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portadores de deficiências. Diagnóstico, tratamento, cuidados primá-
rios e acompanhamento das doenças, congênitas ou adquiridas, de
crianças e adolescentes, nas situações de urgência, emergência e
de internação; presta atendimento ambulatorial; atuar em programas
preventivos visando às melhores condições de saúde da população;
exercer demais atribuições pertinentes à especialidade, função e ao
local de trabalho.

Médico - Pediatria/Medicina Intensiva: Atuar profissionalmente na
promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas e da co-
letividade, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, reabi-
litação de enfermos e de portadores de deficiências. Aplicar os co-
nhecimentos da medicina em unidades de Terapia Intensiva Pediá-
trica, no tratamento e acompanhamento de pacientes graves e em
condições críticas, realizando procedimentos para a manutenção
das funções vitais; efetuar exames, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva
ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente;
exercer demais atribuições pertinentes à especialidade, função e ao
local de trabalho.

Médico - Pneumologia: Exercer atividade assistencial clínica e ci-
rúrgica na área de Pneumologia; elaborar e desenvolver trabalhos
científicos, pesquisas, emissão de pareceres, protocolos e novas
técnicas cirúrgicas; realizar avaliação clínica e investigação diagnós-
tica, biópsias, exames, diagnósticos, procedimentos ambulatoriais e
invasivos.

Médico - Pneumologia/Broncoscopia: Aplicar os conhecimentos
da medicina na realização de exames diagnósticos ou tratamentos
terapêuticos, através da utilização de broncoscópio rígido ou flexí-
vel; fazer o acompanhamento do paciente, controlando as intercor-
rências no decurso do procedimento; exercer demais atribuições
pertinentes à especialidade, função e ao local de trabalho.

Médico - Radiologia/Ultrassonografia: Realizar, e emitir laudos
para os diferentes métodos de exames radiológicos abrangendo a
radiologia convencional, exames de ultrassonografia, e de Tomogra-
fia computadorizada.

Médico - Sanitarista: Atuar profissionalmente na promoção, prote-
ção e recuperação da saúde das pessoas e da coletividade, pre-
venção, diagnóstico e tratamento de doenças, reabilitação de enfer-
mos e de portadores de deficiências. Realizar atendimento médico
na sua área de conhecimento específico; implementar ações para
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde;
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar docu-
mentos e difundir conhecimentos da área médica. Zelar pela aten-
ção humanizada e atendimento de qualidade aos usuários do SUS.
Exerce demais atribuições pertinentes à especialidade e ao local de
trabalho. Obedece ao Código de Ética Médica.

Médico - Socorrista/Medicina de Urgência: Atuar profissionalmen-
te na promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas e
da coletividade, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças,
reabilitação de enfermos e de portadores de deficiências. Atuar no
atendimento pré-hospitalar, nas Unidades Móveis como Médico In-
tervencionista, suporte avançado de vida, em todos os cenários de
atuação do pré-hospitalar, assim como na gerência do sistema, con-
forme os termos da Portaria GM no 2.048; realizar check-list diário
no início de seu turno de trabalho, deixando a unidade móvel em
relação a medicamentos e medicações em perfeito estado de uso,
preservando o asseio e a limpeza da unidade; dominar o conhe-
cimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Uni-
dade Móvel, procurando manter-se atualizado através de cursos de
educação continuada e congressos na área; deve ter equilíbrio
emocional e autocontrole; disposição para cumprir ações orientadas;
capacidade física e mental para a atividade; iniciativa e facilidade
de comunicação; destreza manual e física para trabalhar em uni-
dades móveis; capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade
para a capacitação; exercer demais atribuições pertinentes à espe-
cialidade, função e ao local de trabalho.

Médico -Trabalho: Realizar exames médicos ocupacionais, conce-
der licenças para tratamento de saúde, compor junta de perícia mé-
dica; realizar atividades relacionadas à educação sanitária perma-
nente; desenvolver trabalho s no âmbito da prevenção e minimiza-
ção de doenças ocupacionais, controle e avaliação do ambiente de
trabalho, campanhas e treinamentos; realizar junto à Engenharia do
Trabalho avaliações ambientais, além de elaborar, em conjunto, pro-
gramas relacionados a riscos ambientais e saúde ocupacional; ca-
racterizar doenças ocupacionais e desenvolver atividades de pesqui-
sa e ensino.

Químico: Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, se-
lecionando metodologias, materiais, reagentes de análise e critérios
de amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando
amostras; Produzir substâncias, desenvolver metodologias analíticas,
interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de substân-
cias, supervisionar procedimentos químicos, coordenar e executar
atividades químicas laboratoriais; Exercer demais atribuições perti-
nentes à especialidade, função e ao local de trabalho. Assumir a
responsabilidade técnica de setores específicos.

Técnico em Imuno-hematologia: Coletar, receber e distribuir ma-
terial biológico de pacientes; Preparar amostras do material bioló-
gico e realizar exames de imuno-hematologia eritrocitária e leuco-
plaquetária, conforme protocolo; Operar equipamentos analíticos e
de suporte; Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva
dos equipamentos; Administrar e organizar o local de trabalho; Tra-
balhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas,
qualidade e biossegurança; Mobilizar capacidades de comunicação
oral e escrita para efetuar registros, dialogar com a equipe de tra-
balho e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico;
Exercer demais atribuições pertinentes à especialidade, função e ao
local de trabalho.

Técnico em Segurança do Trabalho: Elaborar, participar da ela-
boração e implementar política de saúde e segurança no trabalho;
Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar
variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e
meio ambiente; Desenvolver ações educativas na área de saúde e
segurança no trabalho; Participar de perícias e fiscalizações que in-
tegram processos de negociação; Participar da adoção de tecnolo-
gias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; In-
vestigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e
controle, Exercer demais atribuições pertinentes à especialidade,
função e ao local de trabalho.
2.2. Regime de Trabalho
Os candidatos convocados para a contratação pela Fundação Saú-
de do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Saúde) serão con-
tratados sob o Regime Jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), não possuindo direito à estabilidade, e serão lo-
tados conforme disponibilização de vagas em qualquer das Unida-
des sob a atuação da Fundação Saúde.
2.2.1. Os profissionais cumprirão a carga horária semanal pertinente
a cada emprego, de acordo com a distribuição estabelecida no
Anexo I deste edital, ressalvados os regimes especiais de plantão.
Nestes casos, em função da natureza de cada emprego, a critério
da Fundação Saúde, a execução das jornadas diárias poderá ser
estabelecida nos turnos diurnos e noturnos, em qualquer dia da se-
mana, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
2.2.2. O candidato que vier a ser admitido poderá, a critério da
Fundação Saúde, ficar submetido ao regime de plantão nos dias
de semana, finais de semana e feriados, para exercer atividades in-
ternas e externas.
2.3. Remuneração
Todos os salários estão discriminados no Anexo I.
3. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA
3.1. Das vagas oferecidas, e das que vierem a serem criadas du-
rante o prazo de validade do Concurso Público, 5 % (cinco) serão

reservadas para Pessoas Portadoras de Deficiência (PD), nos mol-
des do Decreto Federal nº 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999 e
em cumprimento à Lei Estadual nº 2.298/94, de 08 de julho de
1994, com redação alterada pela Lei Estadual nº 2.482/95, de 14
de dezembro de 1995.
3.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se Pessoa Portadora de Deficiência
(PD);
b) encaminhar laudo médico (cópia autenticada ou original) e
cópia do CPF (cópia simples). O laudo médico só será conside-
rado válido se emitido nos últimos doze meses, em que deverão
constar:

- A espécie da deficiência;
- Grau da deficiência;
- Nível da deficiência;
- Código correspondente, segundo a Classificação Internacional
de Doenças - CID;
- A data de expedição do laudo;
- A assinatura e carimbo com o nº do CRM do Médico que es-
tá emitindo o laudo médico.

3.2.1. O candidato que porventura apresentar laudo que NÃO con-
tenha qualquer dos itens constantes no subitem 3.2. passará a con-
correr somente às vagas de Ampla Concorrência (AC).
3.2.2. A documentação comprobatória, laudo médico (original ou
cópia autenticada) e cópia simples do CPF, referidos na alínea
“b” do subitem 3.2, poderá ser enviada por SEDEX, com Aviso de
Recebimento (AR) (para a FBR - Concurso Público Fundação
Saúde 2014 (Laudo Médico), Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Ci-
dade Universitária - Rio de Janeiro - RJ, CEP 21941-904, Caixa
Postal 68042) ou poderá ser entregue pessoalmente ou por terceiro
no endereço da FBR. Ou ainda se preferir no posto de atendimen-
to, conforme relação do Anexo IV, no horário das 09h às 17h, de
2ª à 6ª feira, até o dia 17 de fevereiro de 2014 (ÚLTIMO DIA PA-
RA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO).
3.2.3. O fornecimento do laudo médico (cópia autenticada ou ori-
ginal) e da cópia simples do CPF, por qualquer via, é de respon-
sabilidade exclusiva do candidato. A FBR não se responsabiliza por
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação
a seu destino.
3.3. O candidato que se declarar Pessoa Portadora de Deficiência
(PD) poderá requerer na forma do subitem 6.4.9 deste edital, aten-
dimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização
das provas, indicando as condições de que necessita para a rea-
lização destas.
3.4. O laudo médico (cópia autenticada ou original) e da cópia sim-
ples do CPF terão validade somente para este Concurso Público e
não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias des-
ses documentos.
3.4.1. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida pa-
ra concorrer na condição de Pessoa Portadora de Deficiência (PD)
será divulgada na Internet, no endereço eletrônico http://concur-
sos.biorio.org.br, conforme data prevista no cronograma (Anexo
VI).
3.5. A inobservância do disposto no subitem 3.2, bem como o não-
atendimento às condições especiais necessárias acarretará a perda
do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal
condição.
3.6. Considera-se Pessoa Portadora de Deficiência (PD) aquele que
se enquadra nas categorias discriminadas no Decreto Federal nº
3.298/99, de 20 de dezembro de 1999 e da Lei Estadual nº
2.298/94, de 08 de julho de 1994, com redação alterada pela Lei
Estadual nº 2.482/95, de 14 de dezembro de 1995, assim defini-
das:
a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, parapa-
resia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho das funções.
b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 (qua-
renta e um) decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas fre-
qüências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.
c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou
menor que, 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no me-
lhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a so-
matória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou
menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições
anteriores.
d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limi-
tações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptati-
vas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais;
utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habi-
lidades acadêmicas; lazer; e trabalho.
e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
3.7. Os candidatos que se declararem Pessoas Portadoras de De-
ficiência (PD), se não eliminados no Concurso Público, serão con-
vocados, no momento da contratação, para se submeter à perícia
médica promovida por equipe multiprofissional designada pela Fun-
dação Saúde, que verificará sobre a sua qualificação como defi-
ciente ou não, bem como, no período de experiência, sobre a in-
compatibilidade entre as atribuições do emprego e a deficiência
apresentada, nos termos do artigo 43 do Decreto Federal nº
3.298/99, de 20 de dezembro 1999 e suas alterações alterado pelo
Decreto Federal nº 5.296/04, de 02 de dezembro de 2004.
3.8. O candidato deverá comparecer à perícia médica, munido de
exames comprobatórios da deficiência apresentada, que atestem a
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doen-
ças (CID-10), conforme especificado no Decreto Federal nº
3.298/99, de 20 de dezembro 1999 e suas alterações , alterado pe-
lo Decreto Federal nº 5.296/04, de 02 de dezembro de 2004, bem
como à provável causa da deficiência.
3.9. A não-observância do disposto no subitem 3.8, a reprovação na
perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a per-
da do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condi-
ções.
3.10. O candidato, Pessoa Portadora de Deficiência (PD), reprovado
na perícia médica por não ter sido considerado deficiente, perma-
necerá somente na lista geral de classificação do emprego es-
colhido, deixando de figurar na lista específica dos candidatos
com deficiência, sendo utilizada, para qualquer efeito, apenas a
classificação geral do emprego.
3.10.1 Não serão consideradas como deficiência as disfunções vi-
sual e auditiva passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou
aparelhos específicos.
3.11. O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência (PD) se
estiver em ordem de classificação além do limite de vagas, caso
seja reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade
da deficiência com as atribuições do emprego será eliminado.
3.12. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar Pessoa Por-
tadora de Deficiência (PD), se não eliminado no Concurso Público e
considerado como Pessoa Portadora de Deficiência (PD) terá seu
nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de clas-
sificação geral por emprego.
3.13. As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem ocupadas
por falta de candidatos que optaram a vaga reservada a Pessoa
Portadora de Deficiência (PD), ou por reprovação destes no Con-
curso Público ou no exame médico, serão preenchidas pelos de-
mais candidatos, com estrita observância à ordem classificatória.

4. DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E ÍNDIOS
4.1. Considerando o Decreto Estadual nº 43.007/11, de 06 de ju-
nho de 2011 e a Lei Estadual nº 6.067/11, de 25 de outubro de
2011, fica reservado a candidatos negros e índios (N/I) o equi-

valente a 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas, e das que
vierem a serem criadas durante o prazo de validade do Concurso
Público, conforme discriminado no Anexo I.
4.1.1 Nos casos em que o número de vagas oferecidas for igual ou
inferior a 20 (vinte), o percentual da reserva de candidatos negros e
índios (N/I) será de 10% (dez por cento), conforme artigo 1º,§8º da
Lei nº 6.067/11, de 25 de outubro de 2011.
4.2. É considerado negro ou índio o candidato que assim se de-
clare no momento da inscrição.
4.2.1. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido
às regras gerais deste edital, caso não opte pela reserva de va-
gas.
4.2.2. Detectada a falsidade da declaração a que se refere o item
4.2., será o candidato eliminado do Concurso Público e, se hou-
ver sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação no
Serviço Público após procedimento administrativo em que lhe seja
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de ou-
tras sanções cabíveis.
4.3. Os candidatos destinatários da reserva de vagas a negros e
índios concorrerão, além das vagas dispostas na listagem especial,
à totalidade das vagas existentes na listagem de ampla concorrên-
cia.
4.4. A publicação dos resultados finais será realizada em 3
(três) listas. A primeira Lista é Geral, destinada à pontuação e
classificação de todos os candidatos (Ampla Concorrência (AC)), in-
cluindo nesta lista de classificação geral os que se declararem co-
mo Pessoa Portadora de Deficiência (PD), Negros ou Índios (N/I) no
ato de inscrição. A segunda Lista será destinada exclusivamente à
pontuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas as
Pessoas Portadoras de Deficiência (PD) e sua classificação entre
si. A terceira Lista será destinada exclusivamente à pontuação dos
candidatos que concorram às vagas reservadas a Negros ou Ín-
dios (N/I) e sua classificação entre si.
4.5. O candidato às vagas reservadas para Negros ou Índios (N/I)
que, na listagem geral com a pontuação de todos os candidatos,
obtiver classificação dentro do número de vagas oferecidas para
Ampla Concorrência (AC), será convocado para assumir essa vaga,
independentemente de estar inscrito no Concurso Público como ne-
gro ou índio.
4.5.1. Caso se verifique a situação descrita no item 4.5., assim co-
mo na ocorrência de desistência de vaga por candidato negro ou
índio aprovado, a vaga reservada à qual este candidato faria jus
deverá ser ocupada por outro candidato a vagas reservadas para
negros e índios, respeitada rigorosamente a ordem da lista es-
pecífica de classificação de candidatos negros e índios.
4.6. A contratação dos candidatos aprovados no Concurso Público
será de acordo com a ordem de classificação geral no Concur-
so Público, mas a cada fração de 5 (cinco) candidatos, a quinta
vaga fica destinada a candidato negro ou índio aprovado, de
acordo com sua ordem de classificação na lista específica das
vagas reservadas para negros e índios.
4.7. Não havendo candidatos negros ou índios aprovados para pre-
enchê-las, as vagas incluídas na reserva para negros e índios serão
revertidas para o cômputo geral de vagas oferecidas neste Concur-
so Público, voltadas à Ampla Concorrência (AC), podendo ser pre-
enchidas pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem
de classificação.

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO NO EM-
PREGO
5.1. O candidato aprovado e classificado ao final de todas as eta-
pas no Concurso Público de que trata este edital, quando convo-
cado, de acordo com a ordem de classificação e o quadro de va-
gas, segundo conveniência e oportunidade da Fundação Saúde,
deverá comprovar as seguintes exigências necessárias à contrata-
ção:
5.1.1. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerroga-
tivas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72 e do artigo 12, § 1º da
Constituição Federal;
5.1.2. Gozar de direitos políticos.
5.1.3. Estar quite com as obrigações eleitorais.
5.1.4. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino.
5.1.5. Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos, na data da as-
sinatura do contrato de trabalho;
5.1.6. Apresentar, na data da contratação, os requisitos exigidos pa-
ra o emprego, conforme estabelecido no Anexo I deste edital;
5.1.7. Comprovar estar regularmente inscrito no Conselho de Classe
competente, se for o caso, e estar em dia com o pagamento da
anuidade do órgão de classe competente.
5.1.8. Ser considerado APTO no exame médico pré-admissional,
com vistas à avaliação da aptidão física e mental para o emprego,
a ser realizada por meio de serviços médicos credenciados ou con-
tratados pela Fundação Saúde, de acordo com a Norma Regula-
mentadora NR-7/TEM, publicada pela Portaria GM nº 3.214/78, de
08 de junho de 1978, atualizada pela Portaria SSST nº 19/98, de
09 de abril de 1998, que dispõe sobre o Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional nas empresas.
5.1.9. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de
cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos/empregos
acumuláveis previstos na Constituição Federal e na Constituição do
Estado do Rio de Janeiro.
5.2. A prestação de informação falsa ou a falsificação ou a não en-
trega dos documentos eliminará o candidato do Concurso Público,
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo
das sanções penais aplicáveis.
5.3. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos especifica-
dos neste item impedirá a contratação do candidato.

6. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1. Valores das Taxas de Inscrição:

Empregos de Nível Superior - Médicos - R$ 85,00;
Empregos de Nível Superior - Outros Empregos de NS - R$
85,00; e
Emprego de Nível Médio Técnico - R$ 50,00.

6.1.1. Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico
http://concursos.biorio.org.br, solicitada no período entre 09h00
do dia 03 de fevereiro de 2014 até às 23h59 do dia 16 de fe-
vereiro de 2014, observado o horário oficial de Brasília/DF.
6.1.2. A FBR não se responsabilizará por solicitação de inscrição
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, fa-
lhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunica-
ção, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.
6.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição
obrigatoriamente por intermédio do boleto bancário gerado após a
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-
line.
6.2.1. O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, cor-
respondente bancário ou casa lotérica, obedecendo aos critérios es-
tabelecidos nesses correspondentes bancários. A confirmação do
pagamento da inscrição poderá ocorrer em até 72 horas após o
efetivo pagamento.
6.2.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obri-
gatoriamente até o próximo dia útil ao último dia de inscrição.
6.2.2.1. A inscrição, cujo pagamento não for creditado até o terceiro
dia útil após o término das inscrições, não será aceita. 6.2.3. As
inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação
de pagamento da taxa de inscrição.
6.2.4. O comprovante de inscrição do candidato estará disponível
no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, após o aca-
tamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do can-
didato a obtenção desse documento, através da consulta a página
do concurso público utilizando o Box “Suporte ao Candidato” cli-
cando no botão “Consultar a Situação de Inscrição”.
6.3. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet,
a FBR disponibilizará, posto de atendimento com acesso à internet,
conforme relação do Anexo IV, iniciando no período do dia 03 de


