PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO - FIOCRUZ 2019.1
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
NÍVEL SUPERIOR
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLÓGICOS (Bio-manguinhos) / RIO DE JANEIRO
Unidade

Bio-manguinhos

Código da vaga

BIO01S

Grupo da
vaga

A

Formação

Química, Farmácia ou
Engenharia Química

Período
mínimo

Cursos de 05
anos: 6º
Curso de 04
anos: 5º

Período
máximo

Cursos de 05
anos: 9º
Cursos de 04
anos: 7º

Local

Carga
horária
semanal/

Área insalubre

Formato de
seleção

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Vagas
CR mínimo

7

Atividades

Realizar análises físico-químicas de água,
solução de processo, insumos
farmacêuticos, reagentes, material de
embalagem, vacinas e biofármacos,
desenvolvimento e validação de métodos
analíticos, produção e gerenciamento de
padrão de trabalho.

Requisitos específicos

Conhecimentos gerais em
química análitica
qualitativa, quantitativa e
instrumental. Desejável
conhecimento teórico em
cromatografia a líquido e a
gás, espectroscopias de
absorção atômica, ICP-OES,
infravermelho e ultravioleta
e em Boas Práticas de
Fabricação de
Medicamentos.
Inglês - no mínimo Nível
Intermediário.
Informática: Pacote Office principalmente Excel.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

-

1

Bio-manguinhos

Bio-manguinhos

Bio-manguinhos

BIO02S

BIO03S

BIO04S

A

A

A

Administração

Ciências
Biológicas,Medicina
Veterinária,
Microbiologia ou
Biomedicina

Administração de
Empresas, Farmácia ou
Ciências
Biologicas

3º

Cursos de 05
anos: a partir
do 5º período
Cursos de 04
anos: a partir
do 4º

Cursos de 05
anos: 6º
Curso de 04
anos: 5º

7º

Cursos de 05
anos: 9º
período
Cursos de 04
anos: 7º

Cursos de 05
anos: 9º
Cursos de 04
anos: 7º

7

Apoiar no lançamento de pedidos de
compra;
acompanhar execução do orçamento das
UOs da VDTEC; solicitar pedido de material
de estoque para as áreas da VDTEC; apoiar
na elaboração de documentação para
contratação de Pessoa Jurídica, condução
junto ao SECOM e SEIMP, solicitação de
portarias; controlar a vigência de contratos;
Domínio do pacote Office
lançar dados e controle das planilhas
(Excel, Power Point, Word,
eletrônicas de execução orçamentária
Outlook).
Interagir com as diversas áreas de BioManguinhos, tais como secretarias,
planejamento, escritório de projetos,
financeiro, recursos humanos, Logística, etc;
operar os sistemas ERP, SysFiotec, Fluig;
acompanhar demandas de Projetos Fiotec;
acompanhar demandas de Projetos TEDs e
apoiar solicitação de diárias, passagens e
afastamento do país.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

7

Participar da sinalização de risco biológico
nas áreas de produção e controle de
qualidade, nos laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico e, nos
biotérios de experimentação animal;
acompanhar a coleta de filtros e descarte de
carcaças de animais; acompanhar as rondas
para verificação do descarte de resíduos
biológicos; apoiar nas atividades
administrativas, na elaboração de
documentos; apoiar nos treinamentos de
biossegurança e apoiar os biotecnologistas
nas atividades relacionadas à biossegurança
dos laboratórios de Bio-Manguinhos.

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Participar do input de embarques no
sistema ERP; preencher relatórios e
planilhas eventuais de dados operacionais;
agendar e dar suporte às entregas dos
produtos; participar da elaboração de
documentação para expedição de produtos
contendo gelo seco; acompanhar a
solicitação de emissão de nota fiscal;
participar do envio de documentação para
entrega de produtos e prestar suporte às
ações derivadas das pesquisas de satisfação
anuais.

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h
manhã e
tarde

Não

Entrevista

-

Pacote Office (excel e
power point avançados)
Inglês básico
Domínio da língua
portuguesa (boa redação)

Bio-manguinhos

Bio-Manguinhos

Bio-manguinhos

Bio-manguinhos

BIO05S

BIO06S

BIO07S

BIO08S

A

Engenharia Mecânica ou
Civil

6º

8º

A

Cursos de 05
anos: 6º
Engenharia de Produção
Curso de 04
anos: 5º

Cursos de 05
anos: 9º
Cursos de 04
anos: 7º

A

Cursos de 05
anos: a partir
do 5º
Cursos de 04
anos: a partir
do 4º

Cursos de 05
anos: 9º
Cursos de 04
anos: 7º

A

Biotecnologia, Ciências
Biológicas ou
Engenharia Química

Farmácia, Biomedicina
ou Ciências Biológicas

6º

Cursos de 05
anos: 9º
Cursos de 04
anos: 7º

7

Auxiliar no acompanhamento de demandas
técnicas; auxiliar na análise de projetos;
Pacote Office, Ms project,
acompanhar os projetos em andamento e
Autocad, inglês básico.
apoiar a elaboração de documentos
técnicos.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

-

1

-

Manguinhos/RJ

30h manhã
e tarde

Não

Entrevista

Participar da elaboração de ordens de
produção para a área-cliente baseadas na
programação da produção; realizar
apontamentos relativos à produção de cada
lote e relativos a eventos imprevistos que
possam ter ocorrido durante a produção em
área produtiva;
elaborar relatórios com as informações de
desempenho da área cliente e preencher
planilha de indicadores.

Excel
Sistema ERP
Desejável conhecimento em
MRP, PMP e Fluxo Logístico.

7

Executar técnicas de Biologia Molecular
para obtenção de clones produtores de
proteínas recombinantes; executar cultura
de micro-organismos; auxiliar nas atividades
gerais do laboratório; executar ensaios
imunoenzimáticos e executar ensaios de
purificação e quantificação de proteínas.

Conhecimentos básicos de
Química, Microbiologia e
Biologia Molecular
Proatividade/Trabalho em
equipe/ Interesse e
comprometimento.

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Auxiliar na obtenção do gene que codifica a
PBP5 de Enterococcus spp. (PCR, clonagem,
transformação, seleção clones); auxiliar na
superexpressão da PBP5; acompanhar a
purificação da PBP5 por cromatografia
líquida (HPLC) e acompanhar a execução de
ensaios de neutralização in vitro.

Conhecimentos em técnicas
de laboratório de
imunologia (imunoensaios
enzimáticos), biologia
molecular básica,
microbiologia e química de
proteínas (expressão,
purificação).

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de grupo

7

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

COC

Código da vaga

COC01S

Grupo da
vaga

A

Formação

História, Arquivologia ou
Ciências Sociais

Período
mínimo

3º

Período
máximo

6º

CR mínimo

Atividades

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; auxiliar na contagem, codificação e
acondicionamento de documentos.

Requisitos específicos

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

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

COC

COC02S

A

Administração,
Arquivologia ou
Secretariado

COC

COC03S

A

Design de Produtos ou
Desenho Industrial

COC

COC

COC

COC04S

COC05S

COC06S

A

A

A

Biblioteconomia

Turismo, Produção
Cultural ou
Administração

Pedagogia

3º

6º

6

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) e suporte
no preenchimento de planilhas de
recuperação de documentos recebidos.

5º

7º

6

Auxiliar no desenvolvimento de projetos de
exposições e de aparatos interativos para
exposições.

6

Auxiliar na disponibilização de documentos
bibliográficos, 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 empréstimos, reserva e
Conhecimento do pacote
devolução de material emprestado); realizar Office (Word, Excel e
cadastro de usuários; incluir informações
PowerPoint).
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

Realizar atendimento ao público
interessado nas atividades do Museu da
Vida (por telefone, e-mail e pessoalmente);
planejar organizar e controlar a agenda de
visitação; recepcionar e acolher o público;
realizar a interlocução com as áreas internas
do museu; encaminhar o público aos
espaços educativos e elaborar relatórios de
visitação.

Interesse por museus e
espaços culturais, boa
comunicação e
conhecimento básico em
planilhas.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de grupo

6

Auxiliar no desenvolvimento de atividades
educativo culturais do serviço de educaçao
do museu da vida.

Noções de organização de
arquivos; recursos basicos
dos programas Word, Excel
e Power Point; Internet;
língua portuguesa e libras.

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de grupo

3º

3º

3º

6º

6º

6º

Noções de organização de
arquivos; Recursos básicos
dos programas Word, Excel
e Power Point; Internet e
Língua portuguesa.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de grupo

Rhino, CAD e Sketch up.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e/ou
prova e/ou
dinâmica de grupo

COC

COC

COC

COC

COC07S

COC08S

COC09S

COC10S

A

A

A

A

Administração

Sistemas de Informação,
Engenharia da
Computação, Ciência da
Computação, Análise de
Sistemas ou Informática

Arquitetura

Arquitetura e
Urbanismo

3º

3º

5º

5º

6º

6º

7º

7º

6

6

6

6

Apoiar na logística de eventos da área,
atualizar sistemas e participar de projetos
da unidade; auxiliar na verificação da
documentação obrigatória para contratação
das empresas; auxiliar na pesquisa de
códigos no banco de dados do CATMAT;
auxiliar na pesquisa de preços de
materiais/serviços no painel de preços do
Comprasnet; auxiliar na pesquisa de preços
com empresas e na internet; auxiliar na
negociação com fornecedores, montagem
de processos de dispensa de licitação (bens
e serviços de pequeno valor até R$
17.600,00); auxiliar na elaboração de ordens
de fornecimento e despachos e projetos
específicos da área.

Noções de organização de
arquivos; recursos básicos
dos programas Word, Excel
e Power Point; Internet e
língua portuguesa.

Auxiliar no atendimento de Hardware e
Software; auxiliar na manutenção da rede
física e lógica de dados; auxiliar na
Sistemas Operacionais
realização de backup de dados; participar da
(Windows e Linux)
instalação e configuração de equipamentos
Lógica de programação
de acesso à rede sem fio; auxiliar no
desenvolvimento e manutenção de
sistemas institucionais.

Interesse na área de
patrimônio cultural;
habilidade em desenvolver
desenhos técnicos
Auxiliar no levantamento arquitetônico,
utilizando o Autocad e
mapeamento de danos em edifícios
elaborar perspectivas
históricos e contribuir no desenvolvimento usando o programa
de projetos de arquitetura.
SketchUp; conhecimento de
programas de edição de
texto e imagem e
lógica de programação.

Auxiliar na organização e realização de
eventos vinculados ao patrimônio cultural;
apoiar à coordenação das ações de
educação patrimonial (como oficinas de
capacitação interna); alimentar e organizar
os registros de interessados nas ações do
Serviço de Educação Patrimonial; agendar
visitas guiadas às obras realizadas pelo
Departamento de Patrimônio Histórico e
auxiliar nas ações de valorização e
divulgação do patrimônio cultural.

Fluência verbal.

-

-

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

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

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (COGEPE) / RIO DE JANEIRO
Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Manguinhos/RJ

30h manhã
e tarde

Não

Entrrevista e/ou
Prova

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Não

Entrevista

Vagas
Unidade

COGEPE

Código da vaga

Cogepe01S

Grupo da
vaga

B

Formação

Gestão de Pessoas ou
Administração

Período
mínimo

2º tecnólogo
3º bacharel

Período
máximo

3º tecnólogo
5º bacharel

CR mínimo

6

Atividades

Requisitos específicos

Realizar atividades de protocolo e
arquivamento de processos administrativos;
operar sistemas internos; elaborar, sob
Pacote Office e boa
supervisão, documentos,
comunicação escrita e
relatórios e planilhas; auxiliar, sob
verbal.
supervisão, atividades de concessão de
benefícios; e apoiar o setor em outras
atividades administrativas.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

-

1

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (COGEPLAN) / RIO DE JANEIRO
Vagas
Unidade

Cogeplan

Grupo da
Código da vaga
vaga

Cogeplan01S

A

Formação

Administração,
Estatística, Saúde
Coletiva, Enfermagem,
Nutrição, Psicologia,
Farmácia, Serviço Social
ou Ciências Biológicas

Período
mínimo

4º

Período
máximo

7º

CR mínimo

6

Atividades

Requisitos específicos

Realizar análises relacionadas ao
planejamento estratégico institucional,
Pacote Office e boa
incluindo questões de Ciência, Tecnologia e comunicação Escrita e
Inovação em Saúde e atividades de gestão Verbal.
de projetos em cooperação.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

-

1

Manguinhos/RJ

20 ou 30
horas

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

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

-

Manguinhos/RJ

30h manhã
e tarde

Sim

Análise curricular
e entrevista

Vagas
Unidade

Código da vaga

Grupo da
vaga

Formação

Período
mínimo

Período
máximo

CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

ENSP

ENSP01S

A

Nutrição

3º

6º

6

Participar de atendimento individual em
ambulatório de saúde do trabalhador;
Inglês básico e
realizar avaliação nutricional e prescrição
conhecimento pacote
dietoterápica, realizar atividades de
Office.
educação em saúde e participar de projetos
de pesquisa do setor.

ENSP

ENSP02S

A

Ciências Biológicas

3º

7º

6

Realizar PCR; extração de dna e
sequenciamento de micobactérias.

Pacote Office e boa
comunicação Escrita e
Verbal.

-

-

1

Jacarepaguá/RJ

30h
manhã e
tarde

Sim

Entrevista e
análise de
currículos

ENSP

ENSP03S

A

Enfermagem

3º

7º

6

Realizar acolhimento de enfemagem,
processo e gerência de enfermagem, SAE e
procedimentos ambulatoriais de baixa
complexidade.

Pacote Office e boa
comunicação Escrita e
Verbal.

-

-

1

Jacarepaguá/RJ

30h
manhã e
tarde

Sim

Entrevista e
análise de
currículos

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP04S

ENSP05S

ENSP06S

ENSP07S

ENSP08S

ENSP09S

A

B

A

B

A

B

Ciências Biológicas

Farmácia

Enfermagem

Ciências Sociais

Ciências Biológicas

Direito

3º

3º

4º

3º

4º

4º

7º

10º

8º

4º

7º

6º

6

Realizar identificação de micobactérias a
nível de espécie por métodos fenotípicos e
moleculares, estoque de cepas de
micobactérias e manutenção de banco de
dados de coleção biológica.

Pacote Office e boa
comunicação Escrita e
Verbal.

-

-

1

Jacarepaguá/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
análise de
currículos

7

Conhecimento do
Acompanhar as atividades de Assistência
pacote Office (Word,
Farmacêutica na atenção primária, inclusive,
Excel e PowerPoint). Boa
estocagem, distribuição e dispensação
comunicação Escrita e
orientada.
Verbal.

-

-

1

Manguinhos/RJ

30 horas
manhã e
tarde

Não

Entrevista

8

Executar vigilância epidemiológica das
doenças transmissíveis agudas e crônicas,
visando o controle de doenças e a detecção
precoce de surtos e epidemias; apoiar as
equipes da Estratégia Saúde da Família na
investigação de óbitos infantis, maternos,
por causas mal definidas e os suspeitos de
tuberculose, conforme preconizado;
produzir informações epidemiológicas a
partir do uso de dados secundários
disponíveis no núcleo de vigilância e prestar
informações formais demandadas pelas
diversas instâncias do sistema de vigilância
em saúde.

Interesse em leituras
relacionados à vigilância em
saúde e modelos
assistenciais em saúde;
interesse em atividades
investigativas; Interesse em
desenvolver habilidades no
uso de ferramentas de
análise de dados;
conhecimento do
pacote Office (Word,
Excel e PowerPoint). Boa
comunicação Escrita e
Verbal.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30 horas
manhã e
tarde

Não

Entrevista

7

Participar de Programas e Projetos de
Alfabetização Digital no Laboratório
Internet Saúde e Sociedade do Centro de
Saúde Escola Germano Sinval de Faria.

Domínio dos programas e
funcionalidades das novas
tecnologias de comunicação
e informação e respeito no
relacionamento com a
população de baixa renda e
precário letramento

-

-

1

Manguinhos/RJ

30 horas
manhã e
tarde

Não

Entrevista

7

Preparar soluções químicas; preparar
amostras para análise em microscopia
óptica e realizar estudos em diversidade
parasitária em fauna silvestre.

Noções de informática (usar
pacote office) e inglês. Boa
comunicação escrita e
verbal. Ter cursado ou estar
cursando a disciplina
Parasitologia

Sim

Análise curricular
e entrevista

6

Interesse em
Realizar levantamento/leitura bibliografias; pesquisa/atuação na área
participar de pesquisas do departamento e de direitos humanos e
cursos de atualização DIHS.
saúde e capacidade de
análise e senso crítico.

Não

Análise de
currículo e
entrevista

1

-

-

Manguinhos/RJ

20 ou 30
horas
manhã e/ou
tarde

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h manhã
ou tarde

ENSP

ENSP

ENSP10S

ENSP11S

B

Comunicação Social Habilitação em
Jornalismo

B

Ciências Sociais,
Sociologia ou
Antropologia

3º

3º

5º

5º

6

Exercer a prática jornalística em seus
variados aspectos, com atenção especial
para editoração eletrônica (facebook,
homepage, etc) e participar de pesquisas do
departamento.

Interesse em atuação em
atividades de comunicação
na área de direitos
humanos e saúde e
capacidade de análise e
senso crítico.

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h manhã
ou tarde

Não

Análise de
currículo e
entrevista

6

Interesse em
pesquisa/atuação na área
Realizar levantamento/leitura bibliografias,
de direitos humanos e
participar de pesquisas do departamento e
saúde; antropologia da
cursos de atualização DIHS.
saúde e capacidade de
análise e senso crítico.

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h manhã
ou tarde

Não

Análise de
currículo e
entrevista

Dinamismo, disposição para
aprender novas atividades.
Responsabilidade com seus
horários e tarefas.
Capacidade de leitura de
textos em inglês e
espanhol. Conhecimento
básico em pacote Office
(minimamente processador
de texto, planilha e
processador de
apresentação): Microsof.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h
manhã ou
tarde

Não

Entrevista e
Avaliação

ENSP

ENSP12S

B

Farmácia

3º

7º

6

Apoiar a realização de pesquisas na área
de Assistência Farmacêutica, aprendizado
de técnicas e métodos utilizados em
pesquisa qualitativa e quantitativa, busca,
fichamento e organização de literatura
científica; organizar formulários de coleta
de dados; realizar codificação de dados para
processamento; apoiar na organização de
disciplinas ministradas, na organização e
preparação de material didático e na
relatoria de atividades didáticas e de
pesquisa.

ENSP

ENSP13S

B

Análise de Sistemas,
Técnologia da
Informação ou
Informatica

3º

6º

6

Desenvolver atividades em: Sistema de
Informação em Biossegurança e pesquisa
em Biossegurança e QBRN.

Interesse na área de
pesquisa em Biossegurança,
pacote Office e inglês
intermediário.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h manhã
e tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

6

Realizar atendimento telefônico, anexar
documentos em processos movimentados
no setor, movimentar documentos e
processos (sistema interno), elaborar
documentos e planilhas e consultar
informações em sites do governo.

Pacote Office e boa
comunicação Escrita e
Verbal.

-

1

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e
tarde

Não

Entrevista

7

Participar de atividades de educação em
sustentabilidade, desenvolver atividades
Pacote Office e boa
laboratoriais microbiológicas para qualidade comunicação Escrita e
da água, elaborar relatórios e acompanhar Verbal.
vistorias técnicas e coletas de amostras.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20 ou 30
horas
manhã e/ou
tarde

Sim

Análise de
currículo,
avaliação e
entrevista

7

Participar das atividades referentes à
avaliação técnica da estrutura físicofuncional da UAN, funcionamento da UAN;
planejamento de cardápio, controle de
qualidade, gerenciamento de resíduos;
educação alimentar, nutricional e
sustentabilidade.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20 ou 30
horas
manhã e/ou
tarde

Não

análise de
currículo,
avaliação e
Entrevista

ENSP

ENSP

ENSP

ENSP14S

ENSP15S

ENSP16S

B

B

A

Administração, Ciências
Contábeis ou Economia

Ciências Biológicas

Nutrição

3º

3º

5º

6º

6º

6º

Pacote Office e boa
comunicação Escrita e
Verbal.

ENSP

ENSP

ENSP17S

ENSP18S

B

B

Administração, Gestão
Pública ou Gestão de
Pessoas

Pedagogia

3º

3º

7º

6º

6

6

Acompanhar a execução do plano de
capacitação; auxiliar na organização de
treinamentos e eventos; organizar e
arquivar documentos e pastas funcionais e
tramitar processos em sistema de
informação.

Pacote Office e boa
comunicação Escrita e
Verbal.

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 atendimento a alunos e
professores; auxiliar na elaboração de
relatórios; auxiliar nos lançamentos das
avaliações de docentes em sistema; orientar
os alunos sobre procedimentos; registrar
dados em planilhas para consulta
administrativa; participar do processo de
planejamento educacional, 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.

Desenvolvimento de
atividades em equipe;
Conhecimentos básicos de
informática; Organização,
comunicação e dinamismo.

1

-

-

Manguinhos/RJ

20 ou 30
horas
manhã e/ou
tarde

Não

Análise curricular,
redação e
entrevista

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h ou 30
horas
manhã e/ou
tarde

Não

Análise de
currículo e
entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Manguinhos/RJ

30h
manhã e
tarde

Não

Análise de
currículo, prova
escrita e
entrevista

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

EPSJV

Código da vaga

EPSJV01S

Grupo da
vaga

B

Formação

Comunicação Social
(Jornalismo) ou Estudos
de Mídia

Período
mínimo

3º

Período
máximo

6º

CR mínimo

6

Atividades

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

Requisitos específicos

Conhecimento de internet e
facilidade de uso de mídias
eletrônicas e redes sociais.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

EPSJV

EPSJV

EPSJV

EPSJV02

EPSJV03S

EPSJV04S

B

B

B

Cinema, Comunicação,
Design, História da arte,
Ciências Sociais ou Artes
Plástica

Pedagogia

Geografia, Engenharia
Ambiental ou Pedagogia

3º

3º

3º

6º

6º

6º

6

Acompanhar o planejamento,
desenvolvimento e avaliação de atividades
didático-pedagógicas na disciplina de Artes
/ Audiovisual e nos trabalhos de integração
dos cursos de ensino médio integrado ;
acompanhar o desenvolvimento de
atividades pedagógicas baseadas nas
diferentes modalidades, técnicas e gêneros
de produção de audiovisual (fotografia,
storyboards, animações, vídeos etc);
acompanhar a pré-produção, produção e
pós-produção (argumento, roteiro, análise
técnica, captação de imagem, som, edição e
montagem) em diferentes formatos,
considerando sempre a dimensão educativa
desse trabalho;
apoiar a realização de eventos acadêmicos e
pedagógicos, como seminários, debates e
mostras;
participar de grupos de estudo de
tecnologias educacionais e de educação
audiovisual e
participar de pesquisa e desenvolvimento
de jogos educativos.

Interesse em Cinema,
Educação, História da arte,
Design e tecnologias
educacionais; Interesse na
discussão e Produção de
cinema.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e
tarde

Não

Análise de
Currículo e
Entrevista

6

Acompanhar as atividades relacionadas ao
processo de gestão escolar do laboratório
de professores de formação geral de alunos
do curso técnico de nivel medio da Epsjv;
participar e organizar reuniões
pedagógicas, colegiados e conselhos de
classe; elaborar instrumentos de seleção,
realizar análise de documentos, executar
atividades de seleção de novos professores
e participar da elaboração do PA.

Conhecimento do pacote
MS-Office; boa
comunicação oral e escrita;
pró-atividade;
pontualidade,
responsabilidade e
organização.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
tarde

Não

análise de
currículo, e
entrevista

6

Apoiar e participar de projetos de pesquisa
na área de Educação Profissional em Saúde
e Vigilância em Saúde e sua interface com o
Ambiente e a Sustentabilidade, no que
tange a Agroecologia e Tecnologias Sociais;
apoiar as atividades acadêmicas e
pedagógicas dos cursos desenvolvidos pelo
Laoratório de Vigilância em Saúde trabalho
de campo; realizar visita técnica e
acompanhamento escolar.

Interesse por pesquisa
qualitativa e quantitativa no
campo da saúde, sobretudo
na área de Vigilância em
Saúde. Interesse por
atividades de ensino,
desenvolvimento de
trabalho de campo e temas
como Território e
Geoprocessamento.
Conhecimento de
Informática, (pacote office e
internet).

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
Tarde

Não

Análise de
currículo e
Entrevista

EPSJV

EPSJV05S

B

Estatística, Saúde
Coletiva, Nutrição,
Ciências Biologicas,
Medicina ou Engenharia
Sanitária

3º

6

6º

Participar das atividades de pesquisa
desenvolvidas pelo LIRES (coleta e digitação,
apoio na análise de dados; colaboração na
elaboração de relatórios; participar dos
processos de ensino dos cursos ministrados
pelo Laboratório de Educação Profissional
em Informações e Registros em Saúde
(organização de materiais didáticos
elaborados pelos professores; contato com
docentes e discentes referente às
demandas dos cursos).

Fluência verbal e escrita em
português. Domínio das
ferramentas de
informática: e-mail,
internet, editor de texto e
planilha. Facilidade em
trabalhar com fontes
documentais.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
Tarde

Não

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

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

Farmanguinhos

Farmanguinhos

Farmanguinhos

Código da vaga

FAR01S

FAR02S

FAR03S

Grupo da
vaga

B

B

B

Formação

Farmácia

Ciências Biológicas ou
Gestão Ambiental

Farmácia

Período
mínimo

4º

4º

4º

Período
máximo

7º

7º

7º

Vagas
CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

6

Participar na obtenção de extratos vegetais
através da utilização de técnicas
farmacopeicas, auxiliar no desenvolvimento
de competências na área entolológica de
Pacote Office, Inglês básico
interesse em saúde pública, auxiliar no
e boa comunicação oral e
controle de matérias-primas vegetais
escrita.
através de técnicas cromatográficas de
rotina e participar de eventos científicos
com apresentação de trabalhos.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Dinâmica

6

Acompanhar as atividades de
gerenciamento de resíduos, auxiliar na
elaboração de documentação técnica
referente ao gerenciamento de resíduos e
auxiliar nas atividades de necessidade da
rotina de descarte de resíduos.

Pacote Office e boa
comunicação oral e escrita.

-

-

1

Jacarepaguá/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Dinâmica

6

Participar no desenvolvimento de
metodologias de Cromatografia gasosa
acopladas a detectores de ionização de
chama, condutividade térmica e
espectrometria de massas, participar do
desenvolvimento , otimização e validação
Pacote Office, Inglês básico
de métodos analíticos, utilizando
e boa comunicação oral e
cromatografia líquida, aprender a operar
escrita.
equipamentos para analises de Ressonância
Magnética Nuclear(RMN), bem como
conhecer as técnicas mais utilizadas em
pesquisa e participar de pesquisas
bibliográficas na área Farmacêutica.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Dinâmica

Farmanguinhos

Farmanguinhos

Farmanguinhos

Farmanguinhos

Farmanguinhos

FAR04S

FAR05S

FAR06S

FAR07S

FAR08S

B

B

B

B

B

Farmácia

Engenharia de Produção

Química

Farmácia ou Química

Química

4º

4º

4º

4º

4º

7º

7º

7º

7º

7º

6

Auxiliar na fabricação de lotes
experimentais de produtos em
desenvolvimento, auxiliar nas análises de
controle de processo dos produtos
Pacote Office, Inglês básico
fabricados, acompanhar lotes pilotos na
e boa comunicação oral e
fábrica, auxiliar nas atividades relacionadas
escrita.
ao estudo de estabilidade dos produtos
fabricados e elaboração de documentos e
relatórios dos experimentos realizados no
Laboratório de Tecnologia Farmacêutica.

-

-

1

Jacarepaguá/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Dinâmica

6

Auxiliar no desenvolvimento de novos
controles de produção, auxiliar no
desenvolvimento de novos controles de
Pacote Office, Inglês básico
matérias- primas e auxiliar na apuração de e boa comunicação oral e
tempos de carga de trabalho para
escrita.
equipamentos de produção com objetivo de
aumento de produtividade.

1

-

-

Jacarepaguá/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Dinâmica

6

Auxiliar nos estudos de revisão científica,
auxiliar na interpretação de dados analíticos
de diversas técnicas, incluindo-se a RMN de Pacote Office, Inglês básico
sólidos, de líquidos, FTIR, auxiliar na
e boa comunicação oral e
degradação de fármacos e obtenção de
escrita.
polimorfos e auxiliar a escrita de relatórios,
resumos e artigos cientificos.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Dinâmica

6

Acompanhar técnicas de extração de
espécie vegetais, auxiliar na secagem de
extratos através de concentração de
Pacote Office, Inglês básico
extratos por rota-evaporador e liofilizador ,
e boa comunicação Oral e
acompanhar diversas técnicas
Escrita.
cromatográficas ( Coluna aberta, CCD e
CLAE ) e acompanhar o isolamento e
purificação de marcadores fitoquímicos.

1

-

-

Jacarepaguá/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Dinâmica

6

Auxiliar nas atividades que identificam a
extração e tratamento de Big Data para
saúde pública e acompanhar a geração de
informação essencial através dos
tratamentos de dados e plataformas,
software e bases de dados cientificos e
tecnológicos usando redes por meio de
NodeXl e Lingo 4G.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Dinâmica

Pacote Office, Inglês básico
e boa comunicação Oral e
Escrita.

Farmanguinhos

Farmanguinhos

FAR09S

FAR10S

B

B

Farmácia

Administração ou
Gestão de Recursos
Humanos

4º

7º

4º Bacharel ou 7º Bacharel ou
2º Tecnólogo 3º Tecnólogo

6

Auxiliar na execução de projetos de
pesquisa e desenvolvimento, incluindo o
desenvolvimento de métodos analíticos e o
desenvolvimento de processos de
Pacote Office, Inglês básico
isolamento de substâncias ativas de origem
e boa comunicação oral e
vegetal, auxiliar na analise de amostars
escrita.
recorrentes de projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, auxiliar na
validação métodos analíticos e realizar
levantamentos bibliográficos.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e
Dinâmica

6

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

-

1

-

Jacarepaguá/RJ

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e
Dinâmica

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Pacote Office, Inglês básico
e boa comunicação Oral e
Escrita.

FIOCRUZ CEARÁ/ CEARÁ
Vagas
Unidade

Fiocruz Ceará

Fiocruz Ceará

Código da vaga

CE01S

CE02S

Grupo da
vaga

Formação

Período
mínimo

Período
máximo

CR mínimo

Atividades

A

Ciências Biológicas,
Farmácia, Química,
Biotecnologia,
Biomedicina ou áreas
afins

4º

6º

7

Participar de projetos na Área de Química
analítica para desenvolvimento e validação
de métodos analíticos em amostras
ambientais, de alimentos e medicamentos.

A

Ciências da
Computação, Ciências
Biologicas, Química,
Física, Farmácia ou
Áreas Afins.

4º

8º

6

Realizar desenvolvimento e uso de
ferramentas computacionais e utilizar
linguagens de programação aplicadas a
biologia computacional

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

Inglês intermediário

-

1

-

Eusébio/CE

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Inglês intermediário

2

-

-

Eusébio/CE

30h
manhã e
tarde

Não

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

FIOCRUZ RONDÔNIA / RONDÔNIA
Unidade

Código da vaga

Grupo da
vaga

Formação

Fiocruz - RO

RO01S

B

Ciências Biológicas,
Biomedicina, Farmácia,
Odontologia ou
Enfermagem

Fiocruz - RO

RO02S

B

Ciências Biológicas,
Biomedicina, Farmácia
ou Enfermagem

Período
mínimo

Período
máximo

Vagas
CR mínimo

3º

6º

6

3º

6º

6

Atividades

Observar animais em biotério de
experimentação; coletar amostras em
animais de experimentação; analisar dados
e discutir resultados.

Realizar Manutenção de Colônia de
Mosquitos Aedes spp; realizar manutenção
de Colônia de Triatomíneos; capturar e
identificar Taxonômica de Mosquitos.

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

1

-

-

Porto Velho/RO

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

-

-

-

1

Porto Velho/RO

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Fiocruz - RO

RO03S

A

Ciências Biológicas,
Biomedicina, Farmácia,
Química ou Ciências da
Computação

4º

7º

Programar página WEB; analisar
características de fármacos já existentes em
banco de dados públicos e estudar
interações entre proteínas e fármacos.

6

Programar em Python.
Programar em HTML

1

-

-

Porto Velho/RO

20h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Não

Análise de
curriculum vitae e
entrevista

Não

Análise de
curriculum vitae ,
entrevistas e
testes práticos

GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA (GEREB) / BRASÍLIA/DF
Unidade

GEREB

GEREB

Código da vaga

GEREB01S

GEREB02S

Grupo da
vaga

A

A

Formação

Relações Internacionais

Comunicação Social Jornalismo

Período
mínimo

3º

4º

Período
máximo

7º

6º

Vagas
CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos

6

Apoiar a articulação da Assessoria de
Relações Internacionais (ARI) da Fiocruz
Brasília com organismos internacionais;
atualizar o cadastro dos principais atores
envolvidos na cooperação internacional em
saúde situados em Brasília; identificar os
principais centros de pesquisa sobre Saúde
Internacional e promover a aproximação
Conhecimentos básicos de
com aqueles de interesse estratégico da ARI informática e línguas e
e Fiocruz Brasília; atualizar o cadastro de
proatividade
revistas e periódicos nacionais e
internacionais sobre saúde pública e
relações Internacionais; disseminar
continuamente a pauta das principais
reuniões internacionais em saúde, em
articulação com a Assessoria de
Comunicação da Fiocruz Brasília.

6

Fazer coberturas jornalísticas de eventos e
ações da Fiocruz Brasília; Produzir textos em
diferentes formatos e para diferentes
veículos de comunicação sobre atividades
da Fiocruz Brasília; colaborar com a
sistematização e organização de dados de
pesquisa em comunicação em saúde

Bom domíno da língua
portuguesa; noções
elementares de um
segundo idioma; domínio
na utilização de
ferramentas e tecnologias
de informação e
comunicação (portais de
internet, mídias sociais etc);
habilidade em fotografar.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

Brasília/DF

-

-

1

Brasília/DF

20h
manhã
e/ou tarde

30h/
manhã e
tarde

INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (IAM) / PERNAMBUCO
Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Vagas
Unidade

IAM

Código da vaga

IAM01S

Grupo da
vaga

Formação

Período
mínimo

Período
máximo

CR mínimo

Atividades

PcD

Negros

6

Ter facilidade em trabalhar
em equipe; ter
conhecimento no programa
Excel; facilidade para
trabalhar com a internet
para buscas de assuntos
relacionados às atividades
do setor.

-

-

1

IAM/ RECIFE

20h/30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

Informática.
Conhecimentos básicos
sobre bases de dados de
biblioteca.

1

-

-

IAM/RECIFE

20h/30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

Administração ou
Secretariado

3º

7º

6

Auxiliar em atividades
administrativas,realizar serviços pela web;
indexar e catalogar; prestar atendimento ao
usuário e acessar base de dados de
biblioteca.

7º

Ampla
Concorrência

Auxiliar a equipe em atividades
administrativas; elaborar planilhas,
relatórios; realizar contatos com
pesquisadores na busca de informações
relevantes ao setor, participar de reuniões
com a equipe, entre outras.

A

3º

Requisitos específicos

IAM

IAM02S

A

Biblioteconomia ou
Gestão da Informação

IAM

IAM03S

A

Administração

3º

7º

6

Auxiliar em atividades administrativas e no Pacote Office e boa
atendimento ao público, elaborar relatórios, comunicação escrita e
digitalizar e arquivar documentos.
verbal.

1

-

-

IAM/RECIFE

30h
manhã e
tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

IAM

IAM04S

A

Administração

3º

7º

6

Auxiliar em atividades administrativas e no Pacote Office e boa
atendimento ao público, elaborar relatórios, comunicação escrita e
digitalizar e arquivar documentos.
verbal.

1

-

-

IAM/ RECIFE

20h/30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

IAM

IAM05S

A

Administração

3º

7º

6

Auxiliar em atividades administrativas e no
atendimento ao público, elaborar relatórios, Pacote Office
digitalizar e arquivar documentos.

1

-

1

IAM/RECIFE

20h/30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

6

Auxiliar em atividades administrativas e no
atendimento ao público, elaborar relatórios, Pacote Office e boa
digitalizar e arquivar documentos. Auxiliar comunicação escrita e
na fiscalização técnica e administrativa de verbal.
contratos do setor.

2

-

-

IAM/RECIFE

20h/30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

6

Auxiliar em atividades administrativas e no
atendimento ao público, elaborar relatórios, Pacote Office e boa
digitalizar e arquivar documentos e auxiliar comunicação escrita e
na fiscalização técnica e administrativa de verbal.
contratos do setor.

-

1

-

IAM/RECIFE

20h/30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

IAM

IAM

IAM06S

IAM07S

A

A

Administração

Administração

3º

4º

7º

7º

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

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Vagas
Unidade

ICICT

ICICT

ICICT

ICICT

Código da vaga

ICICT01S

ICICT02S

ICICT03S

ICICT04S

Grupo da
vaga

B

B

Formação

Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas

Biblioteconomia

A

Biblioteconomia,
Arquivologia ou
Conservação e Restauro

A

Comunicação Social,
Marketing, Publicidade e
Propaganda, Mídias
Digitais ou Jornalismo

Período
mínimo

3º

3º

3º

3º

Período
máximo

6º

6º

6º

6º

CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

1

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

6

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

6

Auxiliar na curadoria de dados do Arca Repositório Institucional,apoiar na
Noções básicas de
manutenção da página da BVS FIOCRUZ ,
catalogação e nocões de
realizar revisões mediante solicitação da
informática.
gestora do Arca no banco de dados para
identificação de erros e posterior correção.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

6

Participar do processo de preservação de
acervos: higienização, resconstituição do
suporte papel, encadernação, restauração
de encadernação, restauração de livros e
Nocões de Informática.
documentos, diferentes tipos de
acondicionamentos,apoiar na elaboração de
políticas de preservação e apoiar nos planos
de conservação preventiva.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

6

Atuar com rotinas relativas à área de
formação supervisionada pela coordenação
da ASCOM e equipe; apoiar na prestação de
assessoria comunicação interna e externa e
apoiar na organização de eventos.

-

1

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Dinâmica de
Grupo e entrevista

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

Pacote Office completo,
conhecimento básico de
ferramentas e aplicações
para conteúdo em Web.

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

ICTB

Código da vaga

ICTB01S

Grupo da
vaga

Formação

A

Medicina Veterinária,
Biomedicina, Ciências
Biológicas (bacharelado
ou licenciatura) ou
Zootecnia.

Período
mínimo

3º

Período
máximo

5º

Vagas
CR mínimo

6

Atividades

Auxiliar nas atividades vinculadas ao
monitoramento sanitário de animais de
laboratório (ensaios imunológicos,
bacteriológicos, parasitológicos e
anatomopatológicos).

Requisitos específicos

Pontualidade, assiduidade e
trabalho em equipe.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

-

1

ICTB

ICTB02S

A

Medicina Veterinária

3º

6º

6

Proatividade; organização,
Participar da rotina de produção e obtenção
interesse em trabalhar
de sangue e hemoderivados animais e
diretamente com animais e
acompanhar a criação de ovinos, caprinos e
conhecimentos de
equinos.
biossegurança.

1

-

-

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Dinâmica de
Grupo e entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Manguinhos/RJ

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

IFF

Código da vaga

IFF01S

Grupo da
vaga

A

Formação

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

Período
mínimo

3º

Período
máximo

7º

Vagas
CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

Flamengo/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Realizar as diferentes técnicas de cultura de
células para obtenção de cromossomos
metafásicos e técnicas de bandeamento
cromossômico; realizar as técnicas de
citogenética molecular (hibridização “in
situ” por fluorescência – FISH), utilizando
diferentes sondas moleculares; treinar
análise cromossômica em microscopia ótica;
treinar análise em microscopia de
fluorescência; capturar imagens utlizando o
software para cariotipagem; montar do
cariótipo e preparar de laudos (sempre sob
supervisão).

-

-

1

Flamengo/RJ

20h manhã
e/ou tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

Pacote Office e boa
comunicação escrita e
verbal.

-

1

-

Flamengo/RJ

20h manhã
e/ou tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

Conhecimento básico em
genética geral e médica,
coeficiente de rendimento
maior ou igual a 7,0 e
disponibilidade de horário.

IFF

IFF02S

A

Enfermagem
(Bacharelado)

3º

7º

7

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

IFF

IFF03S

A

Enfermagem
(Bacharelado)

3º

7º

7

Vigilância Epidemiológica das Doenças de
Notificação Compulsória

IFF

IFF04S

A

Engenharia Mecânica

3º

8º

7

Deverá atuar junto a equipe de manutenção
refrigeração nas seguintes atividades:
Pacote Office e boa
controle do estoque de peças
comunicação Escrita e
(almoxarifado), elaboração de relatórios,
Verbal.
acompanhamento nas execuções de
manutenções e controle dos insumos.

IFF

IFF05S

B

Fonoaudiologia

4º

4º

7

Atividades de observação da pratica
ambulatorial e hospitalar, pesquisa de
temas fonoaudiológicos voltados para a
população da UTI neonatal.

1

-

-

Flamengo/RJ

20h ou 30h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

-

1

-

-

Flamengo/RJ

20 h, turno
manhã ou
tarde

Não

Entrevista

1

-

-

Flamengo/RJ

20h Manhã

Sim

Prova e Entrevista

IFF

IFF06S

A

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

6º

7

Realizar as diferentes técnicas para
obtenção de DNA a partir de diferentes
tecidos; realizar quantificação de DNA, em
NanoDrop e Fluorimetro; verificar a
integridade de DNA e eficiencia de
amplificação através de corridas
Conhecimento básico em
eletroforéticas em gel de agarose; realizar genética geral e médica.
técnicas de PCR, MLPA, genotipagem de
Disponibilidade de horário.
microssatélites em sequenciador e análise
do padrão de inativação do cromossomo X e
utilizar de programas para análise dos
resultados de genotipagem de
microssatélites e MLPA.

IFF

IFF07S

A

Terapia Ocupacional

6º

7º

6

Realizar atendimento a crianças e
adolescentes internados e seus familiares
através do lúdico; participar de grupos de
estudo e supervisão e elaborar relatórios.

Interesse no trabalho
interdisciplinar, em equipe.

1

-

1

Flamengo/RJ

20h

Não

Entrevista

IFF

IFF08S

A

Ciências Biológicas ou
Ciências Biomédicas

3º

6º

6

Realizar a extração de ácidos nucleicos,
conversão bisulfídica, PCR, PCR em tempo
real e MLPA.

Ter cursado as disciplinas
Genética, Biologia
Molecular e Bioquímica.

1

-

-

Flamengo/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IFF

IFF09S

A

Farmácia

5º

9º

6,5

IFF

IFF10S

A

Nutrição

5º

7º

7

IFF

IFF11S

A

Nutrição

5º

7º

CR≥7.0

Desenvolver atividade sobre aviamento de
prescrição medica, dispensacao, orientacao
posologia, orientação e vigilância quanto ao
local de armazenamento de medicamentos,
controle do tempo de uso e reposição dos
medicamentos de uso continuado; realizar
assistência domiciliar com foco nos
aspectos do tratamento medicamentoso
instituído em prescrição medica; orientar o
cuidador domiciliar nos aspectos peculiares
ao uso dos diversos medicamentos quanto
aos intervalos, adaptação posologica e vias
de administração e interagir com os pares
do Serviço de farmácia, proporcionando boa
interação com o Programa de Assistência
domiciliar.

Saber usar regularmente o
pacote Office. Ter boa
comunicação escrita e
verbal. Saber atender ao
usuário com presteza e
solicitude

1

-

-

Flamengo/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Realizar triagem nutricional, avaliação
Ter cursado as disciplinas
nutricional, diagnóstico nutricional,
materno infantil e clínica 1.
educação nutricional e prescrição dietética.

1

-

1

Flamengo/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Com enfoque no Controle de Qualidade de
Refeições, as atividades do estágio
abrangem: discutir a legislação vigente da
área de controle de qualidade e produção
de refeições; apresentar e discutir artigos
científicos sobre o tema; acompanhar e
avaliar todas as etapas que envolvem a
produção de refeições em ambiente
hospitalar; desenvolver e aplicar
ferramentas de avaliação dos métodos de
controle de qualidade empregados na UAN;
elaborar e executar, sob supervisão,
treinamento dos funcionários da UAN;
avaliar cardápios das refeições oferecidas
aos pacientes e outros usuários; avaliar a
estrutura físico-funcional da UAN e elaborar
trabalho de conclusão de estágio.

1

-

-

Flamengo/RJ

20h Manhã

Não

Entrevista

Já ter cursado as disciplinas:
Técnica Dietética, Higiene
dos Alimentos e
Alimentação Coletiva (ASA).

INSTITUTO GONÇALO MUNIZ (IGM) / BAHIA

Unidade

IGM

IGM

IGM

IGM

Código da vaga

IGM01S

IGM02S

IGM03S

IGM04S

Grupo da
vaga

B

Formação

Engenharia Civil

Período
mínimo

4º

8º

A

Engenharia Elétrica

B

Sistemas de informação,
Ciência da Computação,
Engenharia da
2º Tecnológo 3º Tecnológo
Computação, Análise e ou
3º ou
7º
Desenvolvimento de
Bacharel
Bacharel
Sistemas ou Sistemas
para Internet.

B

Recursos Humanos;
Administração ou
Gestão de Pessoas

6º

Período
máximo

9º

2º Tecnológo 3º Tecnológo
ou
3º ou
7º
Bacharel
Bacharel

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Vagas
CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos
Ampla
Concorrência

PcD

Negros

6

Acompanhar os serviços nas áreas de
manutenção, projetos e obras.

Conhecimentos
intermediários em Autocad
2D, Word e Excel.

1

-

-

Salvador/BA

20h
manhã e/ou
tarde

NÃO

Avaliação escrita,
análise curricular e
entrevista

6

Acompanhar serviços de manutenção nas
instalações elétricas, incluindo subestação
de energia elétrica e grupos geradores;
auxiliar na confecção de projetos básicos e Conhecimentos
termos de referência; auxiliar no cálculo da intermediários em Autocad
carga para instalação de novos
2D, Word e Excel.
equipamentos; confeccionar e atualizar
diagramas unifilares no Autocad, dentre
outras atividades pertinentes à área.

1

-

-

Salvador/BA

20h
manhã e/ou
tarde

NÃO

Avaliação escrita,
análise curricular e
entrevista

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

Salvador/BA

30h
Manhã e
tarde

NÃO

Avaliação escrita,
análise curricular e
entrevista

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.

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

-

-

1

Salvador/BA

30h
Manhã e
tarde

NÃO

Avaliação escrita,
análise curricular e
entrevista

IGM

IGM05S

B

Administração ou
Economia

3º

6º

6

Participar de reuniões de trabalho; elaborar
planilhas; extrair relatórios de sistemas
automatizados; atuar nas etapas de
levantamento, mapeamento, análie e
melhoria de processos de trabalho
objetivando sua capacitação e contribuindo
para o sucesso das etapas; atuar no
atendimento dos usuarios dos sistemas sob Iniciativa, criatividade e
responsabilidade do setor (SAGE / Módulos capacidade de trabalhar em
Intranet); participar da elaboração do
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

Avaliação escrita,
análise curricular e
entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE (ILMD) / AMAZONAS
Unidade

ILMD

ILMD

ILMD

Código da vaga

ILMD01S

ILMD02S

ILMD03S

Grupo da
vaga

B

Formação

Biblioteconomia

B

Arquivologia

B

Administração,
Psicologia ou Serviço
Social

Período
mínimo

3º

3º

3º

Período
máximo

6º

6º

6º

Vagas
CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

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
relacionadas ao protocolo, expedição,
distribuição e arquivo de documentos;
atender ao público interno e externo,
operar sistemas próprios da instituição,
receber documentos, registrar informações
outros conforme demanda da 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
administrativas da área de Gestão de
Pessoas, inclusíve auxiliar na gestão de
desenvolvimento de pessoal, nas atividades
do programa de estágio bem como auxiliar
em atividades socioeducativas.

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

-

-

1

Manaus/AM

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e prova

ILMD

ILMD

ILMD04S

ILMD05S

B

B

Ciências Biológicas

Comunicação Social;
Jornalismo; Relações
Públicas; Publicidade e
Propaganda.

3º

3º

6º

6º

6

6

Realizar, sob supervisão, manutenção de
Boa comunicação,
colônias de mosquitos e de flebotomíneos;
capacidade para lidar com o
coletar insetos em campo e lavar e
público e trabalhar em
organizar material entomológico, sem risco
equipe.
biológico.

Apoiar, sob supervisão, o desenvolvimento
dos conteúdos de comunicação para mídias
sociais digitais, revisão de peças produzidas
pela área de Comunicação, elaboração e
divulgação de comunicados internos,
atualização de mailing-list e no clipping de
notícias.

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

1

-

1

Manaus/AM

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista e prova

1

-

-

Manaus/AM

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e prova

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

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

Grupo da
Código da vaga
vaga

Formação

INCQS

INCQS01S

A

Ciências Biológicas,
Biomedicina,
Microbiologia, Medicina
Veterinária, Farmácia ou
Nutrição

INCQS

INCQS02S

A

Química, Engenharia
Química ou Químico
Industrial

Período
mínimo

Período
máximo

Vagas
CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h

Sim

Entrevista

-

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista

3º

5º

6

Realizar cultivo e experimentação in vitro
utilizando linhagens celulares e
manipulação e experimentação animal
(roedores- camundongos e ratos); preparar
soluções; realizar técnicas como MTT, ELISA,
ensaios de proliferação celular, Western
blot e marcação de células para
imunofluorescência.

3º

5º

6

Preparar soluções e auxiliar no
desenvolvimento de metodologias para
análise de farmacos.

INCQS

INCQS

INCQS

INCQS03S

INCQS04S

INCQS05S

A

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

A

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

A

Ciências Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia,Medicina,
Farmácia, Microbiologia
ou Nutrição

3º

3º

3º

5º

5º

5º

6

Executar ações analítico-laboratoriais
aplicadas ao controle de qualidade de
produtos, envolvendo técnicas de: preparar
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 da
Microsoft Office;
organizar e participar da elaboração de
POP’s; desenvolver trabalhos para
apresentação em eventos científicos
internos e externos e realizar ações de
descarte de resíduos sólidos e líquidos.

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista

6

Realizar a validação de métodos
alternativos ao uso de animais para
determinação da potência de vacinas
bacterianas; realizar através do preparo de
soluções ensaios in vitro (ELISA) e em vivo;
revisões bibliográficas e executar tarefas em
programas da Microsoft Office.

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista

6

Realizar cultivo de material clínico com
suspeita de bactérias causadoras de
infecções sexualmente transmissíveis (IST);
realizar extração e purificação de DNA
genômico a partir de material clinico com
suspeita de IST e realizar sequenciamento
de genes associados à resistência a
antibióticos em bactérias causadoras de IST.

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista

INCQS

INCQS

INCQS06S

INCQS07S

A

A

Farmácia, Ciências
Biológicas,
Microbiologia,
Biomedicina ou
Biotecnologia

Farmácia, Química ou
Engenharia Química

3º

5º

6

Preparar materiais, soluções e meios de
cultura; realizar métodos de coloração e
bacterioscopia; realizar métodos de
semeadura como: esgotamento, em estrias,
em profundidade; manter cepas de
referência e de pesquisa; registrar
controles ambientais e outros; acompanhar
a realização de ensaios para avaliação da
atividade bactericida e fungicida de
desinfetantes e outras técnicas para o
controle de qualidade de saneantes.

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h

Sim

Entrevista

6

Desenvolver e validar as metodologias
analíticas para determinação de teores de
produto cosméticos e saneantes; realizar
análises fisico-quimicas de produtos
cosméticos e saneantes; acompanhar as
análises de produtos cosméticos e
saneantes submetidos ao sistema de
Vigilância Sanitária; participar de eventos
científicos a partir dos estudos realizados.

-

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h

Sim

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/

Área insalubre

Formato de
seleção

3º

5º

Período
mínimo

Período
máximo

CR mínimo

5º

7º

6

Realizar cobertura de eventos, apuração e
redação de matérias, atualização dos sites
do INI e dos perfis do Instituto nas mídias
sociais.

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.

7

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

INI

INI

INI

Grupo da
Código da vaga
vaga

INI01S

INI02S

INI03S

A

B

B

Formação

Comunicação
Social/Habilitação em
Jornalismo

Ciências Biológicas,
Biomedicina, Farmácia
ou Microbiologia

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Fármacia

3º

3º

6º

6º

Vagas
Atividades

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

Noções de informática
(pacote office) e inglês
intermediário (desejável)

-

-

1

Manguinhos/RJ

20h Variável
manhã
e/ou
tarde

Não

Análise da
documentos,
prova e entrevista

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

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h Variável
manhã
e/ou
tarde

Sim

Análise de
documentos e
Entrevista

Ter noções de Histologia e
Técnicas Histológicas;
Realizar corte histológico; receber, registrar conhecimento básico de
e identificar amostras; preparar corantes e informática e
realizar técnicas de Imuno-histoquímica.
preferencialmente, ter
formação técnica na área de
laboratório.

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h Variável
manhã
e/ou
tarde

Sim

Análise de
documentos e
Entrevista

INSTITUTO OSWALDO CRUZ (IOC) / RIO DE JANEIRO
Serão selecionados 27 estudantes/projetos para o estágio não obrigatório, conforme edital
* Vagas reservadas para PcD
** Vagas reservadas para negros
Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Caracterizar a região promotora do Gene
(LIChit1), que codifica para uma quitinase
intestinal de Lutzomya_longipalpis

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Análisar, criar e produzir materiais digitais e
gráficos que contibuam pata o estudo e
pesquisa de binômio Ciência e Arte.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Identificar e descrever a diversidade
Taxonômica e aspectos ecológicos dos
helmintos dos roedores sigmodontíneos de
Porto Alegre Estado do Rio Grande do Sul.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Avaliaçar o impacto das infecções e
coinfecções , malária e L.tegumentar
americana(LTA), na resposta imune à vacina
contra tuberculose (BCG-Bacilo de Calmette Guérin) em camundongos Balb/c.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Analisar o Efeito da Infecção dor
Toxoplamose gondii nas interações
celulares da unidade Neuro-Vascular.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Vagas
Unidade

Código da vaga

Grupo da
vaga

Período
mínimo

Período
máximo

CR mínimo

IOC

IOC01S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

IOC

*IOC02S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

IOC

*IOC03S

C

Ciências Biológicas,
Ciências Biomédicas ou
Medicina Veterinária/
Zootecnia

3º

IOC

IOC04S

C

Ciências Biológicas,
Ciências Biomédicas ou
Medicina Veterinária/
Zootecnia

IOC

IOC05S

C

IOC

*IOC06S

IOC

IOC07S

Formação

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

Avaliar a resposta imune humoral gerada
com uma vacina de DNA contra o vírus da
Dengue , sorotipo 2.

-

-

-

7

Avaliar os Efeitos de Cianobactérias tóxicas
sobre parâmetros fisiológicos e
comportamentais de Daphnia sp.

-

-

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

7

Diagnosticar a infecção por
tripanosomatídeos em mamiferos silvestres

-

3º

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

7

Desenvolver e Validar o controle interno
endógeno equino para ensaios de
diagnóstico molecular viral a partir de soro.

Ciências Biológicas ou
Ciências Biomédicas

3º

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

7

C

Comunicação Visual

3º

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

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

IOC

IOC08S

C

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

IOC

IOC09S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

Atividades

IOC

IOC10S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Analisar o Papel de Genes da imunidade
inata no controle de infecções por
diferentes microrganismos no triatomíneo
Rhodnius prolixus

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

**IOC11S

C

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

3º

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

7

Avaliar do papel das galectinas na interação
do T.cruzi com tecidos alvos da infecção por
via oral.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC12S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

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

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Avaliar o potencial de seleção de espécies
de Trypanosoma e subpopulações de t.
cruzi pelos meios convencionais de cultivo

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC13S

C

Ciências Biológicas,
Ciências Biomédicas ou
Medicina Veterinária/
Zootecnia

IOC

IOC14S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Avaliar fenotipica de células β em individuos
infectados pelo HIV-1:impacto na resposta
frente a vacina da febre amarela.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC15S

C

Ciências Biológicas,
Ciências Biomédicas ou
Medicina Veterinária/
Zootecnia

3º

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

7

Avaliar da capacidade de migração de
esplenócitos e de células mononucleares de
sangue periferico de cães naturalmente
infectados com L.infantum.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Estudar os efeitos do tratamento com
Canabidiol para as alterações
comportamentais e neuroestruturais
relacionadas ao transtorno do Espectro do
Autismo(TEA).

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Avaliar o potencial antibacteriano e
antifungico de metabolitos secundários
produzidos por Penicillium spp e Fusarium
spp.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Acompanhar a realização de atividades
rotineiras relacionadas a animais de
laboratório e práticas correlatas a
experimentação animal: manejo animal;
nutrição animal ética na experimentação;
bem estar animal; Condições ambientais;
Tratamento clínico veterinário.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Estudar e analisar os nichos de
megacariocíticos fetais em fígados fetais
murinos.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC16S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

IOC

IOC17S

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

IOC

IOC18S

C

Ciências Biológicas,
Ciências Biomédicas ou
Medicina Veterinária/
Zootecnia

IOC

IOC19S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

IOC

IOC20S

C

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

3º

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

7

Analisar a detecção de virus em amostras
Clinicas e ambientais: Aplicação,Diagnostico
e na vigilancia epidemiologica das hepatites
AeE

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

**IOC21S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Elaborar um Atlas de Protozoologia ,
Impresso e Digital.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC22S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Redescrever Triatoma williami Galvão ,
Souza & Lima, 1965(Hemiptera,
triatominae) com ênfase nas estruturas da
genitália.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC23S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Acompanhar as Atividades , seletividade e
mecanismo de ação de novos compostos e
da combinação de amiodarona com
benznidazol sobre o T.Cruzi

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC24S

C

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

3º

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

7

Auxiliar na Clonagem, expressão e
purificação de proteínas recombinantes em
Escherichia coli.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC25S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Auxiliar Desenvolvimento de teste rápido
para diagnóstico molecular do vírus da
hepatite B.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC26S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Auxiliar Cultivo tridimencional de células
tumorais mamarias:aspectos morfológicos e
funcionais.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

**IOC27S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Analisar e Acompanhar o efeito de
compostos com atividade biológica sobre
fungos agente da cromoblastomicose.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC28S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Acompanhar a Análise fenotípica de
linhagens endogâmicas recombinantes de
Aedes aegypti e progressão das linhagens
para isogenia.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC29S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Descrever os procedimentos operacionais
de criação e manejo das espécies de
lepidópteras do Borboletário FIOCRUZ-RJ.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC30S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Auxiliar na Implantação de novas
ferramentas moleculares para confirmação
e caracterização de casos suspeitos de
leishmaniose tegumentar.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC31S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Auxiliar na Padronização e Desenvolvimento
de Protocolo de RT-PCR em Tempo Real
para a detecção de gêneros de Arbovirus:
Alphavirus e Flavivirus.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC32S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Auxiliar na Vigilância ambiental e
epidemiológica de viroses de veiculação
hídrica: dinâmica evolutiva viral, relação
entre os vírus circulantes em humanos e
no ambiente e investigação de surtos sob a
perspectiva genômica, utilizando o modelo
da hepatite A.

IOC

IOC33S

C

Comunicação Social,
Jornalismo, Produção
Audiovisual, Rádio e TV
ou Cinema

3º

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

7

Produzir material audiovisual integrada as
atividades do Serviço de Jornalismo e
Comunicação do IOC.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Analisar o Diagnostico taxonômico e
molecular de Amblyomma parkeri e
Amblyomma langirostre (Acari: Ixodidae)
coletados em áreas suspeita ou de foco de
febre maculosa pelas Secretarias de Saúde
dos estados do Brazil.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Analisar o Diagnóstico molecular de formas
monogênicas de diabetes e seu impacto no
tratamento.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Avaliar a prevalência das enteroparasitoses,
por amostragens da população dos
municípios de Redenção da Serra,
Natividade da Serra, São Luiz do Paraitinga
(cidade natal ) e Lagoinha no Vale do
Paraíba - SP, buscando traçar um perfil
epidemiológico das parasitoses intestinais
nessas localidades além de planejar
estratégias de controle dos parasitas

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Acompanhar a Vigilância entomológica de
flebotomineos nos limites da sede do
parque estadual dos Três Picos, Cachoeira
de Macacu-Rio de Janeiro/RJ.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC

IOC34S

IOC35S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

IOC

**IOC36S

C

Ciências Biológicasou
Biomedicina

3º

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

IOC

IOC37S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

IOC

IOC38S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Analisar do potencial anti-influenza em
extratos e frações de diferentes espécies de
Siparuna.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

**IOC39S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Avaliar Metanálise sobre epidemiologia
molecular do HIV-1 no Brasil.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC40S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Analisar protreômica de vesiculas
extracelulares(Evs)secretadas no plasma de
pacientes infectados com arboviroses.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC41S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Analisar Efeito do tratamento com
nanopartículas de ouro (AuNps) sobre
silicose experimental murina : ênfase sobre
macrófagos alveolares

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC42S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Analisar a variação genética e estruturação
populacional de necromys lasiurus
(Rodentia: Sigmodontinae) em áreas de
mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Analisar a Influência da Infecção por ZIKV
no desenvolvimento embrionário do vetor
Aedes aegypti :aspectos fitness e de ritmos
biológicos relativos à fertilidade e
fecundidade.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Auxiliar e vivenciar as rotinas na
Comunicação em Ciência e Saúde.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Avaliar os testes diagnósticos disponíveis in
house e comercialmente para pesquisa das
hantaviroses e arenaviroses, e contribuir
com a implementação e validação de testes
alternativos para estas duas zoonoses.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Identificar os marcadores de reação em
pacientes com hanseniase.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

**IOC43S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

IOC

IOC44S

C

Comunicação social

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

IOC

IOC45S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

IOC

IOC46S

C

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

IOC

IOC47S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Realizar estudos in silico das propriedades
farmacocinéticas e de modelagem de um
análogo da naftoquinona no receptor P2X7.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC48S

C

Bioinformática

3º

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

7

Aperfeiçoar a interface gráfica e algoritmo
de mapa de calor para biomonitoramento
de modelos animais.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC49S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Analisar a Ecologia de parasitos do gambá
Didelphis aurita no Campus Fiocruz da Mata
Atlântica (CFMA), Rio de Janeiro.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC50S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Avaliar Diversidade de Monogenoidea
parasitos de peixes Siluriformes do rio
Tocantins e afluentes, estados do Maranhão
e Tocantins.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC51S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Avaliar em alterações em células hepáticas
humanas geradas pela presença da proteína
não estrutural 1(SN1) do vírus da dengue.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC52S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

3º

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

7

Auxiliar as Multiplas abordagens para
promoção do conhecimento taxonômico de
insetos de interesse médico.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Analisar Detecção e caracterização
molecular de Citomegalovírus, Herpesvírus
Humano 6, Parvovírus Humano B19 e Vírus
Epstein-Barr em crianças e adolescentes
com doenças exantemáticas.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Analisar Influencia do hormônio peptidico
leptina no compostamento dos
camundongos Swiss webster do Modelo
espontaneo de Agressividade (MEA).

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

3º

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

7

Inverstigar o potencial de dípteros
muscoides sinantrópicos como
reservatórios de bactérias resistentes aos
antibióticos β-lactâmicos de impostância
clínica, assim como aos aminoglicosídeos e
polimixina B.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

*IOC53S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

IOC

IOC54S

C

Ciências Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

IOC

IOC55S

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

IOC

IOC

IOC56S

IOC57S

C

C

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

Ciências Biológicas ou
Biomedicina

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

7

Estudar a bactéria endosimbionte
Wolbachia no controle de vírus em
mosquitos. O projeto visa estudar o papel
desta bactéria na infecçãoo de
flebotomíneos por Leishmania.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

7

Verificar a ação da formulação
nanoencapsulada de praziquantel no
tratamento da infecção esquistossomótica,
analisando: a eliminação de ovos de S.
mansoni no hospedeiro definitivo, as
alterações das enzimas hepáticas e a
presença de vermes adultos de S. mansoni
no hospedeiro definitivo após o tratamento
com a nanoformulação.

-

-

-

-

Manguinhos/RJ

20h
Manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Não

Análise curricular,
entrevista e teste
de informática

INSTITUTO RENÉ RACHOU (IRR) / MINAS GERAIS
Vagas
Unidade

Código da vaga

Grupo da
vaga

IRR

IRR01S

A

Formação

Administração

Período
mínimo

Período
máximo

CR mínimo

3º

7º

6

Atividades

Realizar atividades de protocolo e
arquivamento, confeccionar e expedir
documentos administrativos e alimentar
bancos de dados.

Requisitos específicos

Pacote office.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

30h
Belo Horizonte/MG manhã e/ou
tarde

PRESIDÊNCIA (PRE) / RIO DE JANEIRO
Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área insalubre

Formato de
seleção

Vagas
Unidade

Presidência/
COGETIC

Presidência/
SEFAR

Código da vaga

PRE01S

PRE02S

Grupo da
vaga

A

B

Formação

Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas,
Tecnologia da
Informação
ou
Sistema de Informação

Farmácia
ou Química

Período
mínimo

3º

4º

Período
máximo

7º

7º

CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

6

Auxiliar no desenvolvimento e suporte de
sites e sistemas na linguagem PHP, realizar
atendimentos a usuários de sistemas
existentes, elaborar scripts de banco de
dados e auxiliar na documentação de
projetos.

Necessário conhecimento
em HTML e CSS; PHP, Banco
MySQL e bancos de dados
relacionais.
Bom relacionamento
interpessoal e
facilidade de comunicação

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h manhã
e tarde

Não

Análise curricular
e entrevista

6

Aplicar as boas práticas de laboratório;
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 de massas, e validação de
metodologias; realizar preparo de amostras
físico-químicas e biológicas e realizar os
processos de extração, cálculos analíticos e
rotina de laboratório.

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h
manhã e
tarde

Sim

Prova e entrevista

Presidência/ CDTS

Presidência/
Fiocruz Mata
Atlântica

Presidência/
Fiocruz Mata
Atlântica

Presidência/
Fiocruz Mata
Atlântica

PRE03S

PRE04S

PRES05S

PRES06S

B

B

A

A

Ciências Biológicas,
Farmácia ou Química

Arquitetura e
Urbanismo

Medicina Veterinária

Ciências Biológicas

3º

5º

6º

4º

7º

7º

8º

5º

6

Preparar amostras, aquisição e
interpretação de espectros de Ressonância
Magnética Nuclear e escrever protocolo dos
resultados.

Disposição para aprender
inglês.

-

-

1

Manguinhos/RJ

20 ou 30
horas

6

Conhecimento de desenho
técnico em Arquitetura,
programa AutoCad,
Desenvolver soluções tecnológicas voltadas programa Sketchup,
a gerar alternativas tecnoprodutivas em
Photoshop e outros
cenários de vulnerabilidade social e
programas gráficos.
econômica, gerando produtos, técnicas
Interesse na área de
e/ou metodologias reaplicáveis,
tecnologias sociais e
desenvolvidas na interação com a
acompanhamento de
comunidade e que representam efetivas
construção por mutirão e
soluções de transformação social.
autogestão.
Interesse em política de
Habitação Social, Direito a
moradia e Saúde Urbana.

-

-

1

Curicica
Jacarepaguá/RJ

30 horas
manhã e
tarde

6

Participar das atividades de campo e
laboratório dos projetos de inventário e
monitoramento da biodiversidade na
Estação Biológica Fiocruz Mata Atlântica;
participar das atividades de campo e
laboratório dos projetos de vigilância em
zoonoses na Estação Biológica Fiocruz Mata Domínio de inglês nível
Atlântica e entorno;
básico e domínio de
acompanhar os pesquisadores para
informática nível básico
implantar experimentos em campo; apoiar
no serviço de vigilância em esporotricose;
preparar bancos de dados; analisar dados
coletados durante os trabalhos de campo e
laboratório e preparar resumos para
comunicação em encontros científicos.

1

-

-

Curicica
Jacarepaguá/RJ

30h manhã
e tarde

Não

Entrevista

6

Participar das atividades de campo e
laboratório dos projetos de inventário e
monitoramento da biodiversidade na
Estação Biológica Fiocruz Mata Atlântica;
participar nos estudos florísticos e
fitossociológicos,
marcação de matrizes, coleta e
beneficiamento de sementes;
acompanhar os pesquisadores para
implantar experimentos em campo;
preparar de bancos de dados; analisar os
dados coletados durante os trabalhos de
campo e laboratório e preparar os resumos
para comunicação em encontros científicos.

1

-

-

Curicica
Jacarepaguá/RJ

30h manhã
e tarde

Não

Entrevista

Ter cursado as disciplinas
básicas de ecologia,
zoologia e botânica;
domínio de inglês nível
básico e domínio de
informática nível básico.

Sim

Não

Entrevista

Entrevista

Presidência/ CCS

Presidência/ CCS

PRES07S

PRES08S

A

Comunicação Social/
Jornalismo

A

Desenho industrial Habilitação em
Programação Visual
ou Design Gráfico

5º

3º

7º

6º

6

Realizar cobertura de eventos, criação de
campanhas institucionais; redigir textos
institucionais e jornalísticos e alimentar a
WebTV institucional.

Bom relacionamento
interpressoal; proatividade;
boa escrita; criatividade;
conhecimento de Power
Point; facilidade em utilizar
a Web; e interesse pela
área de saúde.

1

-

-

Manguinhos/RJ

30h manhã
e tarde

Não

Análise de
currículos, prova e
entrevista.

6

Elaborar projetos gráficos editoriais;
elaborar tratamento digital de imagens,
criar logotipos, imagens para internet,
infográficos etc.

Conhecimento de
softwares de tratamento
de imagem (photoshop)
e editoração gráfica
(InDesign ou
PageMaker).

-

1

-

Manguinhos/RJ

30h manhã
e tarde

Não

Análise de
portfólio

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO - FIOCRUZ 2019.1
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
NÍVEL MÉDIO
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA (ENSP) / RIO DE JANEIRO
Unidade

ENSP

ENSP

Código da
Vaga

ENSP01M

ENSP02M

Grupo da
Vaga

B

B

Local

Carga
horária
semanal/
turno

Área insalubre

Formato de
Seleção

Vagas
Formação

Ensino Médio Regular

Ensino Médio Regular

Ano Mínimo Ano Máximo

1º

1º

2º

2º

Atividades

Requisitos Específicos

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

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

Ampla Concorrência

PcD

Negros

Noções de informática:
word, excel, internet
explorer, power point,
mozilla;
preferencialmente
residência na Zona
Oeste do RJ.

-

-

1

Jacarepaguá/RJ

20h manhã
ou tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

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

-

-

1

Manguinhos/RJ

30h manhã
e tarde

Não

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
turno

Área insalubre

Formato de
Seleção

Eusébio/CE

20h

Não

Análise
curricular e
entrevista

FIOCRUZ CEARÁ/CEARÁ
Vagas

Unidade

Código da
Vaga

Grupo da
Vaga

Formação

Fiocruz
Ceará

CE01M

B

Ensino Médio Regular ou
Técnico em Administração

Ano Mínimo Ano Máximo

1º

2º

Atividades

Requisitos Específicos

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

Ampla Concorrência

PcD

Negros

-

-

1

GERÊNCIA REGIONAL DE BRASÍLIA (GEREB) / BRASÍLIA/DF
Unidade

Código da
Vaga

Grupo da
Vaga

GEREB

GEREB01M

B

Local

Carga
horária
semanal/
turno

Área insalubre

Formato de
Seleção

Brasília/DF

20h
semanais/
manhã ou
tarde

Não

Análise de
currículo e
entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
turno

Área insalubre

Formato de
Seleção

Vagas
Formação

Ensino Médio Regular,
Técnico em Secretariado
ou Administração

Ano Mínimo Ano Máximo

1º

2º

Atividades

Realizar digitação de documentos, auxiliar na
organização do almoxarifado, realizar arquivos
em geral e outras atividades da área
administrativa.

Requisitos Específicos

-

Ampla Concorrência

PcD

Negros

1

-

-

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

Código da
Vaga

Grupo da
Vaga

Vagas
Formação

IFF

IFF01M

B

Ensino Médio Regular ou
Técnico em Laboratório

IFF

IFF02M

B

Técnico em Administração

Ano Mínimo Ano Máximo

Atividades

Requisitos Específicos

Ampla Concorrência

PcD

Negros

1º

2º

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

1º

2º

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

Pacote office

1

-

1

Flamengo/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Preparar soluções; realizar técnicas de extração
de DNA a partir de diferentes tecidos; realizar
quantificação de DNA em NanoDrop; Preparo
de gel de agarose; Eletroforese em gel de
agarose com a finalidade de verificar a
integridade do DNA e a eficiência de
amplificação pela técnica de PCR; Realizar
reações de digestão com enzimas de restrição.

Conhecimento básico
em química e biologia.
Disponibilidade de
horário.

1

-

-

Flamengo/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

Prestar suporte de informatica Helpdesk.

Conhecimento básico
de informática

1

-

1

Flamengo/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

IFF

IFF03M

B

Ensino Médio Regular ou
Técnico em Laboratório

1º

2º

IFF

IFF04M

A

Ensino Médio Regular ou
Técnico Informatica

1º ano

2º ano

Conhecimento básico
em fundamentos de
genética.
Disponibilidade de
horário.

1

-

-

Flamengo/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

IFF

IFF05M

A

Ensino Médio Regular ou
Tecnico em Administração

1º

2º

Ter conhecimentos
básicos em rotinas
administrativa e
Realizar atendimento ao público, auxiliar em
informática básica (
atividades administrativas; elaborar planilhas e
windows, excel, power
textos; registrar informações em sistemas e
point e internet).
arquivar, digitalizar e distribuir documentos.
Facilidade de
comunicação e
proatividade.

-

1

-

Flamengo/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
turno

Área insalubre

Formato de
Seleção

Salvador/BA

20h Manhã
ou tarde

NÃO

Avaliação
escrita,
análise
curricular e
entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
turno

Área insalubre

Formato de
Seleção

Manaus/AM

20h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista e
prova

Local

Carga
horária
semanal/
turno

Área insalubre

Formato de
Seleção

INSTITUTO GONÇALO MUNIZ (IGM) / BAHIA
Unidade

IGM

Código da
Vaga

IGM01M

Grupo da
Vaga

A

Vagas
Formação

Técnico em Refrigeração

Ano Mínimo Ano Máximo

1º

2º

Atividades

Participar do planejamento e controle de
manutenção de equipamentos e executar
atividades de manutenção na área de
equipamentos de refrigeração.

Requisitos Específicos

Ampla Concorrência

Pacote office.

1

PcD

-

Negros

-

INSTITUTO LEÔNIDAS E MARIA DEANE (ILMD) / AMAZONAS
Vagas

Unidade

Código da
Vaga

Grupo da
Vaga

Formação

ILMD

ILMD01M

B

Técnico em Administração

Ano Mínimo Ano Máximo

1º

2º

Atividades

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

Requisitos Específicos

Ampla Concorrência

PcD

Negros

-

1

-

Pacote office.

INSTITUTO OSWALDO CRUZ (IOC) / RIO DE JANEIRO
Vagas

Unidade

Código da
Vaga

Grupo da
Vaga

Formação

IOC

IOC01M

A

Tecnico Análise Clínicas ou
Biotecnologia

1º

3º

Auxiliar na combinações sinergístivas antichagásicas empregando derivados inéditos do
azul de metileno.

IOC

IOC02M

A

Tecnico Análise Clínicas ou
Biotecnologia

1º

3º

Avaliar e controlar as formas larvais de
enteroparasitas em habitantes de municipios
do entorno Vale do Rio paraíba-SP.

Ano Mínimo Ano Máximo

Atividades

Requisitos Específicos

Ampla Concorrência

PcD

Negros

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

IOC

IOC03M

A

Técnico Análise Clínicas ou
Biotecnologia

1º

3º

Isolar e identificar de Bactérias Isoladas a partir
de Dípteros Muscoides Coletados em Áreas
Próximas a Aviários.

-

1

-

-

Manguinhos/RJ

20h
manhã e/ou
tarde

Sim

Entrevista

Local

Carga
horária
semanal/
turno

Área insalubre

Formato de
Seleção

Não

Análise
curricular,
entrevista e
teste de
informática

INSTITUTO RENÉ RACHOU (IRR) / MINAS GERAIS
Unidade

IRR

Código da
Vaga

IRR01M

Grupo da
Vaga

A

Vagas
Formação

Técnico em Administração

Ano Mínimo Ano Máximo

1º

2º

Atividades

Realizar atividades de protocolo e
arquivamento, confeccionar e expedir
documentos administrativos, inserir dados em
planilhas e sistemas operacionais e outras
atividades administrativas.

Requisitos Específicos

Pacote office.

Ampla Concorrência

-

PcD

-

Negros

1

30h
Belo Horizonte/ MG manhã e/ou
tarde

