiliar na assistência prestada em hospital
especializado; realizar, sob supervisão,
atividades em unidade de atenção hospitalar ;
participar de pesquisas a serem definidas pelos
diversos programas organizados pela chefia de
enfermagem ou supervisor/preceptor do
estágio; atualizar e alimentar banco de dados
dos diversos sistemas de informação; participar
de atividades técnico-científicas nos diversos
setores da Unidade; participar de cursos sobre
Saúde, identificados pelas chefias imediatas e
Centros de Estudos.

2

-

8

Entrevistar pacientes com mielopatia associada
ao HTLV-1, atendidos no INI/FIOCRUZ, e aplicar
questionário sobre prevenção de úlceras de
pressão; incluir informações coletadas em banco
de dados, utilizando as plataformas EpiData e
CR mínimo: 8
Epi-Info; acompanhar a orientação sobre
prevenção de úlceras de pressão realizada pela
equipe de enfermagem do INI e participar das
reuniões e discussões do laboratório.

1

-

-

20h/Variável

INI

INI

INI09S

INI10S

B

A

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

Nutrição

3º

5º para
cursosde 4
anos e 7º
para cursos de
5 anos ou mais

6º

7º para
Cursos de 4
anos, 9º para
cursos de 5
anos e 10º
para cursos
de 6 anos

7

6,5

Realizar preparo de soluções, meios de cultura;
realizar técnicas sorológicas (imunodifusão
dupla, ensaios imunoenzimáticos,
imunocromatográficos); participar no preparo
CR acima de 7;
de cultivos para observação da macroscopia de
noções de inglês e
culturas e preparo de laminas para analisar
informática
microscopia de estruturas fúngicas; preparar de
extratos antigênicos; ler artigos científicos:
participar de seminários científicos realizados no
laboratório.
Participar do atendimento ambulatorial individual e
em grupo e elaborar material educativo para
educação nutricional;
fazer avaliação nutricional dos pacientes
ambulatoriais e participantes de projetos de pesquisa
do Serviço de Nutrição
Coletar dados no sistema de atendimento
ambulatorial (CECLIN) e nas pesquisas em andamento
no Setor; aplicar questionário de Recordatório
alimentar de 24 horas e de frequência alimentar;
realizar análise dietética em programas
informatizados específicos; fazer discussão de caso
clínico e realizar pesquisa bibliográfica sob orientação
do nutricionista supervisor; participar do atendimento CR mínimo: 6,5;
ambulatorial individual e em grupo e elaborar
inglês básico, noções
material educativo para educação nutricional; fazer
de informática.
avaliação nutricional dos pacientes ambulatoriais e
participantes de projetos de pesquisa do Serviço de
Nutrição
Coletar dados no sistema de atendimento
ambulatorial (CECLIN) e nas pesquisas em andamento
no Setor; aplicar questionário de Recordatório
alimentar de 24 horas e de frequência alimentar;
realizar análise dietética em programas
informatizados específicos; fazer discussão de caso
clínico e realizar pesquisa bibliográfica sob orientação
do nutricionista supervisor.

INI

INI11S

A

Medicina

5º

8º

7

Participar de Pesquisa clínica em doença de
Chagas incluindo recrutamento e consentimento CR mínimo: 7 e
de pacientes, coleta e análise de dados,
currículo Lattes
participação em seminários científicos e
atualizado
elaboração de resumos e manuscritos.

INI

INI12S

B

Farmácia

3º

7º

7

Acompanhar as atividades dos projetos de
pesquisa em farmacoepidemiologia, desde sua
elaboração até execução e análise.

Noções de
informática, noções
de busca bibliográfica
e inglês intermediário

-

1

-

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos,
prova e
entrevista

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

INI

INI

INI

INI

INI13S

INI14S

INI15S

INI16S

B

B

A

A

Biomedicina

Farmácia

Psicologia

Farmácia

3º

3º

7º

5º

4º

8º

8º

7º para
cursos de 4
anos
9º para
cursos de 5
anos

6

Participar do processamento de amostras de
sangue e tecidos para extração de DNA;
quantificar DNA e preparar amostras para
sequenciamento de DNA.

Disponibilidade de
horario
(manhã e tarde);
preferencialmente
com Curso técnico em
Análises Clínicas
(completo ou
cursando);
Experiência/
interesse em Biologia
Molecular.

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

6

Noções de inglês e
Participar em projetos de pesquisa na área de
informática; interesse
doença de Chagas; coletar dados em prontuário
por pesquisa clínica e
eletrônico; digitar dados de pesquisa e participar
ter cursado disciplina
em seminários científicos.
de farmacologia.

1

-

1

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos e
entrevista

6

Noções básicas de
Realizar atendimentos individuais e familiares na psicanálise
e
de
internação e ambulatório; participar de psicopatologia,
atendimentos em grupo; participar da comprovados
em
Supervisão Clínica; participar de atividades ementas
de
coletivas: Round multiprofissional, reunião para disciplinas cursadas
construção de Projeto Terapêutico Singular-PTS, através do histórico
discussão de casos clínicos/psicologia e escolar;
e
participar de atividades institucionais.
conhecimentos
de
informática.

1

-

1

Manguinhos/RJ

20h/Variável

Sim

Análise de
documentos,
prova e
entrevista

Sim

Análise de
documento,
(prova de inglês,
português,
conhecimentos
gerais e
específicos
(fisiologia
humana,
bioquímica,
biologia celular,
farmácia social)
e dinâmica de
grupo.

6

Realizar atividades de assistência farmacêutica
em farmácia hospitalar.

Inglês intermediário e
noções de
informática

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h/Variável

INSTITUTO OSWALDO CRUZ (IOC) / RIO DE JANEIRO
Serão selecionados 20 estudantes/projetos para o estágio não obrigatório, conforme consta em edital
* Vaga reservada para negros
** Vaga reservada para pessoa com deficiência (PcD)
Unidade

IOC

Código da Grupo
vaga
da vaga

IOC01S

Formação

Período
mínimo

C

Administração

3º

3º

IOC

IOC02S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC03S

C

Ciências Biológicas
ou Ciências
Ambientais

3º

IOC

IOC04S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

*IOC05S

C

Medicina
Veterinária

3º

IOC

IOC06S

C

Farmácia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

3º

IOC

IOC07S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC08S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC09S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

C

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Microbiologia e
Imunologia

IOC

IOC10S

3º

Período
máximo
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

CR
mínimo

Projeto

Requisitos
específicos

Vagas
Ampla
PcD
Concorrência

Negros

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

7

Analisar e disseminar a importância da gestão
documental na Administração Pública,desde o
seu nascedouro até a sua eliminação, incluindo
uma breve noção da classificação e
temporalidade dos documentos, além das
tendências futuristas para os próximos anos.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Caracterizar a infecção pulmonar induzida por
bactérias Gram negativas e analisar os
mecanismos envolvidos e testar o efeito do
fármaco rosiglitazona.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Testar os efeitos da Cianobactérias tóxicas sobre
parametros populacionais de Daphnia.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar a Vigilância dos vírus Chicungunya:
caracterização molecular e filogenia de cepas
circulantes no estado do Rio de Janeiro.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Diagnosticar a infecção por tripanosomatídeos
em mamíferos silvestres do Brasil.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Testar a Nanotecnologia como ferramenta para
vetorização de fármacos ao Sistema Nervoso
central.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Testar e avaliar o efeito da sinvastatina na
microcirculação hepática em um modelo
experimental de síndrome metabólica.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a caracterização da região promotora
do gene LlChit1, que codifica para uma quitinase
intestinal de Lutzomyia _longipalis.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a redescrição taxonômica do gênero
Heligmostrongylus Travassos 1917 (Nematoda:
Heligmonellidae) parasitas de Caviomorphas do
Brasil.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a variabilidade genética em Pergivírus
humano tipo 1 em indivíduos coinfectados pelo
Vírus da Hepatite C e vírus da imunoeficiência
Humana.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

IOC

IOC11S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC12S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC13S

C

Farmácia

3º

IOC

IOC14S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC15S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

*IOC16S

C

Farmácia

3º

IOC

IOC17S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC18S

C

Farmácia

3º

IOC

IOC19S

C

Farmácia

IOC

IOC20S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC21S

C

Fotografia

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC22S

3º

3º

3º

2º
Tecnólogo

3º

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
4º
Tecnólogo
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

7

Analisar o papel do estresse do retículo
endoplasmático na formação dos corpusculos
lipidicos durante a infecção pelo vírus Zika.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar o estudo da possível formação de
canais iônicos pelo domínio M2 e por peptídeos
consenso do receptor HP2X7 em bicamada
lipídica artificial.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar o impacto da resposta imune à vacina
BCG na dinâmica das infecções e coinfecções ,
malária e LTA.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar o impacto da infecção por Toxoplasma
gondii na diferenciação de progenitores neurais.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar o Tropismo do vírus dengue tipo 2 pelo
rim: detecção viral e caracterização das
alterações morfológicas em modelo murino.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar a atividade leishmanicida e a toxicidade
de fármacos e novas substâncias sintéticas.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar o efeito antiviral de compostos sintéticos
durante a interação vírus dengue - célula
hospedeira.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar o Efeito da Apigenina em modelo
experimental de leishmaniose visceral.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar o estudo das alterações
comportamentais associadas à
oligodendrogênese induzida por insulto
imunogênico durante a gestação e efeitos do
tratamento precoce com resveratrol em modelo
animal.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Criar e analisar a produção fotográfica integrada
às atividades do Serviço de Jornalismo e
Comunicação do Instituto Oswaldo Cruz.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar a ocorrência de enteroparasitos em
Primatas Não Humanos do Serviço de Criação de
Primatas não Humanos (SCPrim) da Fundação
Oswaldo Cruz.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Testar a
triagem de Inibidores de Alfa Glicosidases com a
plicação terapêutica.

IOC

IOC23S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC24S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

*IOC25S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC26S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC27S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC28S

C

Química

3º

IOC

IOC29S

C

Medicina ou
Biomedicina

3º

IOC

IOC30S

C

Farmácia

3º

IOC

IOC31S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC32S

C

Farmácia

3º

IOC

IOC33S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC34S

C

Ciências Sociais

3º

3º

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

7

Analisar o Papel de laminina na biologia de
progenitores Musculares Humanas: aplicação
em terapia celular

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar o padrão de dispersão de Mansonia
spp. (Diptera: Culicidae) em área do
aproveitamento hidrelétrico na Amazônia - UHE JIRAU

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar o Trypanosoma caninum :estudo da
variabilidade genética em isolados de diferentes
regiões brasileiras.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar a atividade, seletividade e mecanismo de
ação da combinação de amiodarona e
benznidazol sobre o Trypanosoma cruzi.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Testar o Diagnóstico diferencial de Hepatite A e
Parvovírus B19 em pacientes com Hepatites
agudas graves e falência hepatica fulminante :
implicações no tratamento e prognóstico.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Testar o Efeito de compostos com atividade
biológica sobre fungo agente da
cromoblastomicose.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Testar e avaliar a Xenoterapia com
encapsulamento celular como método
terapeutico para insuficiencia hepatica aguda.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Identificar as linhagens do genótipo V do Vírus
Dengue tipo 1 (DENV-1) descritas no Brasil por
High Resolution Melting (HRM).

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar e caracterizar o metabolismo de
piruvato em leishmania braziliensis.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar e testar o envolvimento dos receptores
P2X7 e P2Y2 na interação Mycobacterium lepraecelulas de Schwann e se possível papel na
neurodegeneração hanseniana.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Monogenoidea parasitos de peixes
Characiformes do rio Tocantins e seus afluentes,
Estados do Maranhão e Tocantins.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar as práticas terapêuticas populares e
religiosidade afro-brasileira: um diálogo possível
entre saúde, arte e antropologia.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

IOC

IOC35S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC36S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC37S

C

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Microbiologia e
Imunologia

3º

IOC

IOC38S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

3º

3º

IOC

IOC39S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC40S

C

Comunicação Social
(Jornalismo)

3º

IOC

IOC41S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

3º

IOC

IOC42S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC43S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC44S

C

Medicina ou
Biomedicina

3º

IOC

IOC45S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

7

Analisar o Estudo farmacológico de compostos
candidatos ao tratamento de doenças
respiratórias através de modelos experimentais.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Testar as combinações sinérgicas anti-chagásicas
empregando derivados inéditos do azul de
metileno.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Padronizar e Desenvolver Protocolo de RT-PCR
em Tempo Real para a detecção de gêneros de
Arbovirus: Alphavirus e Flavivirus.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a diversidade genética das populações
de P. vivax em isolados brasileiros.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Testar a dinâmica evolutiva do Vírus da Hepatite
A, um patógeno reemergente: contribuições
para a investigação de surtos por reconstrução
filogenética molecular e inovação no âmbito das
vigilâncias epidemiológica e ambiental.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Produzir material audiovisual integrada às
atividades do Serviço de Jornalismo e
Comunicação do Instituto Oswaldo Cruz.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar a quimiotaxonomia utilizando perfis de
hidrocarbonetos cuticulares de Diptera de
importância médica e sanitária.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar o diagnóstico taxonômico e molecular
de Amblyomma parkeri e Amblyoma longirostre
coletados em áreas suspeitas ou de foco de
febre maculosa pelas Secretarias de Saúde do
estados do Brasil.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar o diagnostico molecular de formas
monogênicas de diabetes e seu impacto no
tratamento.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar a Incidência e tratamento antimicrobiano
da sepse por bacilos Gram-negativos resistentes
ao carbapenemas em centro de tratamento
intensivo do Rio de Janeiro.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar estudos bionômicos e comportamentais
de Panstrongylus lutzi (Hemiptera, Reduviidae),
vetores da doença de Chagas, capturados em
zonas rurais de Jaguaretama, Ceará, Brasil.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

IOC

IOC46S

C

Medicina ou
Biomedicina

IOC

*IOC47S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC48S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC49S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC50S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC51S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

3º

3º

IOC

IOC52S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC53S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC54S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC55S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

7

Avaliar e testar a diversidade genética de
Plasmodium vivax utilizando microssatélites
como marcadores moleculares em uma área de
alta endemicidade para malária no médio rio
Negro, Amazonas, Brasil.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Avaliar a prevalência de enteroparasitoses e da
fasciolose hepática em populações humanas e
animais nos municípios do entorno da bacia do
Vale do Rio Paraíba - SP.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a dinâmica de ativação de vias de
sinalização envolvidas na modulação do
citoesqueleto e entrada do T. cruzi na célula
alvo.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar morfo-molecular dos limneídeos
brasileiros,com enfâse nas espécies
responsáveis pela transmissão da fasciolose.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a proteomica de vesículas
extracelulares secretadas no plasma de
pacientes infectados com arboviroses.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar das quasispecies do vírus da hepatite C
em tecido hepático de pacientes com carcinoma
hepatocelular.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar o comportamentos de competição
entre Triatoma brasiliensis e Triatoma
pseudomaculata (Hemiptera Reduviidae),
vetores da doença de Chagas, por recurso
alimentar e em condições de laboratório.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a febre amarela, em amostras de
doadores de sangue no estado do Rio de Janeiro
durante a epidemia de 2018.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a expressão da proteína reguladora de
sinal e do seu impacto na resposta imune à
infecção malárica.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar o potencial antitumoral de novos
compostos com o núcleo bisnaftoquinona.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

IOC

IOC

IOC56S

**IOC57S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

3º

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

7

Analisar a Influência da autofagia na infecção de
trofoblastos por Toxoplasma gondii visando
elucidar mecanismos da toxoplasmose
congênita.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a Influencia da infecção por ZIKV no
desenvolvimento embrionário do Vetor Aedes
aegypty: aspectos do fitness e de ritmos
biológicos relativos à fertilidade, fecundidade e
resistencia à dessecação.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar os mecanismos imunopatogênicos
associados a desmielinização na Hanseníase.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar in silico da ação inibitória de uma
análogo da naftoquinona.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a Biologia associada ao estudo
morfológico e molecular de moluscos
continentais de interesse médico e econômico.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a diversidade de monogenoidea
parasitos de peixes Siluriformes do rio Tocantins
e afluentes, Estados do Tocantins e Maranhão.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar o papel de corpúsculos lipídicos durante
a cistogênese de T. gondii em linhagem celular
epitelial renal.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar a criação lesmas da família
Veronicellidae em condições de laboratório,
visando a obtenção de dados biológicos da
espécie.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

7

Analisar os efeitos da terapia com células-tronco
mesenquimais na neuroinflamação e dano
cognitivo em doenças infecciosas.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

3º

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

7

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

3º

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

Desenvolver e otimizar a técnica de
pirosequenciamento como biomarcador para
detectar, quantificar e analisar mutações na
proteína do core do HCV (R70Q/YH e L91M),
associadas ao estágio cirrótico, ao
desenvolvimento do carcinoma hepatocelular e
à resposta virológica do protocolo terapêutico
adotado.

7

Rastrear mutações no gene MRAP2 em
pacientes suspeitos de obesidade monogênica.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise da carta
de intenção e
entrevista

IOC

IOC58S

C

Farmácia

3º

IOC

IOC59S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC60S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

IOC61S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

IOC

*IOC62S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

3º

3º

3º

IOC

IOC63S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC64S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

IOC

IOC

IOC65S

IOC66S

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

C

Ciências Biológicas
ou Biomedicina

7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos
7º para
cursos de 4
anos e 9º
para cursos
de 5 anos

INSTITUTO RENÉ RACHOU (IRR) / MINAS GERAIS
Vagas
Unidade

IRR

IRR

Código da Grupo
vaga
da vaga

IRR01S

IRR02S

A

A

Formação

Gestão de Serviços
de Saúde

Arquitetura

Período
mínimo

3º

3º

Período
máximo

7º

7º

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

6

Auxiliar em atividades da gestão do IRR, como Pacote Office e boa
operar sistemas institucionais; elaborar planilhas comunicação Escrita e
e efetuar levantamento de dados.
Verbal.

6

Realizar levantamento de área construída e
identificação de materiais utilizados em
adequações; elaborar croquis dos ambientes;
atualizar plantas da Instituição; realizar
modelagem e edição de imagens nos softwares
AutoCAD, SketchUp, Photoshops e projeção de
layouts.

Conhecimento nos
seguintes programas:
AutoCAD, SketchUp,
Photoshop e Pacote
Office.

Ampla
Concorrência

-

1

PcD

-

-

Negros

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

1

Belo
Horizonte/MG

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

-

Belo
Horizonte/MG

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Formato de
seleção

Não

Entrevista,
análise
Curricular e
teste de
informática

Não

Entrevista,
análise
Curricular e
teste de
informática

PRESIDÊNCIA (PRE) / RIO DE JANEIRO
Unidade

Presidência/
Canal Saúde

Presidência/
Cooperação
Social

Código da Grupo
vaga
da vaga

PRE01S

PRE02S

A

B

Formação

Comunicação Social
(Jornalismo, Rádio e
TV ou Relações
Públicas), Cinema,
Produção Audiovisual,
Estudos de Mídia ou
Produção Cultural

Comunicação Social

Período
mínimo

3º

3º

Período
máximo

7º

6º

CR
mínimo

Atividades

Requisitos
específicos

Vagas
Ampla
PcD
Concorrência

Negros

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
seleção

6

Interesse em Jornalismo
e Saúde; conhecimentos
elementares sobre
saúde pública e SUS,
Realizar pesquisa de temas para programas;
sobre ética e prática
apurar e produzir pautas jornalísticas; agendar e jornalísticas e sobre as
realizar entrevistas; decupar conteúdo
etapas de produção
audiovisual; acompanhar e apoiar gravações em audiovisual;
familiaridade com
estúdio e externas bem como a edição dos
equipamentos de
programas.
gravação e edição; perfil
criativo e proativo e
facilidade de
comunicação.

1

-

1

Manguinhos/ RJ

20 horas Manhã
ou tarde

Não

Análise de
currículo e
entrevista

7

Ter atuado ou ter
interesse em atuar com
a comunicação social
Apoiar a produção de conteúdo (registros
fotográficos e audiovisuais, sugestão de pautas, junto a organizações
comunitárias e
apoio à reportagem); apoiar as atividades da
movimentos sociais. Boa
assessoria de imprensa (clippagem, organização
redação, organização,
do mailing, contato com jornalistas) e apoiar a noções de fotografia e
organização dos repositórios da Assessoria de edição de imagens.
Comunicação.
Desejável domínio de
programas de edição de
imagem.

1

-

1

Manguinhos/RJ

30 horas Variável

Não

Entrevista e
Redação

Presidência/
Vice-presidência
de Educação,
Informação e
Comunicação

PRE03S

A

Comunicação
Social/Jornalismo

5º

7º

7,5

Auxiliar a equipe de Comunicação
Social/Jornalismo e suas atividades, a fim de
obter experiência e conhecimento sobre as
rotinas da área e a profissão.
Colaborar com a pauta e produção de
conteúdos, apurando informações junto a
fontes internas e externas, a fim de produzir e
divulgar notícias, entrevistas, comunicados,
notas etc.; manter canais de comunicação
(portais, sites, redes sociais etc.) atualizados,
colaborando com os demais membros da
equipe; auxiliar em atividades de pré e pósprodução de conteúdos, tais como
agendamento e acompanhamento de
entrevistas, sessões de fotos, gravações de
vídeos, revisão de materiais, entre outras; fazer
contato com outras assessorias de
comunicação/imprensa e parceiros
institucionais; colaborar na elaboração de
apresentações institucionais, materiais gráficos
e online; participar de eventos e reuniões e
atuar na interface com a equipe de tecnologia
da informação em atividades relacionadas ao
conteúdo dos portais.

Pacote Office, excelente
comunicação escrita e
verbal, usuário de internet
e redes sociais.
Conhecimentos em
programas para edição de
imagens. Experiência em
atualização de sites e HTML
serão diferenciais. Bom
relacionamento
interpessoal, pró-ativo,
organizado, capacidade de
atuar sob pressão,
observador, capacidade
analítica/crítica, curioso,
com vontade de aprender.
Experiência prévia nas
áreas de saúde, educação
e/ou tecnologia será um
diferencial. Inglês
avançado/fluente.
Espanhol será considerado
um diferencial.

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Análise de
currículo, avaliação
técnica
(testes de
conhecimentos
gerais e específicos
ou apresentação
de portifólio para
comprovar as
habilidades
requeridas) e
entrevista.

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO - FIOCRUZ 2018.2
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
NÍVEL MÉDIO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS (Bio-manguinhos) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

Biomanguinhos

Código da Vaga

BIO01M

Grupo da Vaga

B

Ano
Mínimo

Formação

Técnico em
Administração

1º

Ano
Máximo

2º

Atividades

Emitir etiquetas de calibração;
auxiliar nas rotinas administrativas
da seção conforme tabela de
temporalidade de arquivamento da
unidade; digitar, digitalizar, arquivar
e organizar memoriais e certificados
de calibração.

Requisitos Específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

Pacote office

1

-

-

Local

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h Manhã e
tarde

Não

Formato de
Seleção

Análise
curricular e
entrevista

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (Cogepe) / RIO DE JANEIRO
Unidade

Cogepe

Código da Vaga

Cogepe
01M

Grupo da Vaga

B

Ano
Mínimo

Formação

Ensino médio regular

1º

Vagas

Ano
Máximo

Atividades

2º

Realizar atividades de protocolo
e arquivamento, confecção e
expedição de documentos
administrativos e utilizar de
sistemas operacionais.

Requisitos Específicos

Pacote office

Local
Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

1

-

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
Seleção

30h Manhã e
tarde

Análise
curricular e
entrevista

Não

COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRA-ESTRUTURA DOS CAMPI (Cogic) / RIO DE JANEIRO
Unidade

COGIC

Código da Vaga

Cogic
01M

Grupo da Vaga

A

Formação

Técnico em Mecânica ou
Refrigeração

Ano
Mínimo

2°

Ano
Máximo

Vagas
Atividades

Requisitos Específicos

Realizar manutenção em equipamentos Uso de computador com
científicos; executar instruções de
sistema operacional
windows, programa word,
básico de programa, excel,
noções básicas de leitura em
equipamentos científicos.
manuais em inglês.

3°
trabalho nas manutenções de
(cursos de
equipamentos e acompanhar
4 anos) profissionais na manutenção de

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

-

1

Local

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h
Manhã e tarde

Sim

Formato de
Seleção

Análise de
currículo e
entrevista

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA (ENSP) / RIO DE JANEIRO
Unidade

Código da Vaga

Grupo da Vaga

Formação

Ano
Mínimo

Vagas

Ano
Máximo

Atividades

Requisitos Específicos

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

Formato de
Seleção

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

Pacote office

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h Manhã e
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

Pacote office

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h Manhã e
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

ENSP

ENSP01M

A

Ensino médio regular

1º

2º

Participar de forma supervisionada de
controle de processos, material de
expediente, cálculos, organização de
arquivos, utilizar o sistema RADIS de
assinantes, impressão da mala direta do
RADIS, confecção de pacotes e
acompanhamento de trabalhos
administrativos.

ENSP

ENSP02M

B

Ensino médio regular

1º

2º

Prestar apoio administrativo para
toda rotina da secretaria de
comunicação da CCI, assim como
apoiar o setor da repografia.

B

Ensino médio regular,
técnico em
Administração ou
técnico em Informática

2º

Interesse na área de
Desenvolver competências em:
pesquisa
em
protocolo, arquivamento, confecção
Biossegurança,
pacote
e expedição de documentos e
Office
e
inglês
utilização de sistemas operacionais.
intermediário.

-

1

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

A

Ensino médio regular ou
Técnico em
Administração

2º

Realizar atividades de protocolo e
arquivamento, confecção e
expedição de documentos
administrativos e utilizar sistemas
operacionais.

Pacote office

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h Manhã e
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

2º

Realizar atividades pertinentes ao
Serviço de patrimônio: apoio a
serviços de inventário de bens
móveis; confecção de etiquetas de
patrimônio e utilizar de sistemas
operacionais.

Pacote office

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h Manhã e
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

2°

Realizar digitação de documentos
oficiais; arquivamento de
documentos; recebimento e
expedição de documentos.

-

Centro de
Referência
Professor Hélio
Fraga
Jacarepaguá/RJ

20 ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e
curriculo

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP03M

ENSP04M

ENSP05M

ENSP06M

B

A

Ensino médio regular

Ensino médio regular

1º

1º

1º

1º

Noções de informática:
word, excel, internet
explorer, power point, e
mozilla.

1

1

ENSP

ENSP07M

A

Ensino médio regular

1º

2º

Auxiliar na logística de eventos e
atividades; alimentar sistemas das
áreas de informaçao, administração,
pesquisa e ensino; prestar apoio
para a elaboração de planilhas,
gráficos e tabelas; digitar textos;
conferir documentos e realizar
atendimento ao público em geral.

Conhecimento do
pacote Office (Word,
Excel e PowerPoint).

1

-

1

Manguinhos/RJ

30h Manhã e
tarde

Não

Entrevista

FIOCRUZ CEARÁ / CEARÁ
Unidade

Fiocruz
Ceará

Código da Vaga

CE01M

Grupo da Vaga

A

Formação

Ensino médio regular,
Técnico em
Administração ou
Técnico em Logística

Ano
Mínimo

1º

Ano
Máximo

2º

Atividades

Realizar atividades de protocolo e
arquivamento, elaboração e
expedição de documentos
administrativos e utilizar sistemas
operacionais.

Vagas

Requisitos Específicos

Pacote office

Local

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

-

1

Eusébio/CE

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

20h

Não

Formato de
Seleção

Análise
curricular e
entrevista

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE FÁRMACOS (Farmanguinhos) / RIO DE JANEIRO
Unidade

Farmanguinhos

Código da Vaga

FAR01M

Grupo da Vaga

B

Formação

Técnico em Segurança
do Trabalho

Ano
Mínimo

1º

Ano
Máximo

2º

Vagas
Atividades

Acompanhar as atividades de
inspeção, emissão de permissão de
trabalho, apoiar a realização de
treinamentos e DDS, apoiar na
realização da SIPAT, realizar
atividades administrativas da
segurança do trabalho
(preenchimento de planilhas, guarda
de documentos, etc.), participar de
reuniões,
apoiar na distribuição e controle de
estoque de EPI.

Requisitos Específicos

Pacote office

Local

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

CTM/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h manhã e
tarde

Não

Formato de
Seleção

Entrevista/
Dinâmica

INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (IAM) / PERNAMBUCO
Vagas
Unidade

IAM

Código da Vaga

IAM01M

Grupo da Vaga

B

Formação

Técnico em Eletrônica

Ano
Mínimo

1º

Ano
Máximo

Atividades

Auxiliar na manutenção, instalação e
projetos em sistemas eletroeletrônicos e
de automação em equipamentos de
laboratório; apoiar a instalação, teste e
3º
conserto de aparelhos, equipamentos,
(cursos de circuitos e componentes eletrônicos,
4 anos) orientando-se por desenhos e planos
específicos quando necessário;
assessorar tecnicamente o recebimento
de equipamentos na área de
telecomunicação.

Requisitos Específicos

Pacote office

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

1

Local

Recife/PE

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h Manhã e
tarde

Não

Formato de
Seleção

Análise
curricular e
entrevista

INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLOGIA EM SAÚDE (Icict) / RIO DE JANEIRO
Unidade

Icict

Código da Vaga

Icict01M

Grupo da Vaga

B

Formação

Técnico em
Administração

Ano
Mínimo

1º

Ano
Máximo

2º

Vagas
Atividades

Requisitos Específicos

Organizar arquivos, monitorar sistema
de documentação e protocolo,
encaminhar documentos e processos,
Noções de informatica e
preencher planilhas, redigir emails e
internet.
documentos, apoiar em organização de
eventos, prestar atendimento telefônico
e presencial.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

Local

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Formato de
Seleção

Entrevista

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA (IFF) / RIO DE JANEIRO
Unidade

IFF

IFF

Código da Vaga

IFF01M

IFF02M

Grupo da Vaga

Formação

B

Ensino médio regular ou
técnico em
Administração

B

Ensino médio regular ou
técnico em
Administração

Ano
Mínimo

1º

1º

Vagas

Ano
Máximo

Atividades

Requisitos Específicos

2º

Redigir documentos relacionados a
processos administrativos; organizar
arquivos; realizar atendimento ao
cliente:
marcação/desmarcação/confirmação de
consultas; preencher sistema
operacional de controle de
atendimentos, pedidos de prontuários e
materiais de almoxarifado; participar de
atividades administrativas relacionadas a
pesquisas (bancos de dados e sistemas
de cadastro) e catalogar contatos de
rede de atendimento.

Local

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

PcD

Negros

Pacote Office; Boa
comunicação escrita e
verbal

-

1

-

IFF/Flamengo/
RJ

20 horas
Manhã e/ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

2º

Realizar atividades de protocolo e
arquivamento, confecção e
expedição de documentos
administrativos e utilizar de sistemas
operacionais.

Pacote office

1

-

1

IFF/Flamengo/
RJ

20h
Tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

Ter conhecimentos básicos
em rotinas administrativa
e informática básica (
windows, excel, power
point e internet).
Facilidade de comunicação
e proatividade.

-

1

1

IFF/Flamengo/
RJ

20 horas
Manhã e/ou
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

Análise
curricular e
entrevista

IFF

IFF03M

A

Ensino médio regular ou
técnico em
Administração

1º

2º

Realizar atendimento ao
público,auxiliar em atividades
administrativas; elaborar planilhas e
textos; registrar informações em
sistemas e arquivar, digitalizar e
distribuir documentos.

IFF

IFF04M

A

Ensino médio regular ou
técnico em Informatica

1º

2º

Prestar suporte de informatica
Helpdesk.

Conhecimento básico de
informática

1

-

1

IFF/Flamengo/
RJ

20horas Manhã
e/ou Tarde

Não

2º

Preparar soluções e meios de cultura
diversos;realizar técnicas de cultura
de células para obtenção de
cromossomos, técnicas de coloração
de bandeamento cromossômica
treinar análise cromossômica por
diferentes métodos.

Conhecimento básico em
fundamentos de genética
e disponibilidade de
horários

-

-

1

IFF/Flamengo/
RJ

20horas Manhã
e/ou Tarde

Sim

IFF

IFF05M

A

Ensino médio regular

1º

Formato de
Seleção

Ampla
Concorrência

IFF

IFF06M

B

Técnica em Análises
Clínicas ou Ensino médio
regular

1º

2º

Arquivar amostras (lâminas
histológicas, fotos digitais, blocos de
parafina),documentos médico
(laudos) e de pesquisa de material
Noções de
biológico,cadastrar material,
informática,word,excel e
controle de entrada e
saída,manutenção, bachup da
editor de imagem
informações;digitalizar imagens e
documentos,inserção de dados em
banco de dados e de imagem
(catalogar e indexar).

-

-

1

IFF/Flamengo/
RJ

20horas Manhã
e/ou Tarde

Sim

INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE (ILMD) / AMAZONAS
Vagas
Unidade

ILMD

Código da Vaga

ILMD01M

Grupo da Vaga

B

Formação

Técnico em
Administração

Ano
Mínimo

1º

Ano
Máximo

Atividades

Requisitos Específicos

2º

Realizar atividades de protocolo e
arquivamento, confecção e
expedição de documentos
administrativos e utilizar de sistemas
operacionais.

Pacote office

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

1

-

Local

Manaus/AM

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

20h
Manhã e/ou
tarde

Não

Formato de
Seleção

Entrevista e
prova

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (INI) / RIO DE JANEIRO
Unidade

INI

Código da Vaga

INI01M

Grupo da Vaga

B

Formação

Técnico em Radiologia

Ano
Mínimo

1º

Ano
Máximo

2º

Vagas
Atividades

Auxiliar no posicionamento do
paciente para realização do exame
de RX e TC; manipular exames;
processar filmes; utilizar técnicas
adequadas de dose de radiação e
posicionamento para cada exame.

Requisitos Específicos

Idade mínima: 18 anos

Local

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

1

-

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

20h/ Variável

Sim

Formato de
Seleção

Análise
curricular e
entrevista

INSTITUTO OSWALDO CRUZ (IOC) / RIO DE JANEIRO
Unidade

IOC

Código da Vaga

IOCO1M

Grupo da Vaga

B

Formação

Técnico em Análises
Clínicas

Vagas

Ano
Mínimo

Ano
Máximo

Atividades

1º

2º

Identificar Bactérias Isoladas a partir
de Dípteros Muscoides Coletados em
Áreas Próximas a Aviários.

Requisitos Específicos

Local

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

20h Manhã e
tarde

Sim

Formato de
Seleção

Entrevista

INSTITUTO RENÉ RACHOU (IRR) / MINAS GERAIS
Vagas
Unidade

IRR

Código da Vaga

IRR01M

Grupo da Vaga

A

Formação

Técnico em
Administração

Ano
Mínimo

1º

Ano
Máximo

2º

Atividades

Realizar atividades de protocolo e
arquivamento, confecção e
expedição de documentos
administrativos, retirada de cópias,
inserção de dados em planilhas e
sistemas operacionais.

Requisitos Específicos

Pacote office

Ampla
Concorrência

2

PcD

-

Negros

1

Local

Belo
Horizonte/MG

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

30h Manhã e
tarde

Não

Formato de
Seleção

Análise
curricular,
entrevista e
teste
de informática

PRESIDÊNCIA / RIO DE JANEIRO
Unidade

Presidência/SE
FAR

Código da Vaga

PRE01M

Grupo da Vaga

B

Formação

Técnico em Farmácia
ou Química

Ano
Mínimo

2º

Ano
Máximo

3º

Vagas
Atividades

Requisitos Específicos

Aplicar as boas práticas de laboratório;
conhecer e aplicar as normas da ANVISA
e a ISO 17025; desenvolver e aplicar
Procedimentos Operacionais Padrão
(POPs); realizar estudos na área de
cromatografia líquida e espectrômetria Maior de 18 anos por se
de massas, e validação de metodologias; tratar de área insalubre.
realizar preparo de amostras físicoquímicas e biológicas;
conhecer e realizar os processos de
extração, cálculos analíticos e rotina de
laboratório.

Local

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

Manguinhos/RJ

Carga horária
Área
semanal/
insalubre
Turno

20h
(Manhã ou
tarde)

Sim

Formato de
Seleção

Prova e
entrevista
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Unidades do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro –
Manguinhos

Biomanguinhos

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) é a unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) responsável pelo
desenvolvimento tecnológico e pela produção de vacinas, reativos e biofármacos voltados para atender prioritariamente às demandas da saúde
pública nacional. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) (21) 3882-7247 Contato: Aina

Rio de Janeiro –
Manguinhos

COC

A Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz dedicada à preservação da memória da Fiocruz
e às atividades de pesquisa, ensino, documentação e divulgação da história da saúde pública e das ciências biomédicas no Brasil. Endereço:
Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3865-2227 Contato: Simone.

Rio de Janeiro –
Manguinhos

Cogepe

Rio de Janeiro –
Manguinhos

Cogic

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogepe), órgão ligado à Presidência da Fiocruz pela Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento
Institucional, é uma unidade técnico-administrativa criada em 1992. A unidade tem como incumbência gerenciar ações e políticas gerais de
gestão do trabalho, bem como planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas aos processos de avaliação de desempenho;
seleção, e desenvolvimento de pessoal; classificação de cargos e salários; aposentadorias e pensões; benefícios; cadastro; pagamento e
controle de pessoal; política de atenção à saúde do trabalhador da Fiocruz e das suas condições de trabalho; e informações gerenciais na área
de recursos humanos, além de fornecer serviço de creche e educação infantil. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ
- CEP 21.040-900. Tel: (21) 3836-2163 Contato: Valéria.
A Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) é responsável pelo gerenciamento do espaço físico da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). São mais de 800 mil m2 de área, no bairro de Manguinhos, subúrbio do Rio de Janeiro. A Cogic está presente em todas as atividades
da instituição, prestando desde serviços básicos, como jardinagem, limpeza, controle de pragas e vetores, até executando obras, manutenção
de civil e equipamentos, e segurança. Cerca de dois mil e seiscentos profissionais especializados trabalham para oferecer as condições
necessárias para o desenvolvimento das atividades. Além do campus de Manguinhos, a Cogic atua em todos os campi da Fundação no Rio de
Janeiro, em Brasília, Mato Grosso do Sul e Ceará. Nos Centros de Pesquisa que ficam em Minas, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Paraná e
Rondônia, ela é responsável pela área de projetos de engenharia e segurança eletrônica. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de
Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 2209-2155 Contato: Denise.

Rio de Janeiro –
Manguinhos ou
Jacarepaguá

Ensp (Manguinhos)

A Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) é voltada para a capacitação e formação de recursos humanos
para o SUS e para o sistema de ciência e tecnologia, a produção científica e tecnológica e a prestação de serviços de
referência no campo da saúde pública. Endereço: (Campus Manguinhos) Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Manguinhos,
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21041-210. Tel: (21) 2598-2538 Contato: Camila.

Ensp/CRPHF
(Jacarepaguá)

O Centro de Referências Professor Hélio Fraga (CRPHF/Ensp/Fiocruz) é a instituição nacional de referência do SUS
para tuberculose e outras pneumonias, destacando-se como órgão de apoio às ações nacionais em saúde pública.

ENSP
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Endereço: Estrada de Curicica, 2000 – Jacarepaguá, Curicica – Rio de Janeiro – CEP: 22780-194. Tel: (21) 2598-2538
Contato: Camila.
Rio de Janeiro –
Manguinhos

EPSJV

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) unidade voltada para atividades de ensino, pesquisa e cooperação no campo da
educação profissional em saúde. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3865-9825/9822
Contato: Alexsander ou Carla.
Farmanguinhos

Rio de Janeiro –
Manguinhos ou
Jacarepaguá

CTM –(Jacarepagua)
Farmanguinhos

Farmanguinhos

Rio de Janeiro –
Manguinhos

ICICT

Rio de Janeiro –
Manguinhos

ICTB

Rio de Janeiro –
Flamengo

IFF

Rio de Janeiro –
Manguinhos

INCQS

O Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) é, atualmente, o maior laboratório farmacêutico
oficial vinculado ao Ministério da Saúde. Farmanguinhos produz mais de um bilhão de medicamentos por ano para
os programas estratégicos do Governo Federal, que são distribuídos à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
além de atender demandas emergenciais no Brasil e no exterior. Endereço: CTM - Complexo Tecnológico em
Medicamentos (Instituto de Tecnologia em Fármacos). Avenida Comandante Guaranys, 447 - Jacarepaguá, Rio de
Janeiro, RJ CEP 22.775-903 OU Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 33485038 Contato: Ana Paula.
Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3348-5038 Contato: Ana Paula.

Campus Manguinhos
O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), unidade que participa da formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas, desenvolve estratégias e executa ações de informação e comunicação no campo da ciência,
tecnologia e inovação em saúde, visando atender às demandas sociais do Sistema Único de Saúde (SUS) e de outros órgãos governamentais.
Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3865-3263 Contato: Patrícia Almeida.
O Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz), antigo CECAL, tem um papel importante nas atividades de pesquisa da
Fundação Oswaldo Cruz, porque fornece subsídios fundamentais para a realização e desenvolvimento de estudos científicos com diversas
finalidades no campo da saúde. Para garantir qualidade e agilidade no fornecimento de seus animais, desenvolver novas tecnologias de manejo
e estimular o atendimento às atuais demandas nacionais, o ICTB também incentiva o desenvolvimento de projetos de pesquisa que visem a
aperfeiçoar a produção desses recursos. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3194-8415
Contato: Nathalia Pina.
O antigo Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), agora Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - oferece serviços
de saúde a pacientes referenciados por outras unidades ligadas ao SUS no Rio de Janeiro ou que possuam encaminhamento médico. Ele presta
assistência à mulher com gravidez de risco fetal durante todo o ciclo da gestação. Após o nascimento, quem recebe acompanhamento é a
criança, até atingir a adolescência, se necessário. O Instituto oferece atendimento para o público infanto-juvenil em diversas especialidades e
realiza, ainda, um importante trabalho em aleitamento materno. Endereço: Avenida Rui Barbosa 716 - Flamengo, Rio de Janeiro, RJ - CEP
22.250-020. Tel: (21) 2554-1833 Contato: Glaucia.
O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que atua em áreas de
ensino, de pesquisa e de tecnologias de laboratório relativas ao controle da qualidade de insumos, produtos, ambientes e serviços sujeitos à
ação da Vigilância Sanitária. Age em estreita cooperação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com Secretarias estaduais e
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Rio de Janeiro –
Manguinhos

INI

Rio de Janeiro –
Manguinhos

IOC

Rio de Janeiro –
Manguinhos

municipais de Saúde, entre outros parceiros. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 38655114. Contato: Vera.
O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) unidade da Fiocruz voltada para a pesquisa clínica, ensino, serviços de referência e
assistência em doenças infecciosas. Integra a Rede de Pesquisa Clínica da Fundação Oswaldo Cruz. Tem como missão contribuir para a melhoria
das condições de saúde da população brasileira, através de pesquisa clínica, desenvolvimento tecnológico, ensino e assistência de referência
na área de doenças infecciosas. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3865-9668 Contato:
Valeria ou Carolina.
O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Oferece prestação de serviços de
referência para diagnóstico de doenças infecciosas e genéticas e controle de vetores, amparado por comissões internas que garantem os
padrões de biossegurança, qualidade e gestão ambiental. O Instituto também mantém coleções científicas de importância nacional e
internacional, e forma técnicos e cientistas por meio de educação profissional e de pós-graduação. Endereço: Avenida Brasil 4.365 Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 2562-1202 Contato: Eliete.
O Serviço de Equivalência Farmacêutica e Farmacocinética (Sefar) foi criado em 1997, para dar apoio ao que viria
a ser a Política Nacional de Medicamentos. Esta nasceu no ano seguinte, com o objetivo de garantir a segurança,
Presidência/Sefar
a eficácia e a qualidade dos fármacos, promover seu uso racional e o acesso da população àqueles considerados
essenciais. Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ. Telefone: 3865-9568 – Contato:
Bárbara.
Presidência/Cooperação
Social

A Rede em Cooperação Social é a instância de diálogo, debate e ação cooperativa entre as unidades da Fiocruz
para valorização de princípios, conceitos, metodologias e práticas solidárias dentro da instituição. A Rede se
articula por meio de três pilares: transparência das iniciativas empreendidas pela Fundação; formação; e agir em
cooperação social. Endereço: Av. Brasil, 4036/803 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: 3882-9091 Contato: Gladis.

Presidência/Canal
Saúde

O Canal Saúde é uma emissora de televisão pública no âmbito do Ministério da Saúde, sediada na Fundação
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Como missão, produz conteúdo sobre saúde estimulando a cidadania da
população brasileira. Retrata a Saúde Pública no Brasil em sua totalidade, e é a única emissora do país com uma
programação exclusiva sobre o tema.

Presidência

Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: 3194-7712 – Contato: Nicole.
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Presidência/Vicepresidência de
Educação, Informação e
Comunicação

Com visão estratégica, a Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC) da Fiocruz tem a
missão de desenvolver projetos, modernizar e integrar práticas, além de apoiar iniciativas de caráter inovador em
ensino, informação científica e comunicação. No segmento de ensino, abrange dos cursos de nível técnico à pósgraduação. No campo da informação e comunicação, envolve a produção acadêmica, científica e audiovisual; o
sistema de informação; a rede de bibliotecas; a editora; o museu; a produção de notícias; e eventos da Fundação.
Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: 3885-1081 - Contato: Flávia.
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Unidades Regionais
Unidade
Fiocruz Ceará

Fiocruz Rondônia

Estado/cidade
Ceará – Eusébio

Rondônia – Porto
Velho

Descrição
A unidade da Fundação Oswaldo Cruz _ Fiocruz no Ceará tem como objetivos principais fortalecer a atenção primária à saúde e a
estratégia da saúde da família; atuar na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação em fármacos, medicamentos, equipamentos
e materiais de saúde; e realizar pesquisas científicas direcionadas à realidade ambiental e epidemiológica da região, entre outras.
Endereço: Avenida Santos Dumont, 5753 – Papicu, Fortaleza, Ceará, CE - CEP: 60180-900. Tel: (85) 3265-1832 / 3234-5281 Contato:
Luciana Lindenmeyer.
A missão da Fiocruz Rondônia é gerar, difundir e induzir soluções científicas e tecnológicas em patologias tropicais. Endereço: Rua
da Beira, 7671, BR 364, Km 3,5 - Bairro Lagoa, Porto Velho, RO - CEP 76812-245. Tel: (69) 3219-6004 Contato: Giovani Amaral.

Brasília - DF

A Gerência Regional de Brasília (Gereb), também conhecida como Fiocruz Brasília, representa a Fundação junto a órgãos dos poderes
Executivo e Legislativo, instituições públicas e entidades privadas, além de desenvolver atividades de ensino, pesquisa, comunicação
e assessoria em saúde pública. A instância da Fiocruz na capital federal busca contribuir para a consolidação do Sistema Único de
Saúde (SUS) por meio da formação de quadros estratégicos, do desenvolvimento e difusão de conhecimentos e tecnologias
inovadoras, em cooperação interna e externa, que respondam às necessidades da gestão da saúde, nos âmbitos federal e regional.
Endereço: Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A, SG 10, Brasília - DF, CEP 70.904-970. Telefone: (61) 33294693 – Contato: Rosângela Moreira.

IAM

Pernambuco - Recife

A Fiocruz Pernambuco, ou Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz), na capital Recife, tem por missão contribuir para a redução de
iniquidades e melhoria das condições sociossanitárias da população, particularmente na região nordeste brasileira, mediante
geração de evidências científicas e tecnológicas indutoras de políticas de saúde e de ciência e tecnologia em saúde e de ações
integradas de pesquisa, ensino, serviços e cooperação técnica. Endereço: Avenida Professor Moraes Rego s/nº - Cidade
Universitária, Recife, PE - CEP 50.670-420. Tel: (81) 2101-2543 Contato: Heleny Almeida.

IGM

Bahia – Salvador

Pesquisa, ensino, informação e prestação de serviços assistenciais de referência em saúde são as atividades desenvolvidas pelo
também chamado Instituto Gonçalo Moniz (IGM/Fiocruz). Localizado em Salvador, é um importante braço da Fiocruz não só na
Bahia, mas em todo o Nordeste. Endereço: Rua Waldemar Falcão 121 - Candeal, Salvador, BA CEP 40.296-710. Tel: (71) 3176-2315
Contato: Ariadne Veloso

Gereb
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ILMD

IRR

Amazonas – Manaus

O Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD) é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz na Amazônia, localizada no
Estado do Amazonas, com sede na cidade de Manaus. Sua missão é contribuir para a melhoria das condições de vida e saúde das
populações amazônicas e para o desenvolvimento científico e tecnológico regional, integrando a pesquisa, a educação e ações de
saúde pública. Endereço: Rua Terezina 476 - Adrianópolis, Manaus, AM CEP 69.057-070. Tel: (92) 3621-2422 Contato: Rozinara
Rocha.

Belo Horizonte –
Minas Gerais

O Instituto René Rachou (IRR) ou Fiocruz Minas é uma unidade regional da Fundação Oswaldo Cruz no estado de Minas Gerais, com
sede na cidade de Belo Horizonte e está voltado para a pesquisa de agravos à saúde prevalentes no país. Tem a missão de melhorar
a qualidade de vida da população, atendendo as necessidades nacionais de saúde mediante pesquisa, desenvolvimento tecnológico,
inovação, ensino e serviços de referência. Endereço: Av. Augusto de Lima, 1715 - Belo Horizonte, MG - CEP: 30.190-009. Tel. (31)
3349-7824. Contato: Maria Regina Torres.

ANEXO II
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO
VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO A
NÍVEL MÉDIO
Critérios
Ano escolar que o candidato estará cursando
no período da inscrição:

Estudantes da Rede pública
Total máximo

Pontuação
1º ano (3 pontos)
2º ano (5 pontos)
3º ano (2 pontos) - (somente para cursos com 4
anos de duração).
1 ponto
6 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade

NÍVEL SUPERIOR
Critérios
Semestre do curso que o candidato estará
cursando no período da inscrição:

Pontuação
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos:
Se entre o 3º e o 4º
20 pontos
semestre do curso
Se entre o 5º e o 6º
30 pontos
semestre do curso
No 7º semestre do
15 pontos
curso
a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou
mais:
Se entre o 3º e o 5º
20 pontos
semestre do curso
Se entre o 6º e o 8º
30 pontos
semestre do curso
No 9º semestre do
15 pontos
curso

Coeficiente de rendimento acumulado
(CRA)
Total máximo

a.3) Para os cursos com duração inferior a 4 anos:
Se até 50% do curso
15 pontos
Mais de 50% do curso 30 pontos
Entre 6,0 e 7, 9 – 10 pontos
Entre 8,0 e 8,9 – 20 pontos
Entre 9,0 e 10, 0 – 30 pontos
60 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade
2. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES

VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO B
NÍVEL MÉDIO
Critérios

Pontuação

Ano escolar que o candidato estará cursando
no período da inscrição:

1º ano (5 pontos)
2º ano (3 pontos)
3º ano (2 pontos) – (somente para cursos com 4
anos de duração).

Estudantes da Rede pública
Total máximo

1 ponto
6 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade

NÍVEL SUPERIOR
Critérios
Semestre do curso que o candidato estará
cursando no período da inscrição:

Pontuação
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos:
Se entre o 3º e o 4º
30 pontos
semestre do curso
Se entre o 5º e o 6º
20 pontos
semestre do curso
No 7º semestre do
15 pontos
curso
a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou
mais:
Se entre o 3º e o 5º
30 pontos
semestre do curso
Se entre o 6º e o 8º
20 pontos
semestre do curso
No 9º semestre do
15 pontos
curso
a.3) Para os cursos com duração inferior a 4 anos:
Se até 50% do curso
30 pontos
Mais de 50% do curso 10 pontos

Coeficiente de rendimento acumulado
(CRA)
Total máximo

Entre 6,0 e 7, 9 – 10 pontos
Entre 8,0 e 8,9 – 20 pontos
Entre 9,0 e 10, 0 – 30 pontos
60 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade
2. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES

VAGAS DE ESTÁGIO GRUPO C
NÍVEL SUPERIOR
Critérios
Semestre do curso que o candidato estará
cursando no período da inscrição:

Pontuação
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos:
Se entre o 3º e o
4º semestre do curso

15 pontos

Se entre o 5º e o 6º
semestre do curso

20 pontos

A partir do 7º
semestre do curso

30 pontos

a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou
mais:
Se entre o 3º e o 5º
semestre do curso

15 pontos

Se entre o 6º e o 8º
semestre do curso

20 pontos

A partir do 9º
semestre do curso

30 pontos

a.3) Para os cursos com duração inferior a 4 anos:
Se até 50% do curso
15 pontos
Mais de 50% do curso 30 pontos

Coeficiente de rendimento acumulado (CRA)

Total máximo

Entre 7,0 e 7, 9 – 10 pontos
Entre 8,0 e 8,9 – 20 pontos
Entre 9,0 e 10, 0 – 30 pontos
60 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade
2. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES

ANEXO III
CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO
Ação/Evento

Data/Período

Divulgação do edital

11/10/2018

Período de Inscrições

15 a 28/10/2018

Resultado da 1ª etapa

09/11/2018

Período de seleção
Divulgação do resultado final
Período de admissão dos novos estagiários

12 a 30/11/2018
Entre 19/11 e 04/12/2018
A partir de 19/11/2018

ANEXO IV
TABELA DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE
NIVEL SUPERIOR
Carga horária diária
Valor da bolsa Mensal (R$)
4 horas
364,00
6 horas
520,00

NIVEL MÉDIO
Carga horária diária
Valor da bolsa Mensal (R$)
4 horas
203,00
6 horas
290,00

AUXÍLIO TRANSPORTE (R$)
Valor mensal
132,00

Anexo V

AUTODECLARAÇÃO

Eu_____________________________________,Identidade

nº_______________________,

CPF____________________________________ me autodeclaro preto/pardo, de acordo com o
quesito de cor e raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
e confirmo a minha a opção em concorrer às vagas reservadas para estudantes pretos ou pardos,
nos termos do edital 03/2018 para estágio não obrigatório.

__________________, __________de_______________de______

____________________________________________
Assinatura do candidato

_____________________________________________
Assinatura do representante ou assistente legal

