ANEXO I - LISTA DE ESTADO/CIDADE

BAHIA
•
Fiocruz Bahia, localizada na Rua Waldemar Falcão 121 - Candeal, Salvador, BA
CEP 40.296-710;
BRASÍLIA
•
Fiocruz Brasília, localizada na Av. 23 Norte – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba
A. CEP: 70910-900

MINAS GERAIS
•
Fiocruz Minas, localizada na Avenida Augusto de Lima 1.715 - Barro Preto, Belo Horizonte,
MG CEP 30.190-002;

PERNAMBUCO
•
Fiocruz Pernambuco, localizada na Avenida Professor Moraes Rego s/nº - Cidade
Universitária, Recife, PE - CEP 50.670-420;

RIO DE JANEIRO
•
Campus Manguinhos. Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP
21.040-900;
•
Campus Flamengo (Instituto Fernandes Filgueira). Avenida Rui Barbosa 716 - Flamengo,
Rio de Janeiro, RJ - CEP 22.250-020;
•
Campus Jacarepaguá – CTM - Complexo Tecnológico em Medicamentos (Instituto de
Tecnologia em Fármacos). Avenida Comandante Guaranys, 447 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ
CEP 22.775-903
• Fiocruz Mata Atlântica - Estrada Rodrigues Caldas, 3400- Curicica - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 22.713-375
•
Palácio Itaboraí - Rua Visconde de Itaboraí, 188. Valparaiso - Petrópolis – RJ Cep: 25.655030
• Diretoria de Administração- Seção de Arquivo e Microfilmagem. Rua Bispo Lacerda, nº: 25 –
Del Castilho.
RONDÔNIA
•
Fiocruz Rondônia, localizada na Rua da Beira, 7671, BR 364, Km 3,5 - Bairro Lagoa, Porto
Velho, RO - CEP 76812-245.
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ANEXO II
VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO A
CECAL – O Centro de Criação de Animais de Laboratório (Cecal/Fiocruz) é a unidade técnica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção e fornecimento
de animais de laboratório, sangue e hemoderivados. Também presta serviços de controle da qualidade animal e biotecnologia associada a ciência de animais de laboratório, o
que confere ao centro um papel estratégico na área do bioterismo nacional.
NIVEL SUPERIOR
Código da
Vaga

CECAL001

Formação

Atividades

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Medicina
Veterinária ou
Biomedicina

Participação em
atividades vinculadas
ao monitoramento
sanitário de animais de
laboratório:
ensaios
bacteriológicos,
parasitológicos,
imunológicos e
genéticos.

Requisitos
Específicos

Estar cursando
o 4º ou 5º
período e ter
CR ≥ 7,0.

Nº de Vagas
Nº de
de Ampla
Vagas de
Concorrência Portadores
de
Deficiência

1

-

Local da
vaga

Rio de
Janeiro Manguinhos

Quantidade
de
candidatos
classificados
para 2ª etapa

Turno
do
estágio

20

Variável

Vagas
em área
insalubre

SIM

10

CECAL002

Pedagogia

Atendimento a alunos e
professores dos cursos
do Cecal e ao público
em geral. Apoio na
divulgação, inscrição,
seleção e matrícula de
cursos livres e ao
Mestrado Profissional.
Agendamento de salas
Estar cursando
de aula.
do 3º ao 6º
Divulgação de
período e
atividades do Ensino na
possuir
unidade. Apoio na
conhecimento
elaboração de
intermediário do
documentos
Pacote Office.
relacionados aos
cursos, tais como:
estrutura curricular,
programas etc.
Preparo de material
didático e oferecimento
de apoio logístico a
professores durante as
aulas.

-

1

Rio de
Janeiro Manguinhos

20

Variável

NÃO

11

COC - A Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz dedicada à preservação da memória da Fiocruz e às atividades de
pesquisa, ensino, documentação e divulgação da história da saúde pública e das ciências biomédicas no Brasil.

NIVEL SUPERIOR

Código
da Vaga

Formação

COC003

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

Atividades

Fornecer suporte
aos usuários (Help
Desk) em
ambiente
descentralizado.
Auxiliar na
instalação e
configuração de
softwares,
Sistemas
Operacionais
Windows XP, 7 e
8, rede física/
lógica e hardware.
Backup de Dados.
Auxiliar na
instalação e
configuração de
softwares
institucionais.
Montagem de
Hardware:
identificar e
substituir

Requisitos
Específicos

Conhecimento
de Sistemas
Operacionais,
redes de
computadores,
hardware e
Pacote Office.

Nº de Vagas Nº de
Local da
de Ampla
Vagas de
vaga
Concorrência Portadores
de
Deficiência
01
Rio de
Janeiro Manguinhos

Quantidade
de
candidatos
classificados
para 2ª etapa
20

Turno
do
estágio

Vagas
em área
insalubre

Variável

NÃO

12

componentes de
hardware
defeituosos.
Manipular o
Sistema de
Controle de
Suporte Técnico.

COC004

Administração Recebimento de
ou Secretariado documentos e processos.
Expedição de documentos
e processos. Controle de
material. Apoio logístico a
eventos da área.
Atualizações de sistemas
de Recursos Humanos.
Emissão de folha de ponto
e participação em projetos
específicos da área de
desenvolvimento de
Recursos Humanos.

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

01

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

20

Variável

NÃO

13

COC005

COC006

Administração Auxiliar em atividades de
ou Secretariado apoio às
ações educacionais,
como: organização e
alimentação de arquivos e
registros de demandas,
processos de seleção de
alunos, compra,
organização e controle de
materiais didáticos e de
consumo; contratação de
serviços e apoio logístico
para realização de visitas
e eventos culturais;
recebimento e controle de
inscrições; atuação em
secretaria e recepção de
eventos; solicitação e
controle de atendimento
de serviços de
manutenção no espaço
escolar; verificação de
correspondências, ofícios
e memorando.
Arquivologia ou Ações ligadas à
História
preservação documental,
especialmente
documentos sonoros
(analógicos ou digitais),
tais como identificar,
catalogar, resumir,
elaborar pequenos textos
de biografias ou temáticos
dos depoimentos do
acervo, bem como
sumários de assuntos.

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

01

-

Rio de
20
Janeiro Manguinhos

Variável

NÃO

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

01

-

Rio de
20
Janeiro Manguinhos

Variável

NÃO

14

COC007

Arquivologia

COC008

Arquivologia,
Ciências
Sociais ou
História

COC009

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). Suporte no
preenchimento de
planilhas de recuperação
de documentos recebidos.
Auxílio nas tarefas de
organização, conservação
e acesso aos documentos
do arquivo histórico sob a
guarda da COC.
Contagem, codificação e
acondicionamento de
documentos. Aptidão para
pesquisa documental.

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

01

-

Rio de
20
Janeiro –
Manguinhos

Variável

NÃO

Noções de
organização de
arquivos;
recursos
básicos dos
programas
Word, Excel e
Power Point;
internet e língua
portuguesa.
Desenho
Tratamento de imagens.
Conhecimento
Industrial,
Diagramação e finalização dos softwares
Design Gráfico de arquivos para
do pacote
ou Design de impressão. Projetos de
adobe.
Produto
exposições e projetos de
equipamentos interativos
para exposições.

04

-

Rio de
40
Janeiro Manguinhos

Variável

NÃO

01

-

Rio de
20
Janeiro –
Manguinhos

Variável

NÃO

15

COC010

Pedagogia

COC011

Administração
ou Turismo

Auxiliar no
desenvolvimento de
atividades educativoculturais do Serviço de
Educação do Museu da
Vida.

Receber grupos de
visitantes. Orientar os
visitantes sobre as
atividades do Museu.
Encaminhar os grupos aos
espaços de visitação.

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

01

-

Rio de
20
Janeiro Manguinhos

Variável

NÃO

02

-

Rio de
20
Janeiro Manguinhos

Variável

NÃO
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COC
NIVEL MÉDIO
Código da
Vaga

Formação Atividades

COC012

Técnico em Participar no
informática desenvolvimento de
novos projetos de
sistemas de informação.
Apoiar na manutenção de
sistemas de informação
em produção. Realizar
testes em aplicações de
homologação. Realizar
testes de novas
tecnologias utilizadas.

Nº de Vagas Nº de Vagas Local da vaga
de Ampla
de
Concorrência Portadores
de
Deficiência
Conhecimentos
01
Rio de janeiro
de HTML, PHP,
- Manguinhos
JavaScript,
JQuery e CSS.

Requisitos
Específicos

Quantidade
de
candidatos
classificados
para 2ª etapa
20

Turno
Vagas
do
em área
estágio insalubre

Variável NÃO

17

DIRAD – A Diretoria de Administração (DIRAD/Fiocruz), unidade técnico-administrativa da Fiocruz, planeja, coordena, supervisiona e executa as atividades relativas a:
operações comerciais nacionais e internacionais; gestão econômica, financeira, contábil e dos bens móveis; informações gerenciais na área administrativa e suporte
administrativo às unidades da Fiocruz.

NIVEL SUPERIOR
Código da
Vaga

DIRAD013

Formação

Arquivologia

Atividades

Organizar arquivos da
instituição. Executar
diretamente tarefas
rotineiras de arquivo
relacionadas ao
recebimento,
organização,
conservação, controle
e guarda de
documentos.

Requisitos
Específicos

Conhecimento
das técnicas e
métodos para
organização do
acervo, teorias e
princípios
arquivísticos em
função da
Gestão
Documental.

Nº de Vagas Nº de
Local da
de Ampla
Vagas de
vaga
Concorrência Portadores
de
Deficiência
Rio de
Janeiro01
Del
Castilho

Quantidade Turno do
de
estágio
candidatos
classificados
para 2ª etapa
Manhã/Tarde
10

Vagas
em área
insalubre

NÃO

18

História
DIRAD014

Organizar arquivos da
instituição. Executar
diretamente tarefas
rotineiras de arquivo
relacionadas ao
recebimento,
organização,
conservação, controle
e guarda de
documentos.

01

Conhecimento
de métodos de
pesquisa e
organização,
visando à
preservação da
história e
memória da
Instituição.

-

Rio de
JaneiroDel
Castilho

10

Manhã/Tarde

NÃO

NÍVEL MÉDIO
Código da
Vaga

Formação

DIRAD015

Ensino
Médio

Atividades

Organizar arquivos
da instituição.
Executar diretamente
tarefas
administrativas,
como: movimentação
de processos via
sistema, recebimento
de documentos,

Requisitos
Específicos

Estar cursando
o Ensino Médio
ou Técnico em
Administração.

Nº de Vagas Nº de
Local da
de Ampla
Vagas de
vaga
Concorrência Portadores
de
Deficiência
01
Rio de
Janeiro Manguinhos

Quantidade Turno do
de
estágio
candidatos
classificados
para 2ª etapa
10

Vagas
em área
insalubre

Manhã/Tarde NÃO

19

organização, controle
e arquivo de
documentos.

DIREB - A Diretoria Regional de Brasília (Direb/Fiocruz), também conhecida como Fiocruz Brasília, representa a Fundação junto a órgãos dos poderes Executivo e Legislativo,
instituições públicas e entidades privadas, além de desenvolver atividades de ensino, pesquisa, comunicação e assessoria em saúde pública.

NÍVEL SUPERIOR
Código da
Vaga
Formação

Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas Nº de
de Ampla
Vagas de
Concorrência Portadores Local da
vaga
de
Deficiência

Quantidade
de
Turno do
candidatos
estágio
classificados
para 2ª etapa

Vagas
em área
insalubre

20

DIREB016

Administração

DIREB017

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

Auxiliar na
sistematização de
dados e
informações.
Auxiliar no acesso e
operações básicas
de sistemas
informatizados.
Elaborar planilhas.
Auxiliar nas rotinas
administrativas do
setor.
Auxiliar no
atendimento ao
público e telefônico.

Conhecimentos
avançados em
Excel, Word e
atendimento ao
público.

Atendimento ao
cliente interno.
Registro e
acompanhamento
das atividades no
Conhecimentos
Software de
básicos de
controle de
Windows e Office.
chamadas internas.
Assistência técnica
nos equipamentos
de microinformática.

-

1

1

BrasíliaDF

10

Variável

BrasíliaDF

10

Tarde

NÃO

NÃO

21

DIREB018

DIREB019

Suporte técnico a
servidores Windows
e Linux.
Tarefas básicas de
administração em
Tecnologia da serviços: apache,
Informação. - active directory,
Rede de
DFS, firewall, entre
Computadores outros.
Tarefas básicas de
administração em
ambientes
virtualizados com
VMWare.
Auxiliar o
Bibliotecário no
planejamento,
organização e
desenvolvimento
dos serviços da
biblioteca.
Executar serviços
referentes ao
atendimento.
Auxiliar nas
Biblioteconomia
atividades de:
circulação de
materiais
(empréstimo e
devolução).
Auxiliar nas
atividades de
orientação dos
usuários em
atividades de
normalização.

Conhecimentos
básicos de
Windows e Linux.

1

Conhecimentos em
informática básica.
Ter cursado
disciplinas de
catalogação,
classificação e
indexação.
Boa comunicação,
relações
interpessoais,
criatividade,
comprometimento
e pontualidade.
Gostar de trabalhar
em equipe.

1

-

-

BrasíliaDF

10

Variável

BrasíliaDF

10

Variável

NÃO

NÃO

22

Auxiliar no
processamento
técnico e serviço de
referência
Auxiliar nas tarefas
administrativas.

23

DIREB
Nível médio
Código da Vaga

Formação

Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de
Vagas
de
Ampla
Concorr
ência

Nº de
Vagas de
Portadores
de
Deficiência

Local da vaga

Quantidade
de
candidatos
classificad
os para 2ª
etapa

Turno
do
estágio

Vagas em
área
insalubre

DIREB020

Ensino
Médio

Atendimento ao público.
Auxiliar em atividades administrativas.
Elaboração de planilhas e textos.
Auxiliar no controle e atualização de
livros e documentos.

Conhecimento
em Excel, Word
e atendimento
ao público.

1

-

Brasília-DF

10

MANHÃ

NÃO

DIREB021

Ensino
Médio

Atendimento ao público.
Auxiliar em atividades administrativas.
Elaboração de planilhas e textos.
Auxiliar no controle e atualização de
livros e documentos.

Conhecimento
em Excel, Word
e atendimento
ao público.

1

-

Brasília-DF

10

TARDE

NÃO

DIREB022

Ensino
Médio

Atendimento ao público.
Auxiliar em atividades administrativas.
Elaboração de planilhas e textos.
Distribuição de documentos.

Conhecimento
em Excel, Word
e atendimento
ao público.

1

-

Brasília-DF

10

MANHÃ

NÃO

24

DIREB023

Ensino
Médio

Atendimento ao público.
Auxiliar em atividades administrativas.
Elaboração de planilhas e textos.
Distribuição de documentos.

Conhecimento
em Excel, Word
e atendimento
ao público.

1

-

Brasília-DF

10

TARDE

NÃO

DIREB024

Ensino
Médio

Atendimento telefônico e ao público.
Auxiliar em atividades administrativas.
Auxiliar na elaboração de relatórios
de rotina.
Arquivo de documentos diversos,
expedientes e processos.

Conhecimento
em Excel, Word
e atendimento
ao público.

1

-

Brasília-DF

10

MANHÃ

NÃO

DIREB025

Ensino
Médio

Atendimento telefônico e ao público.
Auxiliar em atividades administrativas.
Auxiliar na elaboração de relatórios
de rotina.
Arquivo de documentos diversos,
expedientes e processos.

Conhecimento
em Excel, Word
e atendimento
ao público.

1

-

Brasília-DF

10

TARDE

NÃO

25

DIPLAN - A Diretoria de Planejamento Estratégico (DIPLAN/Fiocruz), unidade de apoio à Presidência, ao Conselho Deliberativo e a outros órgãos da Fiocruz na tomada de
decisões estratégicas. Oferece assessoria e subsídios para a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de saúde, assim como de instrumentos e processos
de planejamento e gestão.

NÍVEL SUPERIOR
Código da
Vaga

DIPLAN026

Formação

Atividades

Administração,
Gestão de
Recursos
Humanos ou
Pedagogia

Apoio aos processos
de Gestão de RH tais
como processos
administrativos de
concessão de
benefícios a
servidores.

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas de
Ampla
Concorrência

Conheciment
os básicos de
Word e Excel.

Nº de Vagas
de Portadores
de Deficiência

1

Local da
vaga

Rio de
Janeiro Manguinho
s

Quantidade de Turno Vagas em
candidatos
do
área
classificados estágio insalubre
para 2ª etapa

10

Variáve
l

NÃO

DIREH - A Diretoria de Recursos Humanos (Direh/Fiocruz), órgão ligado à Presidência da Fiocruz pela Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional, é uma
unidade técnico-administrativa e tem como incumbência gerenciar ações e políticas gerais de gestão do trabalho.

Nível Superior
Código da
Vaga

Formação

Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas
de Ampla
Concorrência

Nº de Vagas
de Portadores
de Deficiência

Local da
vaga

Quantidade
Turno
Vagas
de candidatos
do
em área
classificados estágio insalubre
para 2ª etapa

26

DIREH027

DIREH028

Assessorar
processo de
classificação,
avaliação e
arquivamento
documental.
Apoiar o
Sem requisito
Arquivologia atendimento de
específico.
usuário. Colaborar
nas atividades de
higienização e
conservação
preventiva.

Serviço
Social

Período de
observação do
campo de estágio,
com leitura de
documentos
institucionais.
Leitura de
legislações e
textos referentes
à Saúde do
Trabalhador.
Participação no
trabalho de

Cursando a
partir do 5º
Período

-

1

-

1

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável
NÃO

Variável

NÃO

27

acolhimento dos
trabalhadores
atendidos no
setor.
Acompanhamento
nas entrevistas
dos Exames
Periódicos de
Saúde e dos
Acidentes de
Trabalho.
Participação nos
eventos, palestras
e capacitações
organizadas pelo
setor.
Participação nas
reuniões de
Equipe do NUST e
CST. Participação
nas reuniões dos
GTs dos quais o
Serviço Social
esteja inserido.
Participação em
Palestras, Eventos
do Serviço Social,

28

da Saúde e Saúde
do Trabalhador.
Participar da
elaboração de
materiais
educativos.
Acompanhar nas
ações de vigilância
nos ambientes de
trabalho, nos
quais o Serviço
Social esteja
integrando a
equipe. Visitas nas
unidades da
Fiocruz. Visitas
institucionais.

Nível Médio
Código da
Vaga

Formação

Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas Nº de
de Ampla
Vagas de
Concorrência Portadores
de
Deficiência

Local da
vaga

Quantidade Turno
Vagas
de
do
em área
candidatos estágio insalubre
classificados
para 2ª etapa

29

DIREH029

Ensino
Médio

Apoio administrativo para Conhecimentos
arquivamento e protocolo básicos de
de documentos.
Word e Excel.
Digitação de dados em
sistemas institucionais.
Elaboração de planilhas
e controles
informatizados.

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO

ENSP – A Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) é voltada para a capacitação e formação de recursos humanos para o SUS e para o sistema de ciência e
tecnologia, a produção científica e tecnológica e a prestação de serviços de referência no campo da saúde pública.

NÍVEL SUPERIOR
Código da Formação
Vaga

ENSP030

Atividades

Auxiliar nos serviços administrativos.
Suporte e atualização nos processos
internos. Colaborar na redação e
digitação de documentos em geral.
Apoio na gestão de patrimônio.
Preparar, organizar e arquivar
documentos e correspondências
diversas. Elaboração de gráficos,
memorandos e informes. Conferência
Administra de documentos. Atendimento ao
público do CSEGSF.
ção

Requisitos
Específicos

Nº de
Vagas
de
Ampla
Concorr
ência

Nº de Vagas
de
Portadores
de
Deficiência

Local da
vaga

Rio de
janeiro Manguinhos

Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e
PowerPoint).

Quantidad Turno do
e de
estágio
candidato
s
classificad
os para 2ª
etapa
Variável

Vagas
em área
insalubr
e

NÃO

10

-

2

30

ENSP031

ENSP032

Alimentar banco de dados. Arquivar
Administra documentos. Auxiliar nas rotinas
ção
administrativas do setor.
Atendimento aos clientes internos e
externos, via telefone ou
presencialmente. Suporte na
movimentação de entrada e saída de
documentos e processos (via sistema).
Anexação de documentos executados
Administra no setor, em seus respectivos
processos.
ção

Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e
PowerPoint).

Rio de
janeiro Manguinhos

1

-

1

ENSP034

Informática Pacote
Office.
Conheciment
o do Pacote
Office e
conheciment
o de
internet.

Variável

NÃO

Variável

NÃO

Variável

NÃO

5
-

ENSP033
Reconhecer o bem permanente.
Acervar o bem permanente. Rotinas
Administra administrativas (arquivamento, entre
outras).
ção
Levantamento de informações
trazendo subsídios para a confecção
de relatórios. Atendimento ao público
interno e externo. Atendimento
Administra telefônico. Confecção de memorandos
e planilhas.
ção

NÃO

5

Rio de
janeiro Manguinhos

Estar
cursando a
partir do 4°
período.

Variável

1

Rio de
janeiro Manguinhos
Rio de
janeiro Manguinhos

1

5

5

-
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ENSP035

ENSP036

ENSP037

Encaminhar chamados técnicos para a
área de suporte. Atendimento aos
usuários da escola. Acompanhamento
das situações dos processos. Emitir
relatório. Acompanhar a entrada e
Administra saída de equipamentos. Arquivamento
de documentos.
ção
Coleta de informações para
alimentação de banco de dados
relacionados à gestão. Apoio na
organização dos conteúdos.
Arquivamento de documentos de
distribuição de informações. Prestar
apoio à analista de planejamento no
suporte às coordenações de pesquisa
e ensino (lato e stricto) do DAPS, no
fornecimento de informações
necessárias ao acompanhamento e
avaliação dos grupos de pesquisa,
Administra projetos e atividades de ensino do
departamento.
ção
Selecionar e relacionar documentos
pertinentes à área de ensino.
Identificar os documentos passíveis de
transferência para o arquivo
intermediário. Classifica os
documentos de acordo com o código
Arquivolog de classificação da FIOCRUZ. Elaborar
relatórios de e atividades.
ia

Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e
PowerPoint).

Rio de
janeiro Manguinhos

1

Variável

NÃO

Variável

NÃO

Variável

NÃO

5
Rio de
janeiro Manguinhos

-

1

5

Uso do MS
Excel e MS
Word (nível
intermediári
o).

Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e
PowerPoint).

Rio de
janeiro Manguinhos

3

10

-
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ENSP038

ENSP039

ENSP040

ENSP041

Ciências
Biológicas Extração de DNA de microbactérias.
Realização de PCR. Corrida
ou
Biologia eletroforética em gel de agarose.
Manutenção do sequenciador.
Realização do PRA. Reação do PCR.
Ciências Reação de sequenciamento;
Biológicas purificação e precipitação das
ou
amostras. Sequenciamento e
Biologia identificação das microbactérias.
Ciências Apoiar o desenvolvimento das
Biológicas, atividades do CGS/VDDIG que incluem
Biologia, as áreas de resíduos e produtos
Engenhari químicos, ecoeficiência e educação
a
ambiental. Atualizar levantamento
ambiental bibliográfico, normas e legislações.
ou
Desenvolver relatórios e planilhas de
Graduação acompanhamento de atividades.
Tecnológic
a em meio
ambiente

Sem
requisito
específico.

Sem
requisito
específico.
Conheciment
o
intermediári
o do Pacote
Office e
noções
básicas de
inglês.

Estar
cursando a
partir do 4°
Suporte no apoio ao ambiente
período;
Microsoft. Lidar com serviços
inglês
implementados no servidor. Realizar
instalações e ajustes em DC, DNS, ISS e técnico;
conheciment
Ciência da outros. Apoio nos aspectos de
o avançado
computaç administração da rede de dados do
em
núcleo de biossegurança.
ão

1

-

Rio de
janeiro Manguinhos

Rio de
janeiro Manguinhos

1

Variável

SIM

Variável

SIM

Variável

SIM

Variável

NÃO

5

5

Rio de
janeiro Manguinhos

1

5
-

Rio de
janeiro Manguinhos

1

5
-
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informática e
Pacote
Office.

ENSP042

ENSP043

Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
Organização de fontes. Catalogação de e
Ciências artigos. Apoio a entrevistas e
PowerPoint).
Sociais seminários.
Cursando a
partir do 5°
período de
desenho
industrial,
com
habilitação
em
comunicação
visual ou
programação
visual ou
design
gráfico.
Desenho Diagramação de materiais gráficos.
Conheciment
industrial Montagem de provas de materiais
os básicos
gráficos. Tratamento de imagem.
ou
em Corel
Comunicaç Atualização de site. Auxílio na
ão Visual instalação de adesivos de sinalização. Draw,

Variável

Rio de
janeiro Manguinhos

1

-

NÃO

5

Rio de
janeiro Manguinhos

-

1

5

Variável

NÃO
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Photoshop,
Indesign,
HTML e CSS.

ENSP044

Desenho
industrial,
Design
Gráfico,
Publicidad
ee
propagand
a, Artes,
Comunicaç
ão Visual,
Artes
Pintura,
Artes
Gravura
ou Moda

O estagiário
deve estar
em processo
de
aprendizage
m de
técnicas de
desenho e
ilustração e
ter noções
dos
programas
de edição de
imagem,
editoração
eletrônica e
desenho
Participação no processo de edição de vetorial do
adobe. Ter
uma revista mensal, de edição do
website e das redes sociais da revista. familiaridade
com o uso de
Criação de ilustrações, vídeos e
produção de fotografias para a revista administrado
res de
RADIS e o programa RADIS.
Participação da criação e produção de conteúdo de
peças de comunicação diversas para o sites,
atualização
programa RADIS.

Variável

Rio de
janeiro Manguinhos

1

-

NÃO

5
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ENSP045

Direito
ENSP046

Participar de atividades relacionadas
às linhas de pesquisas do setor.
Pesquisar doutrinas e jurisprudências.
Pesquisar legislação. Produção de
relatórios.

Levantamento e caracterização da
estrutura orçamentária e de
financiamento do setor de
saneamento básico no brasil. Análise
dos instrumentos de regulação e
governança do setor de saneamento
disponível no d12, à luz das teorias de
regulação e accountability existentes.
Identificação dos gargalos de
infraestrutura que afetam o
desempenho do setor de saneamento
Economia no brasil. Análise dos obstáculos

de redes
sociais e
produção de
peças de
comunicação
visual para
web. Saber
utilizar
equipament
os
fotográficos.
Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e
PowerPoint).

Rio de
janeiro Manguinhos

-

1

1

-

NÃO

Variável

NÃO

5

Rio de
janeiro Manguinhos

Conheciment
o de
economia do
setor
público,
macroecono
mia e
informática.

Variável

5
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estruturais do setor público. Análise
microeconômica das prestadoras
regionais de saneamento e
identificação de obstáculos para a boa
performance no setor. Análise dos
obstáculos institucionais e
microeconômicos que afetam a
performance do setor de saneamento
no brasil.
ENSP047

Farmácia

Preparo de soluções. Validação de
metodologias. Leitura de amostras
(resultados e interpretação).

ENSP048

Farmácia

Levantamento bibliográfico. Coleta e
preparo de amostras. Operação dos
equipamentos. Leitura das amostras
reais.

Farmácia

Acompanhamento do atendimento e
separação dos medicamentos para
dispensação. Conferência e
armazenamento de medicamentos.
Fracionamento de medicamentos de
acordo com o POP específico.

ENSP049

Nível básico
de inglês e
informática.
Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e
PowerPoint).
Estar
cursando a
partir do
3°ano de
faculdade.

1

1

Rio de
janeiro Manguinhos
Rio de
janeiro Manguinhos
-

SIM

Variável

SIM

Variável

SIM

5

5

Rio de
janeiro Manguinhos

2

Variável

10

-
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ENSP050

Farmácia

Busca, fichamento e organização de
literatura científica. Organização de
formulários de coleta de dados.
Codificação de dados para
processamento. Apoio na organização
de textos de disciplinas ministradas.
Apoio na organização e preparação de
material didático. Apoio no relatório
de atividades didáticas e de pesquisa.

ENSP051

Farmácia

Busca, fichamento e organização de
literatura científica. Organização de
formulários de coleta de dados.
Codificação de dados para
processamento. Apoio na organização
de textos de disciplinas ministradas.
Apoio na organização e preparação de
material didático. Apoio no relatório
de atividades didáticas e de pesquisa.

Dinamismo,
disposição
para
aprender
novas
atividades.
Responsabili
dade com
seus horários
e tarefas.
Capacidade
de leitura de
textos em
inglês e
espanhol.
Dinamismo,
disposição
para
aprender
novas
atividades.
Responsabili
dade com
seus horários
e tarefas.
Capacidade
de leitura de
textos em
inglês e
espanhol.

Rio de
Janeiro Manguinhos

1

-

SIM

Variável

SIM

5

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

1

Variável

5
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ENSP052

ENSP053

ENSP054

ENSP055

Acompanhamento da evolução dos
usuários, registrando no prontuário
eletrônico as ocorrências,
encaminhando ao profissional de
saúde mediante a aprovação e
assinatura da supervisão. Auxiliar no
acompanhamento da reabilitação dos
usuários. Desenvolver programas
Fonoaudio terapêuticos específicos para cada
diagnóstico.
logia
Acompanhamento supervisionado no
ambulatório de pneumologia. Estudo
de doenças pulmonares. Participação
na produção de projetos de pesquisa.
Auxiliar na aplicação correta de
medicamentos inalatórios pelo
Medicina paciente.
Atendimento individual em
ambulatório aos usuários do CSEGSF.
Ações educativas coletivas com a
comunidade de Manguinhos.
Acompanhamento das ações das
equipes da estratégia saúde da família.
Nutrição Participação em projetos de pesquisa.
Acompanhar a preparação de
relatórios gerenciais. Alimentar a base
de dados do sistema de educação.
Auxiliar no atendimento a alunos e
professores. Auxiliar na elaboração de
Pedagogia relatórios.

Rio de
janeiro Manguinhos

Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e
PowerPoint).

1

Cursando a
partir do 5°
período;
disponibilida
de de 20h
semanais.
Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e

SIM

Variável

SIM

Variável

SIM

Variável

NÃO

5

Rio de
janeiro Manguinhos

Cursando o
8º período e
apresentar
tempo livre.

Variável

1

5

-

Rio de
janeiro Manguinhos

1

5

Rio de
janeiro Manguinhos

2

1

10

39

PowerPoint).

ENSP056

ENSP057

Arquivar e editorar documentos.
Auxiliar na emissão de certificados.
Auxiliar na organização de
Pedagogia
documentos diversos. Acompanhar a
entrada e saída de documentos.
Conferir a documentação dos alunos.

Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e
PowerPoint).

Arquivar e editorar documentos.
Auxiliar na emissão de certificados.
Auxiliar na organização de
Pedagogia
documentos diversos. Acompanhar a
entrada e saída de documentos.
Conferir documentos dos alunos.

Conheciment
o básico de
informática
(Word, Excel
e
PowerPoint).

1
-

1

-

ENSP058

Química

Limpeza, conservação e
descontaminação de vidrarias.
Levantamento bibliográfico e auxílio à Sem
requisito
operação de equipamentos
específico.
instrumentais.

Rio de
janeiro Manguinhos

5

Rio de
Janeiro Manguinhos

5

NÃO

-

Variável
NÃO
Variável

Rio de
janeiro Manguinhos

1

Variável

SIM

5

40

ENSP059

ENSP060

ENSP061

Conheciment
o básico de
informática
Relações Organização de fontes. Catalogação de (Word, Excel
e
internacio artigos. Apoio à elaboração de
PowerPoint).
nais
entrevistas e a seminários.
Conheciment
Graduação
o de
Tecnológic Acompanhar toda a rotina do setor
informática
ligada à gestão de estoque e sistemas (domínio de
a em
Logística de estoque.
Excel).
Tecnólogo
em
Processam
ento de
Dados,
Sistemas
de
Informaçã
o, Ciência
Conheciment
da
o de algum
Computaç
software de
gerenciamen
ão, Análise
to de
de
conteúdo
Sistemas,
como, por
Intervenções em códigos (ajustes e
Tecnologia
exemplo,
desenvolvimento). Atualização de
da
sites. Instalação e desenvolvimento de Joomla ou
Informaçã estruturas de sites.
Wordp.

1

1

-

Rio de
janeiro Manguinhos

-

Rio de
janeiro Manguinhos

Variável

NÃO

Variável

NÃO

5

5

Rio de
janeiro Manguinhos
-

NÃO

1

5

Variável
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o ou
Engenhari
a da
Computaç
ão

ENSP
Nível médio
Código
da Vaga

Formaçã Atividades Requisitos específicos Nº de Ampla
o
concorrência

ENSP062

Ensino
médio
ENSP063
Ensino
médio

Digitação de
documentos
oficiais.
Arquivamen
to, recepção
e expedição
de
documentos
oficiais.
Digitação de
documentos
oficiais.
Arquivamen

Nº de Vagas de
Portadores de
Deficiência

Quantidade
Turno
de
do
candidatos
estágio
classificados
para 2ª etapa
Rio de Janeiro Variável
Manguinhos

Local da
vaga

Vagas
em
área
insalub
re

NÃO

-

1

5

Noções básicas de
informática (Word, Excel e
PowerPoint).
Noções básicas de
informática (Word, Excel e
PowerPoint).

1

Rio de Janeiro Manguinhos
-

Variável

NÃO

5
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ENSP064

Ensino
médio

to, recepção
e expedição
de
documentos
oficiais.
Digitação de
documentos
oficiais.
Arquivamen
to de
documentos
, pastas e
formulários.
Preparação
e
distribuição
de material Noções básicas de
instrucional, informática (Word, Excel e
via correio. PowerPoint).

Rio de Janeiro Manguinhos

Variável

NÃO

-

1

5

FARMANGUINHOS - O Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) é, atualmente, o maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da
Saúde. Farmanguinhos produz mais de um bilhão de medicamentos por ano para os programas estratégicos do Governo Federal, que são distribuídos à população pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), além de atender demandas emergenciais no Brasil e no exterior.

NÍVEL SUPERIOR
Código
da
Vaga
Formação

Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de
Nº de
Vagas de
Vagas de
Ampla
Portadore
Concorrênc
s de
ia
Deficiênci

Local
da
Vaga

Quantidade de Turno
candidatos
do
classificados
estágio
para 2ª etapa

Vagas
em
área
insalub
re
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a

FAR065

Administração

Auxilio na elaboração de
documentos e nos serviços
administrativos. Alimentação de
sistema de dados. Arquivo,
protocolo e atendimento
telefônico. Controle de agenda de
reuniões e treinamentos.

Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os em
Informática.

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Biotecnologia,
Farmácia ou
Biomedicina

Participar da linha de pesquisa:
Descoberta e Desenvolvimento de
Fármacos Antitumorais.
Manutenção de linhagens celulares
tumorais. Preparo de soluções e
material estéril para cultura celular.
Experimentos de biologia molecular
(PCR), adesão celular e apoptose.
Análise de resultados e
apresentação de resultados em
eventos científicos.

Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os em
Informática.

FAR066

1
-

2

Rio de
Janeiro
Comple
xo
Tecnoló
gico em
Medica
mentos
/Jacare
paguá

20

6 horas
(variáv
el)

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20

6 horas
(variáv
el)

NÃO

SIM
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FAR067

Apoiar a análise de incidentes de
TIC, baseado nas práticas do ITILV3.
Participar na elaboração de
escopos de projetos de TI,
Ciência da
organização de documentos e
Computação ou relatórios técnicos. Apoiar a
Tecnólogo em
Processamento definição de infraestrutura de TI a
partir da avaliação das
de Dados
necessidades do usuário. Apoiar a
promoção de utilização de
metodologias de análise e
melhorias de processos.

FAR068

Ciências
Biológicas ou
Biologia

FAR069

Farmácia ou
Química

Apoio na realização de coleta e
herborização de material para
exsicatas. Organização de material
bibliográfico. Levantamento de
dados da coleção de plantas
medicinais. Análise e construção do
banco de dados do setor.
Elaboração de extratos a partir de
espécies vegetais. Fracionamento
de extratos oriundos de espécies
vegetais por partição líquidolíquido. Análise cromatográfica de
extratos e frações oriundas de
espécies vegetais. Capacitação em
equipamentos instrumentais.

Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os de
informática,
MS Project e
inglês para
leitura.

Cursando a
partir do 5º
período.
Conheciment
os de
informática.
Inglês
(desejável).

Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os em
Informática.

1

Rio de
Janeiro
Comple
xo
Tecnoló
gico em
Medica
mentos
/Jacare
paguá

20

6 horas
(variáv
el)

NÃO

20

1

-

Rio de
Janeiro
–
Colônia
/Curicic
a

6 horas
(variáv
el)

SIM

SIM

1

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20

6 horas
(variáv
el)
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FAR070

Farmácia

Análises de controle em processo.
Pesagem de insumos.
Acompanhamento de processos
(lotes, pilotos).
FAR071

Farmácia

Acompanhamento da fabricação e
embalagem dos lotes, observando
a adequação às normas de boas
práticas de fabricação. Auxílio no
levantamento dos tempos de
processos para elaboração de
Standards de produção e na
determinação de faixas de
rendimentos. Auxílio na realização
de atividades voltadas para
aumento de produtividade. Revisão
de procedimentos operacionais
padrão e gerenciamento de
treinamentos.

FAR072

Farmácia ou
Química

Acompanhamento de análises do
Laboratório do estado do estudo
sólido. Pesquisa bibliográfica.
Acompanhamento na qualidade do
setor.

Cursando a
partir do 6º
período.
Conheciment
os de
informática.

1

Rio de
Janeiro
Comple
xo
Tecnoló
gico em
Medica
mentos
/Jacare
paguá

SIM

20

6 horas
(variáv
el)

SIM
Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os em
Informática.

Cursando a
partir do 6º
período.
Conheciment
os de inglês e
informática.

2

-

1

Rio de
Janeiro
Comple
xo
Tecnoló
gico em
Medica
mentos
/Jacare
paguá
Rio de
Janeiro
Comple
xo
Tecnoló
gico em
Medica

20

6 horas
(variáv
el)

SIM

20

6 horas
(variáv
el)
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mentos
/Jacare
paguá
FAR073

Farmácia

Laboratório de desenvolvimento e
validação analítica - reparo de
soluções a serem utilizadas nas
análises. Realização de análises de
dissolução. Teor dos medicamentos
em desenvolvimento utilizando a
técnica de cromatografia líquida e
espectrofotômetro. Organização de
reagentes e colunas
cromatográficas.

FAR074

Farmácia

Suporte às atividades de controle
de documentos do sistema de
qualidade, à implementação do
procedimento de validação de
planilhas e às atividades de
treinamentos do setor.

FAR075

Farmácia

Pesquisa em base de dados, tais
como Scopus e SciFinder; Síntese
e purificação de substâncias
orgânicas; identificação e
caracterização de intermediários de
síntese e produtos finais.

Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os de
informática.

Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os de
informática.

Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os de
informática e
inglês para
leitura.

SIM

1

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20

6 horas
(variáv
el)

SIM

1

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20

6 horas
(variáv
el)

SIM

20

1

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

4 horas
(variáv
el)
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FAR076

SIM

20

Química,
Engenharia
Química ou
Farmácia

"Data Mining", identificação e
extração da informação essencial
em 90 milhões de patentes.
Pesquisas de produtos tecnológicos
e científicos em bases científicas 23 milhões no PUBMED.
Desenvolver metodologia para
inovar em bases 2.0 como LINGO
3G, NODEXL.

Desejável
conhecimento
em softwares
gráficos.

1

-

FAR077

Psicologia
Acompanhar processos seletivos,
programas participativos de
integração, controle de documentos
do setor, cadastro e arquivo de
currículos.

Cursando a
partir do 5º
período.
Noções de
inglês e
informática.

1
-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

Rio de
Janeiro
Comple
xo
Tecnoló
gico em
Medica
mentos
/Jacare
paguá

4 horas
(variáv
el)

NÃO

20

6 horas
(variáv
el)

FAR078

SIM

Química

Participação na síntese e
purificação de compostos.
Caracterização dos produtos
obtidos através de diferentes
técnicas de análise. Elaboração de
relatórios e artigos científicos.
Apresentação dos trabalhos
desenvolvidos em congressos e
reuniões científicas.

Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os de
informática.

1

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20

6 horas
(variáv
el)

48

FAR079

Química

Auxílio nas preparações de
diversas soluções, nas purificações
de substâncias sintetizadas, nas
preparações de substâncias
orgânicas e nas análises dos
resultados analíticos.

Cursando a
partir do 4º
período.
Conheciment
os de
informática e
inglês para
leitura.

SIM

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

2

6 horas
(variáv
el)

20

NÍVEL MÉDIO
Código
da Vaga

Requisitos
Específicos

Formação
Atividades

Nº de
Nº de
Vagas
de
Vagas de
Portadores
Ampla
de
Concorrên
Deficiência
cia

FAR080
Técnico em
segurança do
Trabalho

Levantamento de aspecto de
serviço de segurança
operacional (perigos e riscos).
Auxiliar na organização de
documentações. Elaboração e
identificação de condições de
riscos. Estudo de normas e leis.

Conhecimentos
em informática.

1

Local
da
Vaga

Rio de
Janeiro
Comple
xo
Tecnoló
gico em
Medica
mentos
/Jacare
paguá

Quantidade de
candidatos
classificados
para 2ª etapa

Vagas
em
Turno
área
do
estágio insalub
re
SIM

20

6 horas
(variáv
el)
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FIOCRUZ RONDÔNIA - A missão da Fiocruz Rondônia é gerar, difundir e induzir soluções científicas e tecnológicas em patologias tropicais.
NÍVEL SUPERIOR
Código da
Vaga

RON081

RON082

Formação

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

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia,
Química,
Medicina,
Odontologia

Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas Nº de
Local
de Ampla
Vagas de
da
concorrência Portadores vaga
de
Deficiência
Porto
Velho
- RO

1
Auxílio aos usuários da rede
de computadores nos
diversos aplicativos de
escritório e internet. Auxiliar o
Disponibilidade
setor de TI na resolução de
problemas ligados a sistemas de 20h
operacionais e redes.
semanais.

Quantidade
Turno
de
do
candidatos
estágio
classificados
para 2ª etapa

NÃO

10

Manhã

Porto
Velho
- RO

Apoio às ações
desenvolvidas pelos
laboratórios de pesquisa ou
Plataformas Tecnológicas da
Fiocruz RO.

1
Disponibilidade
de 20 h
semanais.

Vagas
em área
insalubre

SIM

10

Manhã

-
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ou
Enfermagem

RON083

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia,
Química,
Medicina,
Odontologia Apoio às ações
ou
desenvolvidas pelos
Enfermagem laboratórios de pesquisa ou
Plataformas Tecnológicas da
Fiocruz RO.

SIM

Porto
Velho
- RO

10

1

Disponibilidade
de 20 h
semanais.

Manhã

-

IAM - A Fiocruz Pernambuco, ou Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz), na capital Recife, tem por missão contribuir para a redução de iniquidades e melhoria das
condições sociossanitárias da população, particularmente na região nordeste brasileira, mediante geração de evidências científicas e tecnológicas indutoras de políticas de
saúde e de ciência e tecnologia em saúde e de ações integradas de pesquisa, ensino, serviços e cooperação técnica.

NÍVEL SUPERIOR
Código
da Vaga

Requisitos
Específicos
Curso

Atividades

Nº de
Nº de
Vagas de Vagas
Ampla
de
Concorrê Portador
ncia
es de

Local da
vaga

Quantidade de
candidatos
classificados
para 2ª etapa

Turno
do
estágio

Vagas
em área
insalubr
e

51

Deficiên
cia
IAM84

IAM85

IAM86

IAM87

Atendimento ao público.
Auxiliar na elaboração
Administração ou de relatórios. Auxiliar na
Secretariado
elaboração, digitação e
arquivamento de
documentos.
Atendimento ao público.
Administração, Auxiliar na elaboração
Ciências
de relatórios. Auxiliar na
Contábeis ou
elaboração, digitação e
Secretariado
arquivamento de
documentos.
Realizar atendimento ao
público. Dar apoio na
Biblioteconomia organização do acervo
da biblioteca. Auxiliar na
compra do acervo.
Ler de forma dinâmica
os jornais Diários de PE:
Folha de PE e Jornal do
Comercio; prestando
bastante atenção se foi
publicado algo referente
à Fiocruz Pernambuco
Comunicação
ou ao Centro de
Social Pesquisas Ageu
Jornalismo
Magalhães.
Quando da publicação
de algo referente à
Fiocruz PE, clipar a
nota/matéria, colar no
documento do Word
(clipping), imprimi-lo e
colocá-lo na pasta de

Sem requisitos
específicos

NÃO
1

-

Manhã/T
arde

Recife- PE
15

Sem requisitos
específicos

NÃO
3

-

Recife- PE

30

Variável

Sem requisitos
específicos

NÃO
1

-

Tarde

Recife- PE
10

Sem requisitos
específicos

NÃO

-

1

Recife- PE

20

Manhã
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IAM088
Engenharia Civil

clippings.
Acessar, em todo o
tempo, o e-mail do
setor. Apagar as
propagandas e atentar
para e-mail de
pesquisadores pedindo
que alguma informação
seja divulgada.
Fazer diariamente o
boletim com notas
pequenas, arquivar e
em seguida postar na
intranet.
Cobrir os eventos
(tirando fotos e
anotando detalhes
importantes num bloco).
Colocar informações no
site da instituição.
Atualizar planilhas de
clippings.
Fazer jornal mural
(selecionar os eventos
mais importantes do
mês e enviá-los para
designer juntamente
com as fotos).
Colaborar na produção
do informe
quadrimestral.
Auxiliar na manutenção
predial e acompanhar
obras.

Sem requisitos
específicos.

NÃO
1

Recife- PE

10

Manhã/T
arde
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IAM89

Sem requisitos
específicos.

Estatística

Auxiliar na elaboração
de projetos de
pesquisas em seus
componentes
quantitativos. Auxiliar na
aplicação de modelos
estatísticos para análise
dos dados oriundos das
pesquisas.

NÃO

1

1

Recife PE

Tarde

20
IAM90

Web design

Auxiliar na criação de
Sem requisitos
home pages.
específicos.
Acompanhar o conteúdo
que deve ser inserido no
site de acordo com o
perfil do cliente. Dar
apoio na seleção de
imagens e textos.
Elaborar e executar
projetos de web. Auxiliar
na atualização e
manutenção do site. Dar
suporte no
desenvolvimento do site
da empresa.

NÃO

1

Recife- PE

10

Variável

IAM
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NÍVEL MÉDIO

Códig
o da
Vaga

Requisitos
Específicos
Curso

IAM91

Técnico em
Edificações

IAM92

Técnico em
Eletrônica

Atribuições

Apoiar no orçamento de obras – estimativa
Sem
de preços, interpretação de projetos e
requisitos
especificações técnicas. Visitas técnicas para específicos.
levantamento de dados. Composição de
custos diretos e indiretos. Comparar custos e
cronograma físico-financeiro. Auxiliar nas
providências de suprimentos e serviços elaborar cronograma de compras, consultar
estoque, selecionar fornecedores, cotações
de preços, estudo comparativo e negociação
de prazos de entrega. Apoiar a manutenção
na conservação de obras - visita técnica para
diagnóstico, verificar responsabilidade e
providenciar reparo.
Auxiliar a manutenção, instalação e projetos
Sem
em sistemas eletroeletrônicos e de
requisitos
automação em equipamentos de laboratório.
específicos.
Apoiar em Instalar, testar e consertar
aparelhos, equipamentos, circuitos e
componentes eletrônicos, orientando-se por
desenhos e planos específicos quando
necessário. Assessorar tecnicamente o
recebimento de equipamentos na área de
telecomunicação. Suporte para operar
instrumentos e equipamentos necessários à
realização dos serviços. Zelar pela

Nº de Vagas Local
Nº de
de Portadores da
Vagas
de Deficiência vaga
Ampla
Concorrênc
ia
1

-

2

-

Quantidade Turno
de
do
candidatos estágio
classificad
os para 2ª
etapa
Recife 10
VARIÁ
PE
VEL

Recife PE

15

VARIÁ
VEL

Vagas
em
área
insalub
re
SIM

SIM
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manutenção, limpeza, conservação, guarda e
controle de todo o material, aparelhos,
equipamentos e de seu local de trabalho.
Executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos de
medição e controle.

IFF - O antigo Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), agora Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - oferece serviços de saúde a pacientes
referenciados por outras unidades ligadas ao SUS no Rio de Janeiro ou que possuam encaminhamento médico. Ele presta assistência à mulher com gravidez de risco fetal
durante todo o ciclo da gestação. Após o nascimento, quem recebe acompanhamento é a criança, até atingir a adolescência, se necessário. O Instituto oferece atendimento
para o público infanto-juvenil em diversas especialidades e realiza, ainda, um importante trabalho em aleitamento materno.
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NIVEL SUPERIOR
Código da
Vaga

IFF093

IFF094

Formação

Biologia,
Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Biologia,
Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Atividades

Extração de DNA de
líquido amniótico das
gestantes com
sorologia positiva
para toxoplasmose.
Padronização de
técnica de PCR em
tempo real.
Acompanhamento da
carga parasitária
durante a gestação.
Imortalização de
células. Extração de
DNA genômico e de
RNA total de células
eucarióticas e de
alíquotas de sangue
periférico. Reações
de PCR e de RTPCR. Clonagem de
fragmentos de PCR.
Obtenção de DNA
plasmodial em
pequena e média
escalas.
Fracionamento de
proteínas por SDSPAGE, western blot.

Requisito
s
Específic
os

CR
mínimo =
7.0.
Conhecim
ento de
inglês.

Aluno
cursando a
partir do 4º
período.
CR
mínimo =
7.0.
Conhecim
ento de
inglês e
informática
.

Nº de Vagas
Ampla
Concorrênci
a

Nº de Vagas
de
Portadores
de
Deficiência

1

-

1

-

Local da
vaga

Rio de
JaneiroFlamengo

Rio de
JaneiroFlamengo

Quantidad
e de
candidatos
classificad
os para 2ª
etapa
10

Turno do
estágio

10

manhã ou
tarde

manhã

Vagas
em área
insalubre

SIM

SIM
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IFF095

Biomedicina

IFF096

Enfermagem

Construção de
vetores lentivirais.
Expressão gênica
transitória e
permanente em
células humanas.
Realização de
culturas de linfócitos
para obtenção de
cromossomos em alta
resolução. Técnica de
bandeamento
cromossômico.
Análise microscópica,
descrição e
montagem de
cariótipo de acordo
com o ISCN-2013.
Obtenção de DNA a
partir de diferentes
tecidos, visando o
estudo das micro
aberrações
cromossômicas.
Vigilância
Epidemiológica dos
agravos de
notificação
compulsória nas
unidades de
produção do IFF.
Digitação do banco
de dados do NHE.
Participação na
elaboração do
Boletim

Aluno
cursando a
partir do 5º
período.
CR
mínimo =
7.0.
Já ter
cursado a
disciplina
Genética
Médica.

1

-

Rio de
Janeiro Flamengo

10

manhã ou
tarde

SIM

Aluno
cursando a
partir do 6º
período.
CR mínimo =
7.0.
Conheciment
o de inglês e
informática
(Word e
Excel).

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

5

manhã ou
tarde

SIM
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IFF097

Enfermagem

IFF098

Farmácia

Epidemiológico do
NHE.
Vigilância de
indicadores de
infecção. Visitas
técnicas em unidades
críticas e
semicríticas.
Participação em
treinamentos em
serviço da Comissão
de Controle de
Infecções
Hospitalares.

Atualização semanal
das prescrições dos
pacientes do Padi.
Programação da
dispensação
individual quinzenal
dos medicamentos
prescritos.
Visita domiciliar
semanal para

Aluno
cursando a
partir do 4º
período.
CR mínimo
= 7.0.
Conhecim
ento em
informática
(Word e
Excel).
Ser
proativo,
ter boa
capacidad
e de
comunicaç
ão e
relacionam
ento e
estar com
a carteira
de
vacinação
em dia.
Aluno
cursando a
partir do 6º
período.
CR mínimo
= 7.0.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

5

manhã ou
tarde

SIM

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

4

manhã ou
tarde

SIM

59

orientação e
acompanhamento de
administração,
guarda e estoque
dos medicamentos
dispensados.
Acompanhamento de
dispensação de
medicamento no
serviço de farmácia.
Participação em
eventos científicos.

IFF099

Fisioterapia

IFF100

Fonoaudiologia

Avaliação da
mecânica ventilatória
de crianças
internadas.
Elaboração de plano
de tratamento de
acordo com a
patologia.
Participação nos
rounds de internação
e round
multiprofissional.
Atividades teóricas:
aleitamento materno,
desenvolvimento
sensório motor oral,
teoria síncrono-ativa
e ética em
fonoaudiologia.
Atividades práticas:
seminários,
observação das
práticas ambulatorial
e hospitalar, pesquisa

Aluno
cursando a
partir do 6º
período.
CR mínimo
= 7.0.
Conhecim
ento
avançado
de inglês.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

5

Manhã

SIM

Aluno
cursando a
partir do 4º
período.
CR mínimo
= 7,0. Ter
responsabi
lidade e
conduta
ética.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

5

Manhã

SIM
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IFF101

Medicina

IFF102

Nutrição

de temas em
fonoaudiologia,
discussão de casos
clínicos e elaboração
de laudos e
relatórios.
Exame físico.
Classificação e
manuseio do recémnascido. Controle
hidroeletrolítico e de
temperatura. Sepse e
ventilação.
Gastroquise, atresia
do esôfago,
obstrução intestinal,
anomalia ano retal,
patologias renais,
humanização,
questões éticas e
interdisciplinaridade.
Elaboração e
aplicação de check
list, para controle das
atividades realizadas
durante a
manipulação das
mamadeiras e dietas
enterais. Fórmulas
infantis manipuladas
mensalmente no
Lactário. Garantia da
qualidade no
processo produtivo.
Participação no
treinamento e

Aluno
cursando
do 7º ao
10º
período,
que já
tenha
concluído
a disciplina
de
Pediatria.
CR mínimo
= 7.0.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

10

Manhã ou
Tarde

SIM

Aluno
cursando o
4º período.
CR mínimo
= 7.0.
Já ter
cursado ou
estar
cursando
as
disciplinas:
ASA e
Higiene
dos
Alimentos.

-

1

Rio de
JaneiroFlamengo

15

manhã

SIM
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IFF103

Nutrição

IFF104

Nutrição

administração de
pessoal. Avaliação
continuada dos
procedimentos
operacionais
padronizados.
Assistência em
aleitamento materno
na neonatologia.
Assistência em
amamentação às
nutrizes no
alojamento conjunto.
Processamento e
controle de qualidade
de leite humano.
Distribuição de leite
humano para RN
atermo e pré-termo.

Avaliação nutricional.
Prescrição.
Orientação na alta
hospitalar. Evolução
em prontuário.
Capacitação no
atendimento à
criança cronicamente
adoecida e
dependente de
tecnologia.

Já ter
cursado ou
estar
cursando a
disciplina
de
microbiolo
gia e
nutrição
materno
infantil.
CR mínimo
= 6.0.
Noções de
informática
, inglês
e/ou
espanhol.
Aluno
cursando a
partir do 6º
período.
CR mínimo
= 7.0.
Já ter
cursado as
disciplinas:
Avaliação
Nutricional
e

-

1

Rio de
JaneiroFlamengo

10

manhã ou
tarde

SIM

-

1

Rio de
JaneiroFlamengo

10

manhã

SIM
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IFF105

Psicologia

IFF106

Serviço Social

Grupos focais: com
gestantes internadas;
na sala de espera
com grávidas e
acompanhantes no
ambulatório de
medicina fetal, na
sala de espera de
perda fetal. Arte
terapia com
gestantes internadas.
Análise de políticas
públicas e sua
interface com a
saúde. Discussão
acerca da temática
de gênero, raça e
etnia. Legislação
referente ao direito
da mulher e das
políticas de
atendimento.
Elaboração de
protocolos e fluxos
referentes ao campo
de estágio.

Dietoterapi
ae
Patologia
da
Nutrição
ou
Nutrição
Clínica 1.
Aluno
cursando a
partir do 7º
período.
CR mínimo
= 7.0.
Estar em
terapia.

Aluno
cursando a
partir do 5º
período.
CR
mínimo:
7.0.
Já ter
cursado a
disciplina:
Ética.

-

1

Rio de
JaneiroFlamengo

10

manhã ou
tarde

SIM

-

1

Rio de
Janeiro Flamengo

10

manhã ou
tarde

NÃO
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NIVEL MÉDIO
Código da
Vaga

Formação

Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas
de Ampla
Concorrência

Nº de Vagas de
Portadores de
Deficiência

Local da
vaga

IFF107

Ensino médio

IFF108

Técnico em
Biotecnologia

Palestras e
atividades
intervencionistas
no que se refere:
à gestão de
resíduos,
licitação
sustentável,
qualidade de
vida no ambiente
de trabalho e
uso racional de
recursos.
Extração de
DNA genômico.
Corrida
eletroforética de
DNA em géis de
agarose.
Técnicas de
PCR
convencional e
PCR em tempo
real. Análise de
mutações por
sequenciamento
e RFLP.

Aluno cursando
o 2º. Ano.
Média mínima
de 7.0.
Domínio de
inglês.

-

1

Rio de
JaneiroFlamengo

Aluno cursando
o 2º ano.
Média mínima
de 7.0.
Domínio de
inglês.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

Quantidade
de
candidatos
classificados
para 2ª etapa
10

10

Turno
do
estágio

Vagas
em área
insalubre

tarde

NÃO

tarde

SIM
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IGM - Pesquisa, ensino, informação e prestação de serviços assistenciais de referência em saúde são as atividades desenvolvidas pelo também chamado Instituto Gonçalo
Moniz (IGM/Fiocruz). Localizado em Salvador, é um importante braço da Fiocruz não só na Bahia, mas em todo o Nordeste.

NÍVEL SUPERIOR
Código Formação
da
Vaga

Atividades

Requisitos Específicos

IGM109 Administraç
ão,
Arquivologi
a ou
Bibliotecon
omia

Auxílio na
Conhecimentos básicos
catalogação,
de Word, Excel e
classificação e
Internet.
preparo técnico
dos livros, teses,
dissertações, etc.
Auxílio e
orientação no
treinamento
continuado aos
usuários em
bases de dados
(CAPES e
BIREME/LILACS
). Indexação do
acervo no PHL
(livros, teses,
dissertações,
etc.).
Digitalização de
artigos para
atendimento ao
SCAD, CCN e
unidades da

Nº de Vagas de
Ampla
Concorrência

Nº de Vagas
de
Portadores
de
Deficiência

01

-

Local da
vaga

Salvador Centro de
Pesquisas
Gonçalo
MonizBiblioteca

Quantidade
Turno
de
do
candidatos
estágio
classificados
para 2ª etapa
10

Variável

Vagas
em
área
insalub
re
NÃO

65

Fiocruz.
Atendimento de
solicitação de
artigos nas
bases de dados
via e-mail.
Manutenção e
organização do
acervo.
Atendimento aos
usuários.

IGM110 Administraç
ão,
Contabilida
de ou
Economia

Atuação na
seção de
compras,
realizando
atividades de
apoio em
mapeamento de
processos,
pesquisas em
banco de dados,
pesquisas em
banco de preços
e preenchimento
de planilhas.

Conhecimentos básicos
de Word, Excel e
Internet.

01

-

Salvador Centro de
Pesquisas
Gonçalo
Moniz –
Seção de
Compras

10

Variável

NÃO

66

IGM111 Administraç Participar de
ão
reuniões de
trabalho.
Elaborar
planilhas. Extrair
relatórios de
sistemas
automatizados.
Atuar nas etapas
de levantamento,
mapeamento,
análise e
melhoria de
processos de
trabalho;
objetivando sua
capacitação e
contribuindo para
o sucesso das
etapas. Absorver
conceitos e
conhecimento
inerentes ao
Serviço de
Planejamento
através da
realização de
leituras
recomendadas.
Atuar no
atendimento dos
usuários dos
sistemas sob
responsabilidade
do setor (SAGE /
Módulos

Atender aos requisitos de
vontade de aprender,
iniciativa, criatividade e
bom relacionamento
interpessoal.

01

-

Salvador Centro de
Pesquisas
Gonçalo
Moniz –
Serviço de
Planejament
o,
Orçamento
e
Cooperação

10

Variável

NÃO
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Intranet).
Participar da
elaboração do
Planejamento
Anual da
Unidade através
do
cadastramento e
acompanhament
o dos projetos e
processos. Atuar
no controle e
guarda dos
documentos
referentes às
cooperações
técnicas
nacionais
realizadas pela
Fiocruz Bahia.

68

IGM112 Comunicaçã
Apoio às
o Social atividades de
Jornalismo, assessoria de
Comunicaçã comunicação,
o Social com ênfase nas
Publicidade
práticas
e
jornalísticas de
Propaganda texto e fotografia.
ou Design

Boa redação. Habilidade
com publicação
jornalística na internet e
em redes sociais.
Conhecimentos básicos
de programas como
Photoshop e Indesign.
Formação básica em
língua inglesa.

01

-

IGM113

Acompanhament
o de serviços nas
Engenharia áreas de
Civil
manutenção,
projetos e obras.

IGM114 Engenharia Acompanhar
Elétrica
serviços de
manutenção nas
instalações
elétricas,
incluindo
subestação de

10

Salvador 10
Centro de
Pesquisas
Gonçalo
Moniz –
Seção de
Manutenção

Carga horária: 04 horas
diárias. Estar cursando a
partir do 4º semestre.
Conhecimentos
intermediários em
AutoCAD 2D, Word e
Excel.
Carga horária: 04
horas/dia
Estar cursando a partir
do 4º semestre.
Conhecimentos
intermediários em
Autocad 2D, Word e

Salvador Centro de
Pesquisas
Gonçalo
Moniz –
Assessoria
de
Comunicaçã
o

01
01

-

Salvador Centro de
Pesquisas
Gonçalo
Moniz –
Seção de
Manutenção

Variável

Variável

10

Variável

NÃO

SIM

SIM
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IGM115

Sistemas
de
informação,
Ciência da
Computaçã
o,
Engenharia
da
Computaçã
o, Análise e
Desenvolvi
mento de
Sistemas
ou
Sistemas

energia elétrica e
grupos
geradores.
Auxiliar na
confecção de
projetos básicos
e termos de
referência.
Auxiliar no
cálculo da carga
para instalação
de novos
equipamentos.
Confeccionar e
atualizar
diagramas
unifilares no
Autocad; dentre
outras atividades
pertinentes à
área.
Desenvolvimento
e manutenção de
sistemas
utilizando
linguagem de
programação
PHP, com
acesso a banco
de dados MySql.
Construção de
scripts em
linguagem em
SQL.

Excel.

Salvador Centro de
Pesquisas
Gonçalo
Moniz

20

Variável

NÃO

Conhecimento em lógica
de Programação.
Desejável conhecimento
em alguma linguagem de
programação para
Internet.
01

01

70

para
Internet

Desenvolvimento
e manutenção de
sites.
Atendimento a
solicitações de
usuários.

INI/IPEC - O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/IPEC) unidade da Fiocruz voltada para a pesquisa clínica, ensino, serviços de referência e assistência em
doenças infecciosas. Integra a Rede de Pesquisa Clínica da Fundação Oswaldo Cruz. Tem como missão contribuir para a melhoria das condições de saúde da população
brasileira, através de pesquisa clínica, desenvolvimento tecnológico, ensino e assistência de referência na área de doenças infecciosas.

NIVEL SUPERIOR
Código Formação
da
Vaga

INI116

Arquivologia

Atividades

Requisitos Específicos

Organização,
tramitação e
atualização de
prontuários de
pacientes.

Estar cursando entre o 4º e 6º
períodos, em setembro de 2015.
Noções básicas de classificação de
documentos e fundamentos
arquivísticos. Disponibilidade para

Nº de Vagas
de Ampla
Concorrência
01

Nº de Vagas Local
de Portadores da
de Deficiência vaga
-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

Quantidade
de
candidatos
classificados
para 2ª etapa
10

Turno Vagas
do
em
estágio área
insalub
re
Variáve NÃO
l

71

Atividades de
gestão de
documentos
institucionais.

INI117

Biologia,
Técnicas de
Ciências
Cultura de
Biológicas ou
Células.
Biomedicina

Técnicas de
Biologia
Molecular.
Técnica de
Citometria de
Fluxo. Técnicas
de
Imunohistoquí
mica.

INI118

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Farmácia ou
Biomedicina

Preenchimento
e organização
de planilhas de
dados. Auxiliar
na preparação
de amostras
para realização
de técnicas
especiais.
Processamento

o trabalho multiprofissional na
área de saúde. Capacidade de
expressão oral e escrita e
familiaridade com a ferramenta
Microsoft Office.
Estar cursando entre o 4º e o 7º
período (em Setembro de 2015).
Noções Básicas de Inglês. Já ter
cursado a disciplina “Biologia
Celular”. Já ter cursado a disciplina
“Imunologia”.

01

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20 (vinte)

Variáve
l

SIM

Preferencialmente ter cursado a
disciplina “Parasitologia”. Noções
básicas de inglês. Noções básicas
de informática. Estar cursando do
3º ao 6º período, em setembro de
2015.

01

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20 (vinte)

Variáve
l

SIM
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de diferentes
técnicas de
concentração e
coloração
utilizadas no
diagnóstico de
parasitos.
Preparação das
amostras para
extração de
DNA e
posterior
auxílio na
caracterização
molecular por
PCR e outras
técnicas
moleculares.
Auxiliar na
realização da
técnica
enzimaimunoe
nsaio (ELISA)
para pesquisa
de antígenos
fecais (pesquisa
de

73

coproantígenos
). Treinar a
busca de
referências
bibliográficas
nas diferentes
bases de
dados. Auxiliar
na análise
estatística dos
resultados e
reação de
relatório de
projeto.
INI119

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Biomedicina
ou Farmácia

Hematologia:
acompanhar o
fluxograma da
seção desde o
recebimento da
amostra até a
liberação dos
laudos,
realizando, sob
supervisão
técnica,
técnicas de

Estar cursando a partir do 4º
período (em setembro de 2015).
Preferencialmente já ter cursado
as disciplinas de Hematologia,
Bioquímica e Urianálise.
Preferencialmente ter formação
técnica em Análises Clínicas ou
Patologia Clínica. Noções de inglês
e informática.

01

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

10 (dez)

Variáve
l

SIM

74

hemograma,
coagulograma,
reticulócitos e
VHS.
Bioquímica:
acompanhar o
fluxograma da
seção desde o
procedimento
para o
recebimento da
amostra até a
liberação dos
laudos pelo
sistema
informatizado.
Imunodiagnósti
co:
acompanhar o
fluxo da seção
observando
metodologias
tais como:
testes
imunoenzimáti
cos,
imunociomatog

75

ráficos,
aglutinação,
hemaglutinaçã
o, etc.
Secreções e
Excreções:
aprender as
normas de
biossegurança
e de boas
práticas de
laboratório.
Aprender
técnicas como:
elementos
anormais,
sedimentoscopi
a e citologia de
líquidos
biológicos.
INI120

Biomedicina, Microbiologia
Farmácia ou
Clínica
Microbiologia

(Diagnóstico).
Pesquisa em
Microbiologia
(área de

Já ter cursado a disciplina
“Microbiologia”. Noções básicas
de inglês. Noções de informática.

01

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20 (vinte)

Variáve
l

SIM

76

atuação:
Pesquisa de
novas drogas e
ensaios
clínicos).
Técnicas
Moleculares.
INI121

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Farmácia ou
Biomedicina

Coleta e
processamento
de materiais
clínicos.
Identificação
morfológica de
fungos
filamentosos.
Identificação
bioquímica de
leveduras.
Execução de
testes de
sensibilidade
aos
antifúngicos.

Ter cursado a disciplina de
Microbiologia. Noções básicas de
inglês. Já ter cursado a disciplina
de Biologia Celular.

INI122

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Farmácia ou

Treinamento
interno das
normas

Noções de Histologia e Técnicas
histológicas. Noções de
informática. Preferencialmente

01

01

-

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20

Variáve
l

SIM

Rio de
Janeiro
Mangui

10

Variáve
l

SIM

77

Biomedicina

INI123

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Farmácia ou
Biomedicina

laboratoriais.
Corte
histológico.
Recebimento,
registro e
identificação
de amostras.
Preparo de
corantes.
Imunohistoquí
mica.

com formação técnica na área de
laboratório.

Realização da
técnica de
imunodifusão
dupla para
aplicação no
diagnóstico
sorológico da
histoplasmose,
paracoccidioido
micose e
aspergilose.
Produção e
Estar cursando do 4º ao 7º
padronização
período em setembro de 2015.
de antígenos
Noções básicas de inglês.
de Histoplasma

nhos

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

01

10

Variáve
l

SIM

-
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capsulatum ,
Paracoccidioide
s brasiliensis,
Aspergillus
fumigatus ,
Aspergillus
níger e
Aspergillus
flavus.
Realização de
testes rápido
para detecção
de antígeno de
Criyptococcus
neoformans e
Cryptococcus
gatti em fluídos
biológicos, para
auxiliar no
diagnóstico de
pacientes.
Realização de
ensaios
imunoenzimáti
cos para
detecção de
anticorpos e

79

antígenos para
diagnósticos de
infecções
fúngicas.
Participação
em seminários
científicos
realizados no
Laboratório.
INI124

Biologia,
Ciências
Biológicas ou
Medicina
Veterinária

Auxiliar no
atendimento
clínico de
animais com
suspeita de
zoonose.
Auxiliar na
coleta de
material
biológico para
diagnóstico de
zoonoses.

Ter cursado o quarto período
da graduação em setembro de

Interesse na área de
Dermatozoonoses.
2015.

01

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

10

Variáve
l

SIM

Auxiliar na
organização de
prontuários e
banco de dados
referentes às
informações
dos exames

80

clínicos e
resultados
laboratoriais.

Auxiliar na
elaboração de
resumos para
apresentação
em reuniões
científicas.
INI125

Farmácia

Acompanhar e
auxiliar nas
atividades do
ciclo de
assistência
farmacêutica
realizadas pelo
SEFARM/INI.
Acompanhar a
análise
farmacêutica
de prescrições
médicas.
Manejar os
sistemas
informatizados
disponíveis
para

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20

Variáve
l

SIM

-

Estar cursando a partir do 5º
período em setembro de 2015.
Inglês intermediário. Noções de
informática.
01

81

gerenciamento
dos dados.
Acompanhar e
auxiliar nos
procedimentos
de detecção,
avaliação e
notificação de
eventos
adversos com
medicamentos.
Acompanhar o
processo de
elaboração de
especificações,
aceitação e
habilitação
técnica de
medicamentos,
cosméticos,
produtos para
saúde e
saneantes
adquiridos pelo
SEFARM/INI.
Participar dos
módulos

82

teóricos a
serem
oferecidos pelo
SEFARM/INI.
INI126

Estatística ou Leitura de
Matemática

Noções de Probabilidade. Noções
de Inglês e informática.

-

1

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

10

Variáve
l

NÃO

Serviço Social Acompanhar o

Interesse na área hospitalar. De
preferência, já ter concluído

01

-

Rio de
Janeiro
Mangui

20 (vinte)

Variáve
l

NÃO

artigos
científicos.
Aprendizado
sobre
softwares
estatísticos
como R e SPSS.
Auxílio em
análises
estatísticas de
pesquisas
conduzidas no
Instituto.
Participação
em disciplina
de Estatística
na pósgraduação.

INI127

atendimento
de pacientes e
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familiares.
“Estágio 1”.
Alimentar o
Banco de
Dados do
Serviço Social.
Atualizar as
informações de
pacientes reinternados.
Contribuir para
a elaboração e
atualização de
material
educativo.
INI128

Medicina

Treinamento
em busca em
bases de dados
indexados.
Treinamento
em elaboração,
digitação e
edição de
bancos de
dados com EPIData, STATA e
R. Reuniões

Estar no 7º período ou 4º ano (em
setembro de 2015). Noções
intermediárias de informática e
inglês. Preferencialmente, com
disponibilidade à tarde.

nhos

01

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

10

Tarde

SIM

84

científicas do
Laboratório de
Epidemiologia
Clínica.
Participação
supervisionada
em coleta e
análise de
dados dos
projetos
clínicos de
validação
diagnóstica.
INI129

Medicina ou
Enfermagem

Participar da
Vigilância
Epidemiológica.
Participar da
Vigilância
Microbiológica.
Instalação de
drives. Realizar
rondas diárias
na
Enfermaria/CTI.
Instalação e
configuração

Já ter concluído a disciplina de
Microbiologia. Preferencialmente,
já ter concluído a disciplina de
Doenças Infecto-parasitárias. Estar
cursando do 5º período em diante,
em Setembro de 2015. Ter noções
básicas de informática.

01

-

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

10

Variáve
l

SIM

85

de sistemas
operacionais e
aplicativos.
Realizar
“check-lists”
nos pacientes
internados.
INI130

INI131

Nutrição

Avaliação
nutricional dos
pacientes
internados.
Leitura de
prontuário para
coleta de
dados.
Entrevista com
paciente e/ou
acompanhante.
Avaliação da
aceitação,
cálculo e/ou
evolução da
dieta.

Redes de
Instalação de
Computação
Periféricos.
ou Sistemas
de Informática Suporte de

Estar cursando, em setembro de
2015, a partir do 7º período. Ter
cursado a disciplina
“Dietoterapia”. Noções básicas de
inglês e informática. Que tenha
disponibilidade no turno da
manhã.

Estar cursando, em setembro de
2015, a partir do 4º período.
Preferencialmente, já ter cursado

01

-

-

01

Rio de
Janeiro
Mangui
nhos

20 (vinte)

Manhã

SIM

Rio de
Janeiro
Mangui

20

Tarde

NÃO

86

Hardware.
as disciplinas de Arquitetura de
Instalação de
Computadores e de Rede. Noções
drives. Troca de básicas de inglês.
Componentes
internos do
computador.
Instalação e
configuração
de sistemas
operacionais e
aplicativos.
Suporte ao
usuário.

nhos

-

INI/IPEC
NÍVEL MÉDIO
Código da
Vaga

Formação

Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas Nº de
Local da vaga
de Ampla
Vagas de
Concorrência Portadores
de
Deficiência

Quantidade
Turno
de
do
candidatos
estágio
classificados
para 2ª etapa

Vagas
em área
insalubre

87

INI132

Técnico em
Química ou
Biotecnologia

Preparo de meios
e reagentes.
Plantio primário e
diagnóstico
microbiológico.
Técnicas
Moleculares.

Já ter cursado
as disciplinas
“Química
Analítica
Quantitativa”,
“Fisioquímica”
e
“Microbiologia”.
Noções básicas
de inglês.
Noções básicas
de informática.

01

-

Rio de Janeiro 20 (vinte)
- Manguinhos

Variável

NÃO

PRESIDÊNCIA - A Presidência, órgão executivo da Fiocruz, é composta por um Presidente e pelas Vice-Presidências de: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico;
Desenvolvimento Institucional e Gestão do Trabalho; Ensino, Informação e Comunicação; de Serviços de Referência e Ambiente; e de Produção e Inovação em Saúde. Ao
Presidente é atribuída a direção das atividades da Fiocruz, em acordo com as diretrizes definidas pelas instâncias deliberativas. Aos Vice-Presidentes cabe assessorar o
Presidente na administração da Instituição e coordenar, implementar e avaliar os programas horizontais integrados de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico,
produção, serviços, informação em saúde e desenvolvimento institucional.

NÍVEL SUPERIOR
Código da
Vaga

Formação

Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas
de Ampla
Concorrência

Nº de
Vagas de
Portadores
de
Deficiência

Local da
vaga

Quantidade
Turno Vagas
de
do
em
candidatos estágio área
classificados
insalub
para 2ª etapa
re
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PRES133

PRES134

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Farmácia ou
Biomedicina

Apoio ao
desenvolvimento de
pesquisas
científicas com foco
nas plantas
medicinais e
produtos orgânicos.
Comunicação Atuação junto à
Social equipe de mídias
Jornalismo, sociais para
Comunicação atualização de
Social –
conteúdo. Auxílio
Publicidade, no gerenciamento e
ou
monitoramento das
Comunicação contas oficiais da
Social instituição.
Estudos de Cobertura de
Mídia
eventos em tempo
real, bem como na
produção de
campanhas e de
relatórios de
acompanhamento.

Conhecimento
básico na área
de Botânica.
Capacidade de
identificação das
espécies
medicinais.
Interesse na área
de mídias
sociais.

2

1

-

PetrópolisRJ
Palácio
Itaboraí

NÃO
7

Manhã/
tarde

-

NÃO

Rio de
JaneiroManguinho
s

10

Manhã/
tarde

89

INCQS - Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz) Unidade com atuação direta em vigilância sanitária. É referência nacional para as questões
analítico-laboratoriais relativas ao controle da qualidade de alimentos, medicamentos, cosméticos, artigos e insumos para diálise e de saúde, conjuntos, reagentes e insumos
diagnósticos, saneantes domissanitários, sangue e hemoderivados, saúde ambiental e medicamentos biológicos.

NÍVEL SUPERIOR
Código da
Vaga

INCQS135

INCQS136

Formação

Atividades

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Farmácia,
Nutrição,
Medicina ou
Medicina
Veterinária

Isolamento de
neisseria meningitidis
a partir de material
clínico. Extração e
purificação do DNA
genômico. PCR para
amplificação do gene
nada. RT- PCR das
amostras que
apresentam o gene
nadA para
determinação da
expressão genética.
Sequenciamento do
gene nadA para
determinação do
alelo.
Pirogênio in vivo e
irritação. Métodos
alternativos.

Farmácia

Requisitos
Específicos
Noções
básicas de
Biologia
Molecular.

Nº de Vagas
de Ampla
Concorrência

1

Nº de
Vagas de
Portadores
de
Deficiência
-

Local da
vaga
Rio de
JaneiroManguinhos

Quantidade
de
candidatos
classificados
para 2º etapa
10

Turno
do
Estági
o

Vagas
em
área
insalub
re
SIM

Variáve
l

Sem
requisitos
específicos.

1

-

Rio de
JaneiroManguinhos

10

SIM

Variáve
l
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INCQS137

INCQS138

Química

Química

Preparo de Soluções.
Preparo de Amostras.
Preparo de Padrões.
Análise de aditivos
utilizando
Cromatografia em
Camada Delagada.
Cromatografia a
líquido de alta
eficiência.
Controle de qualidade
físico-químico de
vacinas e
biofármacos,
utilizando as
metodologias:
Cromatografia de alta
resolução da fase
reversa,
Cromatografia de alta
resolução de troca
iônica, eletroforese
SDS /PAGE,
Gravimetria e
Volumetria.

Inglês
(leitura).
Informática.

1

-

Rio de
JaneiroManguinhos

10

SIM

Variáve
l

Sem
requisitos

1

-

Rio de
JaneiroManguinhos

10

Variáve
l

SIM
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VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO B
EPSJV - Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) unidade voltada para atividades de ensino, pesquisa e cooperação no campo da educação
profissional em saúde.

SUPERIOR
Código
da Vaga

Formação

Atividades

EPSJV139

Administração

Contato com os docentes
referente às demandas dos
cursos. Elaboração de planilha
de avaliações e frequências dos
discentes.
Apoio administrativo aos
coordenadores dos cursos, tais
como: controle de cópias,
material didático e salas de aula.

Requisitos
Específicos

Fluência verbal e
escrita em
português.
Domínio das
ferramentas de
informática: email, internet,
editor de texto e
editor de
planilhas.

Nº de Vagas Nº de
Local da
de Ampla
Vagas de
vaga
Concorrência Portadores
de
Deficiência

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

Quanti Turno
dade
do
de
estágio
candid
atos
classif
icados
para
2ª
etapa
10
Variável

Vagas
em
área
insalu
bre

NÃO

92

EPSJV140

Administração

Auxiliar nas atividades de
planejamento, organização e
controle dos processos que se
referem à produção e marketing.
Executar rotinas organizacionais
relacionadas a escritório e
secretariado.
Utilizar instrumentos de
informática na gestão.
Realizar trabalhos estatísticos,
coletando dado, balanço de
estoque e elaboração de
gráficos e tabelas. Dar suporte
à produção e prestação de
serviços neste setor.
EPSJV141
Administração Apoio aos processos de gestão
Pública, Ciências do Curso Técnico de Nível
Sociais,
Médio em Gerência em Saúde
Enfermagem,
(EPSJV/FIOCRUZ), bem como o
Farmácia,
acompanhamento das
Nutrição,
atividades de ensino e pesquisa
Psicologia,
desenvolvidas pelo Laboratório
Saúde Coletiva, de Educação Profissional em
Serviço Social ou Gestão em Saúde.
Terapeuta
Ocupacional

Conhecimentos
em informática.

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO

Fluência verbal e
escrita em
português.
Facilidade em
trabalhar com
fontes
documentais
(trabalhos
científicos,
legislação etc.) e
fontes orais
(entrevistas).
Domínio das
ferramentas de
informática: email, internet,
editor de texto e
planilha e
software de
apresentação.
Preferencialmente

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO
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habilitado em
Curso Técnico de
Nível Médio em
Gerência em
Saúde.
Interesse em
atuar na área de
Educação
Profissional em
Saúde.

EPSJV142

Participar no desenvolvimento
Análise e
desenvolvimento de Sites/Portais. Participar no
desenvolvimento de Sistemas.
de sistemas,
Engenharia da
Computação,
Sistemas de
Informação,
Tecnologia da
Informação,
Ciência da
Computação,
Análise de
Sistemas ou
Sistemas para
Internet

Noções em
Lógica de
Programação.
Noções de
Internet. Noções
de Linguagem de
Programação,
preferencialmente
PHP.

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO
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EPSJV143

Arquivologia,
Enfermagem,
Estatística,
Saúde Coletiva,
Nutrição,
Psicologia, ou
História

EPSJV144

Biblioteconomia

Participar das atividades de
pesquisa desenvolvidas pelo
LIRES (coleta e digitação de
dados, apoio na análise de
dados e colaboração na
elaboração de relatórios).
Participar nos 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).
Apoiar as atividades de
classificação, catalogação,
registro e preparação para uso
do material bibliográfico;
seguindo as normas, códigos e
sistemas estabelecidos.
Realizar o atendimento no
serviço de referência, auxiliando
na localização das informações
solicitadas e atendendo as
demandas de pesquisas.
Apoiar na organização e
controle das obras nas estantes.
Realizar pesquisas bibliográficas
em bases de dados nacionais e
internacionais.
Apoiar a rotina de circulação do
acervo
(empréstimo/devolução/reserva).
Atualização do cadastro de

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

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO

Domínio das
ferramentas de
informática: email, Internet,
Windows (Word,
Excel e Power
Point). Noções
básicas de Inglês.
Fluência verbal.
Bom
Relacionamento
Interpessoal.

-

1

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO
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usuários (Base PHL).

EPSJV145

Biblioteconomia

Participar de treinamento em
plataforma específica para
entrada de dados em base
informatizada. Descrição de
documentos em base de dados.
Participar de reuniões em
equipe.

Apresentar
histórico escolar.
Domínio das
ferramentas de
informática: email, Internet,
Windows (Word,
Excel e Power
Point). Noções
básicas de Inglês.
Fluência verbal.
Bom
Relacionamento
Interpessoal.

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO

96

EPSJV146

Comunicação
Social Jornalismo

Clipping diário de notícias na
área da saúde internacional e de
formação em saúde. Inserção de
conteúdo no site da RETS e nas
redes sociais (Facebook,
Twitter). Elaboração de boletim
eletrônico semanal.

EPSJV147

Enfermagem,
Medicina ou
Saúde Coletiva

Participação em reuniões da
pesquisa Processo de Trabalho
dos Técnicos em Saúde na
perspectiva dos saberes,
práticas e competências.
Levantamento e resumo de
textos sobre a Estratégia Saúde
da Família. Trabalho em Equipe
e Trabalho em Saúde.
Participação em oficina para
análise e discussão dos dados
coletados.

Conhecimento de
internet e
facilidade de uso
de mídias
eletrônicas e
redes sociais.
Conhecimentos
de inglês e
espanhol, no
mínimo com boa
capacidade de
leitura nos dois
idiomas.
Cursando no
mínimo o 4º
período da
graduação.
Conhecimento da
Política Nacional
de Atenção
Básica.
Conhecimento da
Estratégia Saúde
da Família.

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO
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EPSJV148

Pedagogia

Levantamento bibliográfico,
fichamento e discussão de
artigos sobre as temáticas:
iniciação científica no ensino
médio, ensino de ciências,
divulgação científica, educação
não formal e inclusão social.
Acompanhamento das
atividades relacionadas ao
processo de seleção de alunos
do Programa de Iniciação
Científica - Provoc/Fiocruz
(reunião com professores de
escolas conveniadas,
elaboração de instrumentos de
seleção, análise de documentos
e execução de atividades de
seleção).
Participar da organização da
Jornada de Vocação Científica –
Iniciação, anualmente em maio
e da Semana de Vocação
Científica – Avançado - com
apresentações nas modalidades
painel e comunicação oral dos
resultados de trabalhos de
alunos concludentes a
Comissões Avaliadoras,
compostas por pesquisadores.
Produção de relatórios.

Fluência verbal e
escrita em
português.
Domínio das
ferramentas de
informática: email, internet,
editor de texto,
planilha e
software de
apresentação.

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

10

Variável

NÃO
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ICICT - O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), unidade que participa da formulação, implementação e avaliação de
políticas públicas, desenvolve estratégias e executa ações de informação e comunicação no campo da ciência, tecnologia e inovação em saúde, visando atender às
demandas sociais do Sistema Único de Saúde (SUS) e de outros órgãos governamentais.

Nível superior
Código da
Vaga

Formação

Atividades

Requisitos
Específicos

ICICT149

Arquivologia

Receber e conferir
documentos.
Organizar e
acondicionar
documentos.
Registrar e entregar
documentos quando
solicitados. Listar toda
documentação das
atividades meio e
finalística existentes
no arquivo
intermediário.

Familiaridade
com aplicativos
de escritório e
internet. Ser
dinâmico,
proativo,
organizado e
responsável.

ICICT150

Biblioteconomia

Classificação,
catalogação, registro
e preparação
para uso do material
bibliográfico e
multimídia.
Treinamento e

Linguagem clara.
Relacionamento
com o público.
Relacionamento
interpessoal.
Iniciativa.
Familiaridade

Nº de Vagas Nº de
Local da
de Ampla
Vagas de
vaga
Concorrência Portadores
de
Deficiência
1
Rio de
Janeiro –
Manguinhos

2

1

Rio de
Janeiro
-Manguinhos

Quantidade
Turno do
de
estágio
candidatos
classificados
para 2ª etapa
10
Variável

30

Variável

Vagas
em área
insalubre

NÃO

NÃO
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orientação a usuários. com aplicativos
Participar de
de escritório.
treinamento em
plataforma específica
para entrada de
dados em
repositórios.
Descrição de
metadados de livros,
artigos, teses,
dissertações e outras
tipologias no ArcaRepositório
Institucional da
Fiocruz.

ICICT151

Comunicação
Social – Produção
Editorial

Processos de
produção editorial de
periódico eletrônico.
Contatos com
pesquisadores.
Registro e
acompanhamento em
sistema de edição de
periódico.

Familiaridade
com aplicativos
de escritório e
internet.
Proatividade.

1

-

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

10

Variável

NÃO

100

ICICT152

Comunicação
Social –
Jornalismo,
Comunicação
Social - Rádio e
TV, Comunicação
Social - Estudos
De Mídia ou
Cinema

Participação na
produção e edição de
vídeos em saúde.
Pesquisa em arquivos
audiovisuais e
fotográficos.
Participação
em estudo dirigido
através de leitura e
pesquisa bibliográfica

Relacionamento
com o público.
Familiaridade
com aplicativos
de escritório.
Proatividade e
organização.

1

-

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

10

Variável

NÃO

ICICT153

Direito

Apoiar a
implementação da lei
de inovação na área
da saúde. Estudos
sobre marcos legais
sobre direitos autorais
no serviço público.
Estudos sobre
contratos de
propriedade
intelectual com base
nos princípios do
acesso aberto à
informação.

Familiaridade
com aplicativos
de escritório e
internet.
Organização.
Gostar de leitura.

1

-

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

10

Variável

NÃO
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ICICT154

ICICT155

Comunicação
Social Jornalismo,
Ciências Sociais
ou Comunicação
Social - Estudos
de Mídia

Monitoramento de
mídia impressa e
televisiva.
Coleta e organização
de material para o
Observatório
Saúde na Mídia.
Categorização e
classificação de
materiais.
Alimentação e
operação de banco de
dados.
Leitura e discussão de
textos sobre
comunicação e saúde.

Processamento de Suporte aos recursos
Dados ou Ciência
computacionais
Da Computação

Familiaridade
com aplicativos
de escritório e
internet.
Organização.
Gostar de leitura.

Ambientes
Windows e
utilizados pelos
Linux.
usuários. Manutenção Programas para
de sistemas
acesso a
operacionais.
internet.
Instalação e
Familiaridade
configuração de
com aplicativos
aplicativos. Pequenos de escritório.

1

-

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

10

Variável

NÃO

4

-

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

40

Variável

NÃO

102

reparos de hardware.

ICICT
NÍVEL MÉDIO

Código da Vaga Formação Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas
de Ampla
Concorrência

Nº de Vagas
de Portadores
de Deficiência

Local da
vaga

Quantidade
de
candidatos
classificados
para 2ª etapa
30

ICICT156

Técnico
em
Administra
ção

Atendimento a
usuários. Controle de
documentos. Registro
de informações em
sistemas. Rotinas
administrativas.
Arquivamento de
documentos em
dossiês.

Familiaridade
com
aplicativos de
escritório e
internet.
Relacioname
nto
com o
público.

3

-

Rio de
Janeiro –
Manguinho
s

ICICT157

Técnico
em
Processam
entos de
Dados

Suporte aos recursos
computacionais
utilizados pelos
usuários da unidade
como: apoiar a
instalação de novos

Familiaridade
com
aplicativos de
escritório e
internet.

1

-

Rio de
10
Janeiro –
Manguinho
s

Turno
do
estágio

Vagas
em área
insalubr
e

Variável

NÃO

Variável

NÃO
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computadores e
pequenos reparos de
hardware. Apoiar a
manutenção de
sistemas
operacionais.

IRR - Unidade voltada para a pesquisa de agravos à saúde prevalentes em Minas Gerais. Berço das Ciências Biológicas no estado, o Instituto René Rachou (IRR/Fiocruz) é
composto por grupos de pesquisa que desenvolvem projetos em várias áreas da biomedicina – principalmente relacionados às doenças negligenciadas, como Chagas,
helmintoses intestinais, esquistossomose, leishmanioses, malária, virologia, além de antropologia da saúde.

Nível superior
Código da
Vaga

Formação

Atividades

IRR158

Administração Auxiliar nos
processos
relacionados à
Secretaria
Acadêmica dos
Programas de
Pós-graduação do
CPqRR, tais
como: construção
de proposta para
edital de bolsa de
estudos,
acompanhar os
processos de

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas Nº de Vagas Local da
de Ampla
de
vaga
Concorrência Portadores
de
Deficiência
1
Belo
Quando da
Horizonte convocação, estar
MG
cursando no mínimo o
3º período e no
máximo o 6º período.

Quantidade Turno
Vagas
de
do
em área
candidatos estágio insalubre
classificados
para 2ª etapa
10
Variável NÃO
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recebimento de
documentos,
definição de
banca julgadora,
elaborar
questionários de
pontuação,
controlar entrega
da avaliação da
banca, montar
dossiê, alimentar
o sistema interno,
zelar pelo arquivo,
organizar e
preparar material
e acompanhar
palestras e
demais assuntos
pertinentes à área.
IRR159

Engenharia
de Produção

O estagiário
auxiliará as
atividades do
Serviço de Apoio
a Projetos de
Pesquisas
Institucionais. Irá
Auxiliar na
implementação de
projetos através
do recebimento de
documentos,
organização e
manutenção de

Quando da
convocação, estar
cursando no mínimo o
3º período e no
máximo o 6º período.

1

-

Belo
Horizonte MG

10

Variável

NÃO

105

IRR160

Secretariado

planilhas de
controle
orçamentário,
levantamento de
rubricas e
solicitações de
compras.
Acompanhar os
prazos e o
andamento das
solicitações.
Prestação de
contas. Contribuir
com o
cumprimento das
rotinas da
qualidade
referente às
atividades e ao
setor e auxílio à
gestão de projetos
em geral.
Auxiliar no
atendimento da
Secretaria da
Diretoria do
CPqRR.
Atendimento ao
público.
Agendamento e
acompanhamento
de reuniões.
Arquivamento de
documentos.

Quando da
convocação, estar
cursando no mínimo o
3º período.

1

-

Belo
Horizonte MG

10

Variável

NÃO

106

Preparação e
organização de
eventos internos e
externos.
Acompanhamento
da agenda da
direção.
Assessoramento à
Secretaria
Executiva.

IRR
NIVEL MÉDIO

Código da
Vaga

Formação Atividades

Requisitos
Específicos

Nº de Vagas
de Ampla
Concorrência

Nº de Vagas
de
Portadores
de
Deficiência

Local da
vaga

Quantidade de Turno do
candidatos
estágio
classificados
para 2ª etapa

Vagas
em área
insalubre

107

IRR161

Ensino
Médio

Auxiliar nas
atividades de
menor
complexidade
que envolva a
gestão
institucional,
tais como:
retirada de
cópias,
carimbos,
protocolos,
arquivo,
inserção de
dados em
planilhas e
sistemas
institucionais,
etc. de forma a
propiciar
aprendizagem
básica de
procedimentos
administrativos.

Quando da
convocação, estar
cursando o 2º ano do
ensino médio.

3

-

NÃO

Belo
HorizonteMG

10

Manhã (1
vaga)
Tarde (2
vagas)
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VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO C

IOC – O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Oferece prestação de serviços de referência para
diagnóstico de doenças infecciosas e genéticas e controle de vetores, amparado por comissões internas que garantem os padrões de biossegurança, qualidade e gestão
ambiental. O Instituto também mantém coleções científicas de importância nacional e internacional, e forma técnicos e cientistas por meio de educação profissional e de pósgraduação.

Código Curso de Graduação
da Vaga
em área afim

IOC162

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia, Medicina
ou Medicina
Veterinária

Local da
vaga

Título do Projeto

Objetivos do Projeto

Vagas de
Portadores
de
Deficiência

Vagas em
área
insalubre

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Avaliação de infeccção por Bartonella spp
(Rhizobiales. Bartonellaceae) em amostras
biológicas humanas e de animais domésticos
e silvestres no Brasil

Detecção de anticorpos IgG contra Bartonella spp através da
técnica de reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e detecção
de DNA genômico das bartonelas pela reação em cadeia de
polimerase (PCR) em amostras e de animais encaminhadas para
Laboratório de Hantaviroses e Rickettsioses (LHR), IOC.

-

SIM

-

SIM

-

SIM

IOC163

Biomedicina ou
Medicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Recidiva da Hanseníase: Caracterização dos
casos acompanhados no Ambulatório Souza
Araújo (ASA) do Lab. De Hanseníase da
Fiocruz

Descrever os critérios utilizados para o diagnóstico dos casos de
recidiva; Estabelecer o período entre alta por cura clínica e
retratamento; Correlacionar a forma clínica e histopatológica no
diagnóstico e na recidiva; Correlacionar os índices baciloscópicos
apresentados no diagnóstico e na recidiva; Correlacionar o grau de
incapacidade no diagnóstico e na recidiva; Correlacionar
ocorrência de estados reacionais durante o primeiro tratamento e
no tratamento da recidiva; Determinar a resposta imune ao
Mycobacterium leprae pelo teste de Mitsuda no diagnóstico e na
recidiva; Determinar os níveis de anti-PGL-1 no soro dos pacientes
com recidiva; Determinar a presença de cepas resistentes às
drogas de PQT na recidiva.

IOC164

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Ciências Ambientais

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Efeitos de cianobactérias tóxicas sobre
parâmetros ecofisiológicos em cladóceros

O presente estudo terá como objetivo geral, testar os efeitos
ecotoxicológicos e ecofisiológicos de cepas de cianobactérias
produtoras de hepato e neurotoxinas em invertebrados do
zooplâncton, em especial em cladóceros.
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IOC165

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estabelecimento de modelo de infecção em
camundongos C57/BL6J com o vírus
Influenza A com foco na imunopatologia e
estudo de novos alvos terapêuticos

O projeto do aluno tem como principal objetivo iniciar uma linha de
pesquisa no laboratório de vírus respiratórios e sarampo que é o
estudo das manifestações inflamatórias e a resposta
imunopatológica durante a infecção por influenza em um modelo
experimental em camundongos. O estabelecimento do modelo
contribuirá para o estudo de novos alvos farmacológicos para o
tratamento da doença, bem como para a busca de novos
biomarcadores de gravidade da infecção por influenza.

IOC166

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Espectroscopia no Infravermelho próximo
como ferramenta para o diagnóstico dos
hospedeiros intermediários da
Esquistossomose mansônica no Brasil

Caracterizar o perfil espectrofotométrico das conchas dos
hospedeiros intermediários da Esquistossomose mansônica,
utilizando a espectroscopia no infravermelho próximo e
ferramentas de quimiometria para validar o diagnóstico,
comparando com as técnicas taxonômicas padrão.

X

SIM

IOC167

Ciências Sociais
AplicadasComunicação

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Elaboração e Manutenção da identidade
visual das informações veiculadas pelo IOC.
Adoção da Linguagem Audiovisual no site

O trabalho pretende explorar as possibilidades estéticas e
multimídias com o objetivo de elaborar material de apresentação
de divulgação das atividades do instituto, bem como a manutenção
de uma identidade visual, a atualização do sítio eletrônico e a
incorporação de produtos audiovisuais no mesmo, visando o
alcance e informação divulgada.

-

SIM

IOC168

Ciências Sociais
Aplicadas Comunicação

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Jornalismo Científico: reportagem,
comunicação institucional e assessoria de
imprensa

Reforçar e complementar as atividades de comunicação do
Instituto, ampliando sua capacidade de responder a demandas da
imprensa e de pautar os meios de comunicação com suas
pesquisas, atividades, eventos e publicações.

-

SIM

-

SIM
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IOC169

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia ou Medicina
Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estudo das alterações comportamentais
associadas à oligodendrogênese induzida
por insulto imunogênico e efeitos do
tratamento precoce com resveratrol em
modelo animal

Investigar as alterações comportamentais associadas à
oligodendrogênese induzida por insulto imunogênico durante a
gestação, bem como investigar se o tratamento precoce com
resceratrol, um agente natural encontrado nas uvas e vinho, é
capaz de prevenir estas alterações, em modelo animal.

X

SIM

IOC170

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia ou Medicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estudo da coinfecção de camundongos
Balb/c por Plasmodium yoelii e Leishmania
sp.

Avaliar a influência de uma infecção no curso clínico da outra em
função da cepa de plasmódio utilizada (letal ou não-letal) e da via
(subcutânea ou intradérmica) e do número de parasitos de
Leishmania sp. Inoculados.

-

SIM

IOC171

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Medicina Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Diagnóstico da infecção por Leishmania sp.
em tecidos de morcegos provenientes de
áreas com diferentes níveis de degradação
na região do Baixo Acre/AC

Diagnosticar e identificar as espécies de Leishmania sp. através de
reações de PCR e/ou sequenciamento em amostras de pele, baço
e fígado de morcegos capturados em áreas com diferentes níveis
de degradação ambiental no Acre.

X

SIM

Biologia ou Ciências
Biológicas

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Dieta de mamíferos com enfoque em
reservatórios de hantavirose no estado do
Rio de Janeiro

Estudar a dieta de mamíferos de pequeno porte de diversas áreas
do estado do Rio de Janeiro - incluindo potenciais reservatórios de
hantavírus - para determinar as relações de predação entre
espécies e as espécies que potencialmente competem por
recursos com os reservatórios.

-

SIM

Estudo das Zoonoses e seus reservatórios
silvestres coletados na BR-040

Identificar hemoparasitas de importância médico-veterinária que
circulam em populações de animais silvestres que ocorrem no
entorno da Br-040(Rio-Juiz de Fora);Descrever novas espécies
hospedeiras relacionadas com os parasitas pesquisados; Utilizar
as metodologias de diagnóstico sorológico, IFA e ELISA, para
determinar taxas de prevalência das infecções entre os animais
silvestres; Elaborar relatórios visando à conscientização das
Secretarias de Saúde Municipais do entorno da BR 040 em relação
ao risco de ocorrência de potenciais doenças de notificação
compulsória; Elaborar um mapa da ocorrência destas doenças
relacionadas às diferentes espécies atropeladas, utilizando as
ferramentas de Sistema de Informação Geográfica (SIG) e
Sensoriamento Remoto (SR).

X

SIM

IOC172

IOC173

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Medicina Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos
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Detecção molecular de Trypanosoma cruzi e
identificação de fontes alimentares em
triatomíneos de biomas brasileiros

Aplicar uma abordagem molecular de detecção das fontes
alimentares de triatomíneos provenientes de diversos biomas
brasileiros, através da técnica de PCR convencional; identificar a
presença de infecção por Trypanossoma cruzi de coleta recente
através de PCR convencional; Identificar/ confirmar
molecularmente as espécies de triatomíneos em análise.

X

SIM

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Avaliação da viabilidade e das características
morfológicas de Aspergillus niger
preservados sob diferentes métodos por
longos períodos

O objetivo deste projeto é a avaliação da viabilidade e da
morfologia de cepas de Aspergillus spp. isoladas de diferentes
substratos e preservadas sob óleo mineral e em água destilada na
CCFF por períodos de 60 a 10 anos.

-

SIM

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Medicina Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estudo taxonômico de cepas de Penicillium
spp. preservadas na Coleção de Culturas de
Fungos Filamentosos do IOC-FIOCRUZ, por
longos períodos de tempo

Avaliar a viabilidade, estabilidade, pureza e as características
moefológicas de cepas de Penicillium spp. preservadas por
diferentes períodos de tempo, na Coleção de Culturas de Fungos
Filamentosos do IOC-FIOCRUZ.

-

SIM

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Caracterização dos resíduos de açúcares
presentes nas células hematopoéticas
durante seu trânsito no fígado fetal

Estudar a expressão de resíduos de açúcares presentes no
ambiente hematopoético hepático fetal e correlacioná-los com
possíveis papéis no mecanismo de migração celular.

X

SIM

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Esporotricose e leishmaniose tegumentar
americana: avaliação da influência da
resposta imune in situ na apresentação
clínica e resposta terapêutica para
identificação de parâmetros de diferenciação
diagnóstica e prognóstica

Avaliar alguns aspectos do paoel imune celular na evolução das
duas formas clínicas cutâneas mais comuns da esporotricose (SP)
e da leishamaniose tegumentar americana (LTA) humanas, a partir
de estudos qualitativos e quantitativos in situ envolvendo
populações celulares e marcadores funcionais e compará-los entre
si para organizar um painel de eventos imunes relacionados com a
imunopatogenia da esporotricose e leishmaniose tegumentar
americana.

-

SIM

IOC174

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia, Medicina
Veterinária ou
Medicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

IOC175

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Medicina Veterinária

IOC176

IOC177

IOC178

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Medicina
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IOC179

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Administração

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estudo da norma brasileira ABNT NBR NM
ISO15189 e sua aplicação no serviço de
referência nacional de hidatidose

Acompanhar a aplicação da norma brasileira ABNT NBR NO
ISO15189 no Serviço de Referência Nacional em Hidatidose
(SRNH), Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ.

-

SIM

IOC180

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Pedagogia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Avaliação da percepção de discentes,
docentes e gestores das escolas de ensino
fundamental e médio do Estado do Rio de
Janeiro

Estudar a percepção entomológica de estudantes, docentes e
gestores de escolas do ensino fundamental e médio no Estado do
Rio de Janeiro.

-

SIM

IOC181

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estudo da atividade da iNOS e arginase em
macrófagos peritoneais de camundongos
sensíveis e resistentes a Leishmania
amazonenses

Compreender os mecanismos de resistência à Leishmania
amazonensis do camundongo C3H/He através do estudo do papel
de óxido nítrico e da enzima arginase.

-

SIM

IOC182

Biologia ou Ciências
Biológicas

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

O estudo da neuroimunomodulação nas
alterações microcirculatórias cerebrais de
animais com síndrome metabólica: o papel
dos receptores TLR4

Investigar a participação do receptor do TLR4 nas alterações
microvasculares e estruturas cerebrais na síndrome metabólica.

-

SIM

IOC183

Ciências Exatas,
Química ou Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Caracterização da atividade biológica dos
extratos e frações das folhas de Moringa
ovalifolia Dinter & Berge na esquistossomose

Testar a atividade tóxica dos diferentes extratos e frações das
folhas de Moringa ovalifolia; testar a atividade dos extratos e
frações das folhas de Moringa ovalifolia sobre as formar larvares
(miracídeos e cercarias) do Schistosoma mansoni; verificar a dose
letal (DL50 e DL90) dos extratos e frações das folhas de Moringa
ovalifolia.

-

SIM

IOC184

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia ou
Microbiologia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Efeito de inibidores enzimáticos sobre a
biologia celular e virulência e fungo agente
etiológico da cromoblastomicose

Revelar novos alvos celulares que apresentem potencial para
serem utilizados em modelos futuros para o tratamento da
cromoblastomicose.

X

SIM
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IOC185

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia ou Medicina
Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

IOC186

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia ou Medicina
Veterinária

Imageamento de alto conteúdo para triagem
de substâncias ativas contra formas larvais
de S. mansoni

Desenvolver uma metodologia de triagem de compostos antihelmínticos baseada em imageamento automático de formas
larvais de Schistosoma mansoni.

-

SIM

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Triagem de alta vazão para a descoberta de
fármacos contra diabetes

Ao final deste projeto, espera-se obter arcabouços moleculares
com atividade inibitória satisfatória nas enzimas testadas (amilase
e maltase). A determinação destas estruturas servirá de base para
o desenho de novas moléculas candidatas a compostos líderes no
desenvolvimento de novos inibidores de glicosidades com
potencial aplicação terapêutica para o tratamento da diabetes.

-

SIM

Estudar os efeitos dos antipsicóticos típicos e atípicos nas
alterações comportamentais, principalmente o controle da
agressividade, observadas no MEA:B) Validar o MEA mediante os
efeitos comportamentais observados após o tratamento dos
animais com antipsicóticos típicos e atípicos de uso clínico na
rotina psiquiátrica, para possibilitar futuros estudos de novas
drogas antipsicóticas.

-

SIM

IOC187

Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Modelo Espontâneo de Agressividade (MEA):
Efeito da administração de antipsicóticos
típicos e atípicos de uso clínico em humanos
para validação de modelo experimental em
camundongos

IOC188

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

O decaimento do título viral de dengue
devido ao tempo de exposição do sangue
exposto a fêmeas de Aedes aegypti em
processo de infecção artificial: efeitos na
competência vetorial

Avaliar se a competência vetorial de Aedes aegypti ao vírus
dengue varia em função do tempo de exposição do sangue
infectado a temperatura ambiente.

-

SIM

IOC189

Biologia ou Ciências
Biológicas

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Avaliação parasitológica da qualidade da
água para consumo humano do Município de
Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil

Avaliar a qualidade da água consumida no município de Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro, utilizando parâmetros
parasitológicos.

-

SIM

Efeito Ecotoxicológico de agrotóxicos
neonicotinóides para os cladócros nativos
Moina micrura e Diaphanosoma sp.

O projeto terá como objetivo avaliar os efeitos tóxicos agudos e
crônicos do princípio ativo do agrotóxico neonicotinoide
"Imidacloprida", do produto comercial e de amostras ambientais de
áreas produtoras de soja-potencialmente contaminadas- no ciclo
de vida dos cladóceros nativos Moina micrura e Diaphanosoma
sp..

-

SIM

IOC190

Biologia, Ciências
Biológicas ou Química

Rio de
Janeiro –
Manguinhos
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IOC191

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Utilização de técnicas de microscopia
eletrônica para o estudo estrutural de
amostras biológicas

Capacitação em diferentes técnicas de microscopia eletrônica
aplicadas ao estudo de amostras biológicas.

X

SIM

IOC192

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Química, Farmácia ou
Medicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estudo funcional e farmacológico do
mecanismo de formação do poro associado
ao receptor P2X7

Descobrir novos antagonistas seletivos para o receptor P2X7R.

-

SIM

IOC193

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estudo da infecção in vitro de macrófagos
humanos dos fenótipos M1 e M2 pela vacina
BCG Moreau

Conhecer a inter-relação entre macrófagos humanos que
apresentam distintos fenotípicos (M1 e M2) e a Cepa Moreau da
vacina BCG mediante infecção in vitro.

X

SIM

IOC194

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Farmácia ou
Biotecnologia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

A proteína GP120 do HIV-1 e a inibição da
replicação do vírus influenza: um estudo
sobre alvos celulares moduladores da
replicação viral

Estudar o efeito da gp120 sobre a replicação dos vírus influenza A
(H1N1pdm09 e H3N2); Estudar o efeito da gp120 sobre os
intermediários das vias de sinalização disparadas pelos TLR 2 e 4
e Avaliar o efeito da gp120 sobre a IFITM3.

-

SIM

IOC195

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Medicina Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Análise filogenética do hepacivírus não
primata (NPHV) em equinos a partir do gene
completo NS3 do genoma viral

Amplificar por PCR e determinar a sequência de nucleotídeos do
gene completo NS3 do genoma do hepacivírus não primata
presente em amostras de soro de equinos.

-

SIM

IOC196

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Medicina Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estudo de Rickettsia spp. Coexiella burnetti
em amostras de quirópteros do Rio de
Janeiro

Investigar a presença de infecção por Rickettsia spp. E Coxiella
burnetti em morcegos e seus ectoparasitas capturados na Cidade
do Rio de Janeiro.

X

SIM

IOC197

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Caracterização molecular e funcional da
proteína Pld de Klebsiella pneumoniae

Identificar quais os mecanismos de ação da proteína Pld de
Klebsiella pneumoniae contribuem para seu papel na virulência
bacteriana.

-

SIM

IOC198

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Identificação de novos inibidores de
glicosidases intestinais com potencial
terapêutico para o diabetes mellitus

Ensaiar a atividade de maltase de mucosa intestinal de
camundongos na presença de compostos ativos sobre
glicosidases comerciais.

-

SIM
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IOC199

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Medicina Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Análise comparativa da resposta hemocitária
e do desenvolvimento larvar de gastrópodes
continentais experimentalmente infectados
pelo natódeo Angiostrongylus cantonesisem

Comparar a resposta hemocitária e o desenvolvimento larvar de A.
cantonesis em diferentes tempos de infecção, em espécies
representantes de diferentes ordens de pulmonados e
prosobrânquios.

-

SIM

IOC200

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Medicina Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Análise da participação dos fibrócitos na
formação de fibrose na Leishmaniose
Visceral

Identificar os principais componentes celulares residentes e
inflamatórios na pele, no fígado e no baço. Avaliar a cinética de
modulação das proteínas de matrix extracelular e a formação de
fibrose na pele, fígado e baço. Analisar a participação dos
fibrócitos na formação da fibrose durante a infecção por
Leishmania chagasi.

-

SIM

IOC201

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

O papel de neutrófilos no controle da
infecção e da disseminação de Toxoplasma
gondii em macrófagos

Investigar o efeito de neutrófilos e da elastase neutrofílica na
regulação da infecção de macrófagos peritoneais murinos por
bradizoítas e taquizoítas de Toxoplasma gondi, bem como seu
papel na disseminação do parasito.

-

SIM

IOC202

Biologia ou Ciências
Biológicas

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Avaliação do efeito do herbicida (Glifosato)
na ultraestrutura e nos hemócitos circulantes
de Biomphalaria glabrata hospedeiro
intermediário do Schistosoma mansoni

Avaliar o efeito do agrotóxico sobre o número total de hemócitos
em subpopulações destas células, na hemolinfa dos moluscos
Biomphalaria glabrata por citometria de fluxo. Estudar as
alterações ultraestruturais provocadas pelo agrotóxico por meio de
análises de microscopia eletrônica.

-

SIM

IOC203

Medicina Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Estudo imunopatológico do timo de cães
naturalmente infectados com Leishmania
infantum

Verificar a correlação entre as alterações imunopatológicas no timo
e a presença de células CD4+ e CD8+ no sangue periférico de
cães naturalmente infectados.

X

SIM

IOC204

Medicina, Medicina
Veterinária,
Biotecnologia ou
Biofísica

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Impacto da toxoplasmose congênita
experimental no desenvolvimento
embrionário de camundongos: foco no tecido
retiniano

Investigar de que maneira a infecção congênita por Toxoplasma
gondii interfere no processo de maturação de células da retina,
utilizando modelos in vitro e in vivo.

-

SIM

116

IOC205

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Ciências Exatas

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Avaliação de infecção por Erlichia spp. e
Anaplasma spp. (Rickettsiales,
Anaplasmataceae) em amostras biológicas
humanas e animais encaminhados para o
Laboratório de Hantaviroses e Rickettsioses

Detecção qualitativa e quantitativa de anticorpos IgG contra
Erlichia spp. e Anaplasma spp. através da técnica de reação de
imunofluorescência indireta (RIFI) e detecção de DNA de
patógenos pela reação em cadeia da polimerase (PCR) em
amostras de soros humanos e animais encaminhados para o
Laboratório de Hantaviroses e Rickettsioses.

-

SIM

IOC206

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Utilização de nanotecnologia no tratamento
de doenças inflamatórias pulmonares

Desenvolver uma formulação inovadora de nanocápsulas
poliméricas contendo óleo de pequi, princípio ativo obtido da flora
brasileira e avaliar o potencial efeito farmacológico desta
formulação em modelo de asma

-

SIM

IOC207

Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Investigação do envolvimento das vias dos
produtos finais de glicação avançada (AGERAGE) nas alterações hepáticas do diabetes:
efeitos do tratamento com metformina
associada à insulina

Quantificação dos níveis de AGEs circulantes através de ELISA e
fluorescência; Avaliação dos níveis de AGEs no fígado através de
imunofluorescência, Determinação da expressão gênica e protéica
de RAGE no fígado através de RT-PCR e imunofluorescência,
respectivamente.

-

SIM

IOC208

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Farmácia

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Receptor A2a como um importante regulador
da formação de corpúsculo lipídico induzido
pelo Mycobacterium leprae em células
infectadas: nova ferramenta para o controle
da hanseníase

Estudar o envolvimento do receptor purinérgico A2a em monócitos
e células Schwann infectados pelo Mycobacterium leprae e sua
relevância na patogênese e como potencial alvo terapêutico na
hanseníase.

-

SIM

IOC209

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Avaliação do potencial antigênico da
candidata a vacina antimalárica GMZ2.6c e
seus componentes (MSP-3, GLURP e
Pfs48/45) em indivíduos expostos residentes
em áreas endêmicas brasileiras de malária

Avaliar o perfil da resposta imune humoral contra a candidata a
vacina antimalárica GMZ2.6c e seus componentes (MSP-3,
GLURP e Pfs48/45) e sua relação com o grau de imunidade
antiparasitária em indivíduos cronicamente expostos a malária
residentes em áreas endêmicas da Amazônia brasileira com alto e
médio risco de transmissão.

-

SIM

IOC210

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Caracterização bioquímica, biológica e
genética de cepas de Leishmania (Viannia)
com perfil híbrido

Caracterizar cepas que apresentam perfil híbrido por i)
metodologia bioquímica, ii) determinação do genótipo, iii)
determinação de curva de crescimento in vitro, iv)
acompanhamento de desenvolvimento de lesão em modelo
animal.

-

SIM
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IOC211

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Avaliação da taxa de infecção e distribuição
das DTUs de Trypanosoma cruzi entre
vetores em uma área com caso de doença
de Chagas aguda por via oral no estado do
Espírito Santo

Compreender o papel dos triatomíneos e os fatores ecológicos
envolvidos na transmissão do Trypanosoma cruzi nessa região,
como forma de definir medidas adequadas de prevenção, evitando
novos casos da doença de Chagas.

-

SIM

IOC212

Biologia, Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Modulação da resposta imune de Rhodnius
prolixus frente às diferentes bactérias da
microbiota intestinal

Analisar a ativação e/ou regulação das respostas imunológicas do
trato digestório de R. prolixus frente as bactérias presentes na
microbiota intestinal através do tratamento dos insetos com
antibióticos e infecção com diferentes bactérias.

X

SIM

IOC213

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina ou
Medicina Veterinária

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Colonização de anofelinos neotropicais em
condições de laboratório

Colonizar em laboratório espécies vetores de malária (An.
deaneorum e An.darlingi) e avaliar o estabelecimento das colônias
e adaptação das espécies às condições de laboratório.

X

SIM

IOC214

Biologia, Ciências
Biológicas,
Biomedicina,
Medicina ou Serviço
Social

Rio de
Janeiro –
Manguinhos

Determinantes biopsicossociais no abandono
do tratamento da tuberculose (TB):
intervenção socioeducativa para o aumento
da adesão ao tratamento de pacientes com
tuberculose pulmonar

Identificar as características sociodemográficas e as comorbidades associadas ao abandono do tratamento para TB.
Descrever os conhecimentos, atitudes e práticas (CAP) dos
pacientes e de seus contatos intradomiciliares em relação a TB.

X

SIM
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ANEXO III
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO
VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO A

NÍVEL MÉDIO
Critérios

Pontuação

Ano escolar

1º ano (3 pontos)
2º ano (5 pontos)
3º ano (2 pontos)

Cursos de Aperfeiçoamento

Cursos de aperfeiçoamento/atualização
relacionados à área de interesse, com carga horária
mínima de 16 horas por cada curso, sendo exigida a
comprovação por meio de certificado:
1 ponto por curso ( máximo de 5 pontos).

Estudantes da Rede pública
Total máximo

1 ponto
11 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade
NÍVEL SUPERIOR
Critérios
Semestre do curso que o candidato estará
cursando no período da contratação:

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

Coeficiente de rendimento acumulado
(CR)
De 5,0 a 5,9
De 6,0 a 7,9
De 8,0 a 10,0

05 pontos
15 pontos
30 pontos
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Total máximo

60 pontos

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

VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO B

NÍVEL MÉDIO
Critérios

Pontuação

Ano escolar

1º ano (3 pontos)
2º ano (5 pontos)
3º ano (2 pontos)

Cursos de Aperfeiçoamento

Cursos de aperfeiçoamento/atualização
relacionados à área de interesse, com carga horária
mínima de 16 horas por cada curso, sendo exigida a
comprovação por meio de certificado:
1 ponto por curso ( máximo de 5 pontos).

Estudantes da Rede pública
Total máximo

1 ponto
11 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade

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

Pontuação
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos:
Se entre o 3º e o 4º
30 pontos
semestre do curso
Se entre o 5º e o 6º
semestre do curso

20 pontos

No 7º semestre do curso

15 pontos
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a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou mais:
Se entre o 3º e o 5º
30 pontos
semestre do curso
Se entre o 6º e o 8º
semestre do curso

20 pontos

No 9º semestre do curso

15 pontos

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

Coeficiente de rendimento acumulado
(CR)

De 5,0 a 5,9
De 6,0 a 7,9
De 8,0 a 10,0

Total máximo

10 pontos

05 pontos
15 pontos
30 pontos
60 pontos

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

VAGAS DE ESTÁGIO GRUPO C

NÍVEL MÉDIO
Critérios

Pontuação

Ano escolar

1º ano (3 pontos)
2º ano (5 pontos)
3º ano (2 pontos)

Cursos de Aperfeiçoamento

Cursos de aperfeiçoamento/atualização
relacionados à área de interesse, com carga horária
mínima de 16 horas por cada curso, sendo exigida a
comprovação por meio de certificado:
1 ponto por curso ( máximo de 5 pontos).

Estudantes da Rede pública
Total máximo

1 ponto
11 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade
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NÍVEL SUPERIOR
Critérios
Semestre do curso que o candidato estará
cursando no período da contratação:

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

Coeficiente de rendimento acumulado
(CR)
Total máximo

CR acima de 7,0 obrigatório para todos os
candidatos
30 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES
2. Maior CR
3. Estudante com mais idade
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ANEXO IV

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO

Período de Inscrições

22/06/2015 a 12/07/2015

Resultado da 1ª etapa

16/07/2015

Período de Seleção

20/07/2015 a 05/08/2015

Divulgação do Resultado Final

10/08/2015

Início do Estágio

01/09/2015
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ANEXO V
TABELA DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE

Carga horária diária
4 horas
6 horas

NIVEL SUPERIOR
Valor da bolsa Mensal (R$)
364,00
520,00

Carga horária diária
4 horas
6 horas

NIVEL MÉDIO
Valor da bolsa Mensal (R$)
203,00
290,00

AUXÍLIO TRANSPORTE (R$)
Valor mensal

132,00
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