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  ANEXO I - LISTA DE ESTADOS/CIDADES DAS UNIDADES FIOCRUZ  

 
 
AMAZONAS 
 
• Fiocruz Amazônia, localizada na Rua Terezina 476 - Adrianópolis, Manaus, AM 
CEP 69.057-070.  
Unidade: ILMD _ Instituto Leônidas e Maria Deane, Tel: (92) 3621-2422 Contato: Rozinara ou 

Juliana. 

BAHIA 
 
• Fiocruz Bahia, localizada na Rua Waldemar Falcão 121 - Candeal, Salvador, BA 
CEP 40.296-710. 
Unidade: IGM _ Instituto Gonçalo Moniz, Tel: (71) 3176-2330 Contato: Samanta.  

BRASÍLIA 
 
• Fiocruz Brasília, localizada na Av. 23 Norte – Campus Universitário Darcy Ribeiro,  
Gleba A. CEP: 70910-900. 
Unidade: Direb _ Diretoria Regional de Brasília, Tel: (61) 3329-4539 / 3329-4693 / 3329-4712 
Contato: Claudia.  
 
MINAS GERAIS 
 
• Fiocruz Minas, localizada na Avenida Augusto de Lima 1.715 - Barro Preto, Belo 
Horizonte, MG CEP 30.190-002. 
Unidade: IRR _ Instituto René Rachou, Tel: (31) 3349-7824 Contato: Aldo ou Renan. 
 
PERNAMBUCO 
 
• Fiocruz Pernambuco, localizada na Avenida Professor Moraes Rego s/nº - Cidade 
Universitária, Recife, PE -  CEP 50.670-420. 
Unidade: IAM _ Instituto Aggeu Magalhães, Tel: (81) 2101-2536 Contato: Heleny. 
 
RIO DE JANEIRO 
 
• Campus Manguinhos. Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 
21.040-900. 
 
Unidades: 
 
Biomanguinhos _ Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Tel: (21) 3882-7247 Contato: 

Joana.  

Cecal _ Centro de Criação de Animais de Laboratório, Tel: (21) 3194-8406 Contato: Nathalia.   

COC _ Casa de Oswaldo Cruz, Tel: (21) 3865-2227 Contato: Simone. 

Dirac _ Diretoria de Administração do Campus, Tel: (21) 2209-2155 Contato: Denise. 

Direh _ Diretoria de Recursos Humanos, Tel: (21) 3836-2163 Contato: Jorge.  

Ensp _ Escola Nacional de Saúde Pública, Tel: (21) 2598-2538 Contato: Camila. 

Farmanguinhos _ Instituto de Tecnologia em Fármacos, Tel: (21) 3348-5038 Contato: Ana 
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Paula. 

 

Icict _ Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Tel: (21) 

3865-3205/3865-3276 Contato: Patricia. 

INCQS _ Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Tel: (21)3865-5114, (21)3865-

5115, (21)3865-5142 Contato: Joseania. 

INI _ Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Tel: (21) 3865-9668 Contato: Valeria 

ou Carolina. 

Presidência _ Subunidades da Presidência da Fiocruz, Tel: (21) 3885-1775 Contato: Jacira. 

• Campus Flamengo (Instituto Fernandes Filgueira). Avenida Rui Barbosa 716 - 
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22.250-020. 
 
Unidade: IFF _ Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Tel: (21) 
2554-1833 Contato: Glaucia. 
 
• 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 

Farmanguinhos _ Instituto de Tecnologia em Fármacos, Tel: (21) 3348-5038 Contato: Ana 

Paula. 

•     Fiocruz Mata Atlântica - Estrada Rodrigues Caldas, 3400- Curicica - Rio de Janeiro - RJ 
Cep: 22.713-375. 
 
Presidência _ Subunidades da Presidência da Fiocruz, Tel: (21) 3885-1775 Contato: Jacira. 

 Colônia/ Curicica - Estrada Rodrigues Caldas, 3400- Curicica - Rio de Janeiro – RJ 
Cep: 22.713-375 

Farmanguinhos _ Instituto de Tecnologia em Fármacos, Tel: (21) 3348-5038 Contato: Ana 

Paula. 

 Hélio Fraga – Estrada da Curicica ,2000 – Curicica – Rio de Janeiro – Cep : 22780-192 

Farmanguinhos _ Instituto de Tecnologia em Fármacos, Tel: (21) 3348-5038 Contato: Ana 

Paula. 
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ANEXO II - VAGAS  
 
 

NÍVEL SUPERIOR 

Unidade Código da 
Vaga 

Formação Atividades Requisitos 
Específicos 

Nº de Vagas 
Ampla 

Concorrência 

Nº de Vagas 
Portadores de 

Deficiência 

Local da vaga Grupo 
(Critérios 

de 
seleção da 
1º Etapa) 

Carga 
horária 

semanal/
Turno do 
estágio 

Área 
insalubre 

Formato de 
Seleção 

Biomanguinhos BIO001S Designer gráfico, 
Cinema ou 
Comunicação 
Social 

Participação na criação, 
produção, filmagem, registro 
fotográfico e edição de 
materiais audiovisuais de Bio-
Manguinhos; Apoiar produção 
dos jornalistas na 
comunicação interna e 
externa, eventos, visitas, 
produtos, diretoria; Apoio as 
outras áreas (Somar, Dereh, 
Aestm etc.); Banco de imagens 
(interface com a Sigda); 
Conteúdos para as redes 
sociais. 

Cursando a partir 
do 5º período, 
Conhecimento em 
Photoshop, Corel 
Draw, Adobe 
InDesign, Adobe 
Premiere, Adobe 
Audition, Adobe 
IIIustrator 
Windows 8 e 
Pacote Office.  

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Não Entrevista e 
prova 

Biomanguinhos BIO002S Engenharia de 

Produção ou 

Administração de 

Empresas 

Suporte nas atividades 

administrativa da Engenharia 

Industrial, como: elaboração 

de materiais, atendimento a 

desvios relacionados e fluxos 

de produção; Auxílio na 

elaboração de Relatórios; 

Apoio na cronoanálise para 

estudo Headcount e 

participação em projetos de 

Cursando a partir 

do 6º período, 

Conhecimento de 

ferramentas de 

melhoria contínua, 

estatística, estudos 

de cronoanálise, 

ferramentas da 

qualidade, pacote 

office (incluindo 

excel avançado) e 

2 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Não Entrevista e 

Dinâmica de 

Grupo 
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melhorias. inglês para leitura. 

Biomanguinhos BIO003S Farmácia, 

Microbiologia, 

Biologia ou 

Ciências Biológicas 

Participar das atividades 

relacionadas à análise de 

tendências dos resultados de 

monitoramento ambiental, 

águas e produto, assim como 

das atividades relacionadas ao 

acompanhamento de 

processos das áreas 

produtivas, das atividades de 

liberação e reconciliação de 

lotes e cadeia de frio. 

Cursando a partir 

do 4º Período, 

Inglês 

Intermediário e 

Pacote Office. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Não Entrevista 

Biomanguinhos BIO004S Engenharia de 

Produção, Logística 

ou Farmácia 

Acompanhar as atividades 

logísticas administrativas de 

recebimento; Auxiliar no 

mapeamento dos processos 

Logísticos; Assessorar a rotina 

de atendimento a requisições 

na elaboração de planilhas de 

acompanhamento; Apoiar a 

elaboração de documentos 

como procedimentos 

operacionais (POP); Ampliar os 

conhecimentos nas boas 

práticas de fabricação (BPF) e 

normas que se aplicam a uma 

indústria de biofármacos e 

Cursando a partir 

do 2º período para 

o curso de 

Tecnólogo e a 

partir do 3º para 

os demais cursos, 

pacote Office com 

Excel Avançado, 

Power Point e 

Inglês Básico.  

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Não Entrevista e 

Dinâmica de 

Grupo 
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vacinas. 

Biomanguinhos BIO005S Engenharia 

Mecânica ou 

Engenharia Elétrica  

Auxiliar no desenvolvimento 

de especificações técnicas; 

Auxiliar na análise de projetos; 

acompanhar os projetos em 

andamento. 

Cursando a partir 

do 6º período, 

Pacote Office, Ms 

project e noções 

de Autocad. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Não Entrevista e 

Dinâmica de 

Grupo 

Biomanguinhos BIO006S Ciências Biológicas, 

Biologia, Ciências 

Biomédicas, 

Farmácia ou 

Química 

Aplicação de pesquisas pelo 

telefone; abertura de registros 

de atendimento em sistema 

operacional e elaboração de 

relatórios técnicos. 

Cursando a partir 

do 3º período, 

Pacote Office e 

Boa Comunicação 

Escrita e Verbal. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Não Entrevista e 

Dinâmica de 

Grupo 

Biomanguinhos BIO007S Psicologia  Arquivamento de processos 

seletivos, Acompanhamento 

de processos seletivos, 

Acompanhamento de 

entrevistas por tempo de 

experiência; Organização de 

logística necessária para 

realização de um processo 

seletivo; Suporte aos controles 

internos.  

Cursando a partir 

do 4º período, 

Pacote Office, 

conhecimento de 

inglês a nível 

básico e Boa 

Comunicação 

Escrita e Verbal. 

- 1 Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Sim Entrevista e 

Dinâmica de 

Grupo 

Biomanguinhos BIO008S Estatística, 

Matemática ou 

Matemática 

aplicada 

Auxílio na elaboração e 

avaliação de cartas de controle 

para monitoramento de 

processos/produtos e 

materiais de referência; Uso 

Cursando a partir 

do 4º período, Ter 

cursado ou estar 

cursando 

disciplinas de 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Não Entrevista, 

Prova e 

Dinâmica de 

Grupo 
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de técnicas de desenho 

experimental para otimização 

e validação de processos; 

participar avaliação de dados 

de estudos de estabilidade 

para avaliar comportamento 

de produtos e Conhecer e 

aplicar métodos estatísticos 

no contexto de testes 

laboratoriais.  

Regressão e 

Inferência 

Estatística (ou 

similares); Pacote 

Office, 

Conhecimento do 

Software R, Power 

Point e Inglês para 

leitura de livros e 

artigos científicos. 

Biomanguinhos BIO009S Biotecnologia, 

Ciências Biológicas, 

Biologia ou 

Engenharia 

Química 

Executar técnicas de Biologia 

Molecular para obtenção de 

clones produtores de 

proteínas recombinantes/ 

Executar cultura de micro-

organismos/Auxiliar nas 

atividades gerais do 

laboratório/ Executar ensaios 

imunoenzimáticos/ Executar 

ensaios de purificação e 

quantificação de proteínas. 

Cursando a partir 

do 4º período, 

Conhecimentos 

básicos de 

Química,  

Microbiologia e 

Biologia Molecular 

Proatividade/Traba

lho em equipe/ 

Interesse e 

comprometimento

.  

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 20 horas 
Manhã 
ou tarde 

Sim Entrevista e 

prova 

Biomanguinhos BIO010S Farmácia, 

Biomedicina, 

Biologia ou 

Ciências Biológicas 

Auxiliar na obtenção do gene 

que codifica a PBP5 de 

Enterococcus spp. (PCR, 

clonagem, transformação, 

seleção clones); auxiliar na 

superexpressão da PBP5; 

acompanhar a purificação da 

PBP5 por cromatografia 

líquida (HPLC); Acompanhar a 

Cursando a partir 

do 6º período, 

Conhecimentos em 

técnicas de 

laboratório de 

imunologia 

(imunoensaios 

enzimáticos), 

biologia molecular 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Sim Entrevista e 

prova 
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execução de ensaios de 

neutralização in vitro. 

básica, 

microbiologia e 

química de 

proteínas 

(expressão, 

purificação). 

Biomanguinhos BIO011S Biomedicina, 

Biologia (genética) 

ou Microbiologia 

Participar do cultivo de células 

(eucarioto e procarioto), 

Participar da realização de 

reações de PCR, ELISA, 

clonagem e expressão de 

aptâmeros e proteínas 

recombinantes. 

Cursando a partir 

do 4º período, 

Conhecimentos em 

Microbiologia, 

PCR, ELISA e 

Cultivo de Células. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 20 horas 
manhã 
ou tarde 

Não Entrevista 

Biomanguinhos BIO012S Ciências Biológicas, 

Biologia, Medicina 

veterinária, 

Microbiologia ou 

Biomedicina  

Participar da sinalização de 

risco biológico nas áreas de 

produção e controle de 

qualidade, nos laboratórios de 

pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico e, nos biotérios de 

experimentação animal; 

Acompanhar a coleta de filtros 

e descarte de carcaças de 

animais; Acompanhar as 

rondas para verificação do 

descarte de resíduos 

biológicos; Apoiar nas 

atividades administrativas, na 

elaboração de documentos; 

Apoiar nos treinamentos de 

biossegurança; Apoiar os 

biotecnologistas nas 

Cursando a partir 

do 4º período. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Sim Entrevista e 

Dinâmica de 

Grupo 
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atividades relacionadas à 

biossegurança dos 

laboratórios de Bio-

Manguinhos. 

Biomanguinhos BIO013S Ciências Biológicas, 

Biologia ou 

Microbiologia 

Acompanhar e auxiliar nos 

testes de imunofluorescência 

para Tripanossoma e 

Leishmania, no preparo e 

obtenção de massa de 

protozoários para produção de 

kit para diagnostico. 

Cursando a partir 

do 4º período, 

Conhecimentos 

básicos em 

laboratório. 

- 1 
 

Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 Horas 
Variável 

Sim Entrevista e 

prova 

Cecal CECAL014S Ciências Biológicas, 
Biologia, 
Biomedicina ou 
Medicina 
Veterinária 

Participação em atividades 
vinculadas ao Monitoramento 
Sanitário de animais de 
laboratório: Ensaios 
bacteriológicos, 
parasitológicos, imunológicos 
e genéticos. 

Cursando a partir 
do 4º período. 

1 - 
 

Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Sim 1º etapa - 
Dinâmica de 
grupo 2º 
etapa -
entrevista 

Cecal CECAL015S Medicina 

Veterinária 

Participar do manejo clínico, 

reprodutivo e nutricional de 

primatas não humanos (PNH) 

assim como do projeto de 

enriquecimento ambiental 

para PNH. Auxiliar no estudo 

citogenético de PNH e dos 

registros de dados da colônia 

de PNH.  

Cursando no 

mínimo o 3º e no 

máximo o 8º 

período.  

1 - 
 

Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista 
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Cecal CECAL016S Serviço Social Apoiar no recebimento, 

acolhimento, mediação e 

acompanhamento dos 

trabalhadores frente às 

questões de relação 

interpessoal e de trabalho e 

acidente de trabalho,  

Contribuir com Projetos , 

ações de saúde e alimentação 

de banco de dados. 

Cursando a partir 

do 5º período. 

1 - 
 

Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não 1º etapa - 

Dinâmica de 

grupo 2º 

etapa -

entrevista 

COC COC017S Informática, 
Sistemas de 
Informação, 
Tecnologia da 
Informação, 
Engenharia da 
Computação, 
Ciência da 
Computação ou 
Análise de 
Sistemas 

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

Cursando a partir 
do 3º período, 
Sistemas 
Operacionais, 
Redes de 
computadores, 
Hardware e Pacote 
Office. 

2 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 

COC COC018S  Turismo Receber grupos de visitantes, 

orientar os visitantes sobre as 

atividades do Museu, 

encaminhar os grupos aos 

espaços de visitação.  

Cursando a partir 

do 3º período, 

Fluência verbal. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 
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COC COC019S Administração, 

Arquivologia ou 

Secretariado 

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. 

Cursando a partir 

do 3º período, 

Noções de 

organização de 

arquivos; recursos 

básicos dos 

programas Word, 

Excel e Power 

Point; internet e 

língua portuguesa. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 

COC COC020S Administração, 

Secretariado ou 

Produção Cultural 

Auxiliar em atividades de 

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 

do atendimento de serviços de 

manutenção no espaço 

escolar; gerenciamento de 

correspondências, ofícios, 

Cursando a partir 

do 3º período, 

Fluência verbal. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 
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memorandos. 

COC COC021S Informática, 

Sistemas de 

Informação, 

Tecnologia da 

Informação, 

Engenharia da 

Computação, 

Ciência da 

Computação ou 

Análise de 

Sistemas  

Participar no 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.  

Cursando a partir 

do 3º período, 

PHP, Javascript, 

JQuery, CSS, 

Padrões Web 

(Webstandards) e 

banco de dados 

MySQL; Noções de 

Linux / Apache e 

Inglês (para 

leitura); Desejável 

conhecimento de 

algum framework 

PHP e CMS Joomla. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 

COC COC022S Informática, 

Sistemas de 

Informação, 

Tecnologia da 

Informação, 

Engenharia da 

Computação, 

Ciência da 

Computação ou 

Análise de 

Sistemas  

Realizar manutenção da rede 

física e lógica de dados; 

Realizar backup de dados; 

Instalar e configurar 

equipamentos de acesso à 

rede sem fio. 

Cursando a partir 

do 3º período, 

Sistemas 

Operacionais 

(Windows e Linux); 

Active Directory. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 
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COC COC023S Museologia Auxílio na análise, revisão e 

alimentação de banco de 

dados do acervo museológico; 

auxílio na higienização e 

acondicionamento de acervo 

museológico; auxílio na 

redação e produção de 

relatórios; outras atividades 

necessárias para o 

funcionamento do serviço. 

Cursando o 4º ou o 

7º período, 

Conhecimentos 

básicos dos 

programas Excel, 

Word e Access; 

interesse na área 

de documentação 

museológica e 

conservação de 

acervos. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 

COC COC024S Arquitetura e 

Urbanismo 

Realizar levantamento 

arquitetônico, mapeamento 

de danos em edifícios 

históricos, auxiliar no 

desenvolvimento de projetos 

de arquitetura. 

Cursando a partir 

do 5º período, 

Interesse na área 

de patrimônio 

cultural; 

Habilidade em 

desenvolver 

desenhos técnicos 

utilizando o 

Autocad e elaborar 

perspectivas 

usando o 

programa 

SketchUp, 

Conhecimento de 

programas de 

edição de texto e 

imagem. 

2 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 
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COC COC025S Secretariado Apoio a: 

- rotinas administrativas da 

secretaria da direção,  

- atendimento ao público,  

- gestão de documentos,  

- preparação de reuniões e 

eventos 

- registro e atualização de 

informações. 

 

Cursando a partir 

do 3º período, - 

conhecimento 

Office (world, Excel 

e Power point), 

- conhecimento de 

agenda eletrônica 

- internet,  

- língua 

portuguesa, 

- noções de 

organização de 

arquivos. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 

COC COC026S Ciências Sociais, 

Demografia ou  

Estatística 

Apoio no desenvolvimento 

de banco de dados. 

Cursando a partir 

do 6º período, 

Conhecimento de 

estatística e do 

programa SSPS 

(Statistical Package 

for the Social 

Sciences). 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 

COC COC027S Engenharia 

Ambiental 

Apoiar a implementação e a  

gestão de um sistema de 

gestão de resíduos; Apoiar a  

elaboração de procedimentos 

e instruções para as operações 

de gestão de 

resíduos; Identificar 

metodologias e ferramentas 

para a classificação e controle 

Cursando a partir 

do 3º período, 

Conhecimentos no  

enquadramento 

legal aplicável à 

gestão de resíduos 

Legislação nacional 

e comunitária 

sobre resíduos; 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 
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de resíduos; Apoiar a 

implementação de boas 

práticas ambientais e de 

segurança nas operações de 

gestão de resíduos. 

Conhecimento 

Office (world, Excel 

e Power point) 

Autocad e 

Internet. 

COC COC028S História, 

Arquivologia ou 

Ciências Sociais 

Auxílio nas atividades de 

organização, conservação e 

acesso dos documentos do 

arquivo histórico sob a guarda 

da COC; gestão de depósitos 

de documentos e 

instrumentos de pesquisa do 

acervo; contagem, codificação 

e acondicionamento de 

documentos, aptidão para 

pesquisa documental. 

Cursando a partir 

do 3º período, 

Noções de 

organização de 

arquivos;  recursos 

básicos de 

programas de 

digitalização de 

documentos e 

bases de dados, 

Word, Excel e 

Power Point; 

internet  e língua 

portuguesa. 

2 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
e/ou prova 
e/ou 
dinâmica de 
grupo 

Dirac DIRAC029S Administração, 
Economia ou 
Ciências Contábeis 

Auxiliar na elaboração de 
planilha para licitação; apoiar 
na análise de planilha de 
Custos; Auxiliar a elaboração 
de pesquisas de preços. 

Cursando a partir 
do 4º período, 
Conhecimento 
intermediário de 
Excel e Word. 

1 - Rio de Janeiro-
Manguinhos 

A 20 ou 30 
horas 

Manhã 
ou tarde 

Não Entrevista 

Dirac DIRAC030S Engenharia 
Ambiental, 
Ciências 
Ambientais, 
Biologia ou 
Ciências Biológicas 
 

Auxiliar na 

identificação dos 

riscos inerentes às 

atividades e agir 

para evitar 

acidentes; 

Acompanhar 

constantemente as 

Cursando a partir 
do 4º período, 
Domínio Pacote 
Office; 
Conhecimento de 
Legislação 
Ambiental. 

1 - Rio de Janeiro-
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista 
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atualizações da 

Legislação 

Ambiental, bem 

como distribuir para 

as áreas devidas, se 

necessário; 

Contribuir na 

realização de 

treinamentos e 

eventos de 

conscientização 

ambiental para 

colaboradores e 

prestadores de 

serviços. 

 

Dirac DIRAC031S Engenharia 
Mecânica (ênfase 
climatização) 

Auxiliar no desenvolvimento 
de projetos de sistema de ar 
condicionado, refrigeração e 
ventilação mecânica, cálculos 
de carga térmica e de vazões 
de ar, cálculos de redes de 
dutos,  tubulações e 
acessórios. Aplicação de 
normas de desenhos técnicos 
em Autocad e especificações 
de materiais e serviços. Visitas 
em obras e demais atividades 
da área. Levantamentos de 
dados de sistemas e 
equipamentos. Auxiliar no 
planejamento, cronograma, 
orçamento, documentação e 
elaboração de relatórios. 

Cursando a partir 
do 6º período, 
Conhecimento 
intermediário em 
AutoCAD, Word e 
Excel. 

1 - Rio de Janeiro-
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
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Dirac DIRAC032S Arquitetura e 
Urbanismo com 
ênfase em 
Arquitetura 

Ajudar na elaboração de 
material gráfico; 
Dar apoio ao desenvolvimento 
de projetos de arquitetura;  
Auxiliar no levantamento 
cadastral das áreas livres e/ou 
edificações. 

Cursando a partir 
do 3º período, Ter 
conhecimento em 
AutoCad e Word; 
desejável ter 
conhecimento em: 
Project, Revit, 
Excel, Sketch-up, 
Photoshop e Corel-
Draw; Desejável 
ter estagiado com 
projetos de 
arquitetura e 
experiência em 
levantamentos de 
espaços internos 
de edificações. 

1 - Rio de Janeiro-
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 

Dirac DIRAC033S Engenharia Civil Participar das atividades de 
Quantificação M.O. e 
materiais para atividades de 
manutenção e adequação; 
Auxiliar a elaboração de 
orçamento; Auxiliar nos 
relatórios de inspeção, 
controle de atividade e gastos; 
Apoiar o planejamento de 
adequações; Apoiar a 
fiscalização de adequações; 
Desenvolver atividades de 
engenharia com inserção na 
área administrativa; Elaborar 
as-built das atividades de 
adequação; Apoiar o 
desenvolvimento de projetos; 
Organizar arquivo físico e 
digital de plantas e cadernos 
de manutenção e operação 
das edificações. 

Cursando a partir 
do 4º período, 
Conhecimento 
intermediário em 
pacote office, 
internet, 
informática e 
Autocad 2D e 3D.                                           
Desejável ter 
concluído as 
disciplinas de 
concreto, 
instalações, 
planejamento e 
controle de obras.                                                 
Trabalho em 
equipe/ 
Criatividade/Proati
vidade. 

1 - Rio de Janeiro-
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 
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Direb DIREB034S Biblioteconomia Auxiliar o Bibliotecário no 
planejamento, organização e 
desenvolvimento dos serviços 
da biblioteca; 
Executar serviços referentes 
ao atendimento; 
Auxiliar nas atividades de: 
circulação de materiais 
(empréstimo e devolução); 
Auxiliar nas atividades de 
orientação dos usuários em 
atividades de normalização; 
Auxiliar no processamento 
técnico e serviço de 
referência;  
Auxiliar nas tarefas 
administrativas. 

Já ter cursado as 
disciplinas de 
catalogação, 
classificação e 
indexação; 
Conhecimentos em 
informática básica; 
Boa comunicação;  
Relações 
interpessoais;  
Criatividade;  
Comprometimento 
e pontualidade;  
Gostar de 
trabalhar em 
equipe. 

1 - Brasília-DF B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
e/ou prova 

e/ou 
dinâmica de 

grupo 

Direb DIREB035S Comunicação 
Social / Jornalismo 

Produção de textos 
jornalísticos (matérias, 
releases, notas, comunicados) 
para diversos meios (site, 
mídias sociais, intranet, 
boletins diversos); 
Cobertura de eventos da 
instituição; 
Apoio às atividades de 
assessoria de imprensa, 
comunicação interna e 
externa, mobilização, dentre 
outras. 

Cursando do 4º ao 
6º períodos; Boa 
comunicação 
escrita e verbal; 
Conhecimentos em 
elaboração de 
textos 
jornalísticos; 
Noção de 
fotografia; e 
Saber alimentar 
sites. 

1 - Brasília-DF A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
e/ou prova 

e/ou 
dinâmica de 

grupo 

Direb DIREB036S Comunicação 
Social/Publicidade 
e Propaganda ou 
Designer Gráfico 

Produzir matérias de 
divulgação; 
Auxiliar nas campanhas 
internas e externas da 
instituição; 
Auxiliar em eventos 
institucionais. 

Cursando do 4º ao 
6º períodos; 
Conhecimentos em 
Pacote Adobe e 
das ferramentas 
complementares. 

1 - Brasília-DF A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
e/ou prova 

e/ou 
dinâmica de 

grupo 



25 
 

Direb DIREB037S Tecnologia da 
Informação 

Desenvolver sites e revistas 
eletrônicas, por meio de 
gerenciadores de conteúdo; 
Administrar conteúdos digitais 
em plataforma web; 
Prestar suporte técnico aos 
usuários das plataformas; e 
Atualizar constantemente 
ferramentas e plugins 
utilizados. 

Cursando a partir 
do 4º período. 

1 - Brasília-DF A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
e/ou prova 

e/ou 
dinâmica de 

grupo 

Direb DIREB038S Administração ou 
Recursos Humanos 

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. 

Cursando do 2º ao 
4º períodos; 
Conhecimentos 
avançados em 
Excel, Word e 
atendimento ao 
público; 
Preferencialmente 
com experiência 
em elaboração de 
documentação 
oficial 
(memorandos, 
ofícios, 
declarações, etc.) 

- 1 
 

Brasília-DF A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
e/ou prova 

e/ou 
dinâmica de 

grupo 

Direh DIREH039S Psicologia - Acompanhamento do 
desenvolvimento das crianças, 
com registro das observações 
e avaliações;                                                            
- Participação nas reuniões e 
supervisões;                                          
- Registrar e analisar 
entrevistas e reuniões 
realizadas pelo setor de 
Psicologia;                                                                                             
- Colaborar nos processos 
seletivos de pessoal;                                
- Construir e organizar 

Cursando a partir 
do 5º período, 
Conhecimento 
intermediário em  
informática  
(digitação, 
planilha, pesquisa 
internet); 
Boa comunicação. 

1 1 Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista e 
prova 
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material técnico no campo de 
Psicologia;            - 
acompanhar na elaboração 
dos relatórios de 
acompanhamento das 
crianças;                                                                                               
-  Coleta e análise de dados 
acerca de crianças egressas da 
Creche. 

Direh DIREH040S Pedagogia - Acompanhar a ação 
pedagógica e as atividades 
desenvolvidas na creche; 
- Assistência ao trabalho 
pedagógico; 
- Colaborar no planejamento, 
organização e participação em 
eventos e atividades da 
creche; 
- Colaborar no planejamento 
de reuniões de pais, conselhos 
de turmas, pré-conselhos e 
supervisões técnicas; 
- Acompanhar as aulas do 
Curso de Desenvolvimento 
Profissional em Educação 
Infantil, no módulo de 
Fundamentos Pedagógicos;               
- Colaborar na confecção de   
agenda, lista de material, 
circulares, livretos, horário de 
professores, composição de 
turmas, murais, calendário de 
atividades e outros materiais 
impressos pela Equipe de 
Pedagogia;  
- Agendar passeios com as 
crianças;                                                       
- Colaborar na leitura de 

Cursando a partir 
do 4º período, 
Conhecimento 
intermediário em  
informática  
(digitação, 
planilha, pesquisa 
internet); 
Conhecimentos 
básico de inglês;   
Boa comunicação. 

1  Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Não Entrevista e 
prova 
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relatórios de observação das 
crianças, projetos e textos. 

Ensp ENSP041S Administração 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 no 
setor, em seus respectivos 
processos. 

Cursando a partir 
do 4° período. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp ENSP042S Administração Participar do: reconhecimento 
do bem permanente; acervo 
do bem permanente; das 
rotinas administrativas 
(arquivamento, entre outras). 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Noções básicas de 
informática (Word, 
Excel, PowerPoint, 
Internet). 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp ENSP043S Administração Levantamento de informações 
trazendo subsídios para a 
confecção de relatórios. 
Atendimento ao público 
interno e externo. 
Atendimento telefônico. 
Confecção de memorandos e 
planilhas. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Noções básicas de 
informática (Word, 
Excel, PowerPoint, 
Internet). 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp ENSP044S Administração Encaminhar chamados 
técnicos para a área de 
suporte. Atendimento aos 
usuários da escola. 
Acompanhamento das 
situações dos processos. 
Emitir relatório. Acompanhar a 
entrada e saída de 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Noções básicas de 
informática (Word, 
Excel, PowerPoint, 
Internet). 

- 
 

1 Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
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equipamentos. Arquivamento 
de documentos. 

Ensp ENSP045S Administração 
 

Atendimento ao Público 
interno e externo; 
Levantamento de Informações 
trazendo subsídios para a 
confecção de relatórios; 
Acompanhamento das 
atividades do Programa de 
Bioética e da VDPG. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Conhecimento do 
pacote Office 
(Word, Excel, 
Windows, 
PowerPoint e 
Internet). 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp ENSP046S Administração 
 

Elaboração de gráficos e 
tabelas; elaboração de 
memorandos, informes e 
cartas; acompanhamento de 
saída e entrada de material; 
elaboração de planilha de 
controle de projetos de 
atendimento ao público. 
 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Conhecimento do 
pacote Office 
(Word, Excel, 
Windows, 
PowerPoint e 
Internet). 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 

Ensp ENSP047S Arquivologia 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 de classificação da 
FIOCRUZ. Elaborar relatórios 
de e atividades. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Conhecimento 
básico de 
informática (Word, 
Excel e 
PowerPoint). 

2 1 Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
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Ensp ENSP048S Biblioteconomia Suporte na disponibilização de 
documentos bibliográficos do 
CESTEH; Suporte no 
processamento técnico e 
transferência de documentos 
para o arquivo; Atuação no 
serviço de circulação interna e 
externa da coleção (cadastro 
de usuário, consultas, 
empréstimo domiciliar, 
renovação de empréstimos, 
reserva e devolução de 
material emprestado); 
Cadastro de usuários; Inclusão 
de Informações em bases de 
dados; Remanejamento de 
publicações nas estantes e 
Auxiliar no inventário da 
coleção. 

Cursando a partir 
4º período. 
Conhecimento do 
pacote Office 
(Word, Excel, 
Windows, 
PowerPoint e 
Internet). 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÂO Entrevista 

Ensp ENSP049S Ciências Biológicas 
ou Biologia 

Identificação de micobactérias 
em nível de espécie por 
métodos fenotípicos e 
moleculares; Estoque de cepas 
de micobactérias; Manutenção 
de banco de dados de coleção 
biológica. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Residir 
preferencialmente 
em Jacarepaguá, 
Curicica, Cidade de 
Deus, Taquara ou 
Freguesia. 
Conhecimento do 
pacote Office 
(Word, Excel, 
Windows, 
PowerPoint e 
Internet). 

1 - Rio de Janeiro - 
Jacarepaguá 

B 20 horas 
Variável 

Sim Entrevista 
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Ensp ENSP050S Ciências Biológicas 
ou Biologia 

Teste de sensibilidade aos 
medicamentos utilizados no 
tratamento da tuberculose; 
Descontaminação e 
semeadura de espécime 
clínico para o isolamento de 
micobactérias em meios de 
cultura; Preparação de meios 
de cultura e reagentes. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Residir 
preferencialmente 
em Jacarepaguá, 
Curicica, Cidade de 
Deus, Taquara, 
Freguesia. 
Conhecimento do 
pacote Office 
(Word, Excel, 
Windows, 
PowerPoint e 
Internet). 

1 - Rio de Janeiro - 
Jacarepaguá 

B 20 horas 
Variável 

Sim Entrevista 

Ensp ENSP051S Ciências Sociais Participar de atividades 
relacionadas às linhas de 
pesquisas do setor; Auxiliar no 
controle de produção 
documental; Pesquisar dados 
quantitativos das pesquisas; 
Produção de relatórios. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Noções básicas de 
informática (Word, 
Excel, PowerPoint, 
Internet). 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 20 horas 
Variável 

Não  Entrevista 

Ensp ENSP052S Comunicação 
Visual ou Desenho 
Industrial 

Diagramação de materiais 
gráficos; Montagem de provas 
de materiais gráficos; 
Tratamento de Imagem; 
Atualização de site; Auxílio na 
instalação de adesivos de 
sinalização. 

Cursando a partir 
do 5º período; 
Conhecimentos 
básicos em Corel 
Draw, Photoshop, 
Indesing, HTML e 
CSS. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Manhã 

Não Entrevista 

Ensp ENSP053S Direito Participar de atividades 
relacionadas às linhas de 
pesquisas dos setores; 
Pesquisar doutrina e 
jurisprudência; Pesquisar 
legislação; Produção de 
relatórios. 

Cursando a partir 
do 4º período. 
Conhecimento 
básico de 
informática (Word, 
Excel, PowerPoint, 
Internet). 

2 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 20 horas 
Variável 

Não Entrevista 
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Ensp ENSP054S 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. 

Cursando a partir 
do 4º período. As 
atividades não 
serão 
desenvolvidas em 
laboratório,  
Dinamismo, 
disposição para 
aprender novas 
atividades. 
Responsabilidade 
com seus horários 
e tarefas. 
Capacidade de 
leitura de textos 
em inglês e 
espanhol. 

2 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 20 horas 
Variável 

NÃO NÃO 

Ensp ENSP055S Farmácia Separação de pedidos de 
medicamentos; Atendimento 
aos pacientes; Atualização de 
planilha de atendimento aos 
pacientes; Fracionamento de 
medicamentos. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Residir 
preferencialmente 
em Jacarepaguá, 
Curicica, Cidade de 
Deus, Taquara, 
Freguesia. 
Conhecimentos 
básicos em 
informática (Word, 
Excel, PowerPoint, 
Internet). 

1 - Rio de Janeiro - 
Jacarepagua 

B 30 horas 
Manhã 

SIM Entrevista 

Ensp ENSP056S Logística Acompanhar toda rotina do 
setor ligada à Gestão de 
Estoque e Sistemas de 
Estoque. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Conhecimento em 
sistemas de 
estoque e 
conhecimento 
básico em 
informática (Word, 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
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Excel, PowerPoint). 

Ensp ENSP057S Medicina Atendimento supervisionado 
em ambulatório de 
dermatologia ocupacional; 
Aplicação e leitura de testes 
de contato supervisionado; 
Participação no 
desenvolvimento de projetos 
de pesquisa; Montagem de 
banco de dados. 

Ter cursado o 9º 
período do curso 
de Medicina e 
apresentar horário 
disponível para 
acompanhamento 
de atendimento 
ambulatorial e 
realização de 
pesquisas. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

SIM Entrevista 

Ensp ENSP058S Nutrição Acompanhar visitas técnicas 
na Unidade de Alimentação e 
Nutrição; Realizar a aplicação 
de check-list; Realizar análise 
de materiais técnicos (manual 
de Boas Práticas, Fichas 
técnicas de Preparação e 
Procedimento); Elaborar 
relatórios e materiais 
educativos em alimentação, 
nutrição no campo da saúde 
do trabalhador; Participação 
de grupos de estudos e cursos 
indicados pelo supervisor. 

Cursando entre o 
6º e o 10º 
períodos. 
Conhecimentos em 
informática (Word, 
Excel, PowerPoint, 
Internet). 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp ENSP059S Nutrição Auxiliar nos atendimentos e 
ou consultas ambulatoriais; 
Auxiliar na elaboração de 
orientações educativas 
nutricionais e dietas; Auxiliar 
na promoção de atividades de 
educação nutricional. 

Cursando a partir 
do 4º período. Ter 
cursado as 
disciplinas: 
Educação 
Nutricional, 
Nutrição Clínica e 
Nutrição Normal. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 20 horas 
Variável 

SIM Entrevista 
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Ensp ENSP060S Nutrição Participar do atendimento 
individual em ambulatório ao 
usuário do CSEGSF; de ações 
educativas coletivas com a 
comunidade de Manguinhos; 
do acompanhamento das 
ações das equipes da 
Estratégia Saúde da Família; 
Participação em Projeto de 
Pesquisa. 

Cursando a partir 
do 5º período. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 20 horas 
Variável 

SIM Entrevista 

Ensp ENSP061S Química ou 
Farmácia 

Acompanhamento do 
planejamento de 
experimentos; Preparo de 
soluções e curvas de 
calibração; Acompanhamento 
da operação de equipamentos 
como CG-ECD, CG-MS e LC-
MS-MS. 

Cursando a partir 
do 4º período. 
Conhecimento 
básico de 
informática (Word, 
Excel, PowerPoint, 
Internet). 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 20 horas 
Variável 

SIM Entrevista 

Ensp ENSP062S Química, 
Engenharia 
Química ou 
Engenharia 
Ambiental 

Auxiliar no preparo de 
amostras ambientais; Auxiliar 
nas atividades físico-químicas 
e instrumentais; Auxiliar no 
lançamento de resultados 
analíticos; Auxiliar na 
elaboração de Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP). 

Cursando a partir 
do 4º período. 
Noções básicas em 
preparo de 
soluções e noções 
básicas em ABNT 
NBR ISSO/IEC 
17025. 

2 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 20 horas 
Variável 

SIM Entrevista 

Ensp ENSP063S Pedagogia Arquivar e editorar 
documentos. Auxiliar na 
emissão de certificados. 
Auxiliar na organização de 
documentos diversos. 
Acompanhar a entrada e saída 
de documentos. Conferir a 
documentação dos alunos. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Conhecimento 
básico de 
informática (Word, 
Excel e 
PowerPoint). 

2 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
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Ensp ENSP064S Pedagogia Auxiliar no atendimento ao 
público; Auxiliar na digitação 
de declarações e documentos 
em geral; Acompanhar 
entrada e saída de 
documentos; Enviar histórico e 
diploma pelo correios e 
Auxiliar nas rotinas diárias do 
setor. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Conhecimento 
básico de 
informática (Word, 
Excel, PowerPoint, 
Internet). 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp ENSP065S Pedagogia Participar da orientação de 
alunos nas atividades 
didáticas; participar da 
construção de soluções 
tecnológicas para os 
problemas dos alunos; 
participar das reuniões em 
equipe. 

Cursando a partir 
do 3º período. Ter 
iniciativa, 
criatividade, bom 
humor, bom 
relacionamento 
interpessoal e 
respeito à 
diversidade. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp ENSP066S Tecnólogo em 
Sistemas de 
Informação, 
Tecnólogo em 
Redes de 
Computadores ou 
Tecnólogo em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

Participar das seguintes 
atividades: Abertura de contas 
de e-mail; Trocas de senhas; 
Configurações de cabo de rede 
e passagem de dados; Auxiliar 
no suporte ao helpdesk. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Conhecimento em 
informática básica. 

2 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp ENSP067S Tecnólogo em 
Segurança do 
Trabalho, Ciências 
Biológicas ou 
Biologia 

Participar das visitas técnicas; 
Participar da elaboração de 
relatórios e apoiar na 
construção de documentos 
técnicos; Participar do 
levantamento bibliográfico e 
pesquisas virtuais. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Conhecimento do 
Pacote Office e 
básico de inglês. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
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Farmanguinhos FAR068S Química, Química 
Industrial, 
Farmácia ou 
Engenharia 
Química 

Pesquisa bibliográfica, 
participação de rotinas do 
laboratório, realizar reações 
químicas. 

Cursando a partir 
4º período, 
Conhecimento em 
Word, Excel e 
Power Point.  

2 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista, 
Prova e 
Dinâmica de 
Grupo 

Farmanguinhos FAR069S Psicologia Acompanhar Processos 
seletivos, programas 
participativos de integração, 
controle de documentos do 
setor, cadastro e arquivo de 
currículos. 

Cursando a partir 
4º período, Inglês 
Básico, Word, 
Excel e Power 
Point. 

- 
 

1 Rio de Janeiro - 
Complexo 
Tecnológico 
em 
Medicamentos
/Jacarepaguá 

B 30 horas 
Variável 

Não Entrevista, 
Prova e 
Dinâmica de 
Grupo 

Farmanguinhos FAR070S Ciência da 
Computação ou 
Tecnólogo em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

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

Cursando a partir 
4º período, Inglês 
Básico, Word, 
Excel e Power 
Point. 

1 - Rio de Janeiro - 
Complexo 
Tecnológico 
em 
Medicamentos
/Jacarepaguá 

B 30 horas 
Variável 

Não Entrevista, 
Prova e 
Dinâmica de 
Grupo 

Farmanguinhos FAR071S Ciências Biológicas 
ou Biologia 

Apoio na realização de coleta 
e herborização de material 
para exsicatas, realização de 
material bibliográfico, 
levantamento de dados da 
coleção de plantas medicinais, 
análise e construção do banco 
de dados do setor. 

Cursando a partir 
4º período, Word, 
Excel e Power 
Point. 

1 - Rio de Janeiro 
– Colônia/ 
Curicica 

B 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista, 
Prova e 
Dinâmica de 
Grupo 

Farmanguinhos FAR072S Biologia, Ciências 
Biológicas, 
Biomedicina, 
Farmácia ou 
Biotecnologia 

Manutenção de linhagens 
celulares tumorais, preparo de 
soluções e material estéril 
para cultura celular, 
experimentos de biologia 
molecular (PCR), análise de 
resultados e apresentação de 
resultado em evento 
científico. 

Cursando a partir 
4º período, Inglês 
leitura, Word, 
Excel, Power Point.  

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista, 
Prova e 
Dinâmica de 
Grupo 
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Farmanguinhos FAR073S Administração ou 
Gestão de 
Recursos Humanos 

Movimentar informação do 
setor no sistema, elaborar 
planilhas de controle, 
organizar documentos, 
participar da rotina do setor, 
atendendo os clientes 
internos, atuar nas rotinas da 
Diretoria de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos da 
Fiocruz. 

Cursando a partir 
4º período para 
Administração e do 
2º para Gestão de 
Recursos 
Humanos, Inglês 
Básico, Word Excel 
e Power Point. 

1 - Rio de Janeiro - 
Complexo 
Tecnológico 
em 
Medicamentos
/Jacarepaguá 

B 30 horas 

Variável  

Não Entrevista, 
Prova e 
Dinâmica de 
Grupo 

Farmanguinhos FAR074S Farmácia ou 
Química 

Capacitação em diferentes 
métodos de extração de 
plantas medicinais, isolamento 
de substância por técnica 
cromatográficas, 
acompanhamento de 
desenvolvimento de técnicas 
analíticas. 

Cursando a partir 
4º período, Inglês, 
Excel e Word. 

1 - Rio de Janeiro 
– Curicica 

B 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista, 
Prova e 
Dinâmica de 
Grupo 

Farmanguinhos FAR075S Nutrição Acompanhar o atendimento 
individual e avaliação 
nutricional, acompanhar ações 
coletivas e desenvolver 
relatórios e planilha de 
atividades, contribuir para a 
elaboração e atualização do 
material educativo, participar 
de eventos, palestras e 
capacitações organizadas pelo 
setor, participar das reuniões 
de equipe em Farmanguinhos 
e no Núcleo de Saúde do 
Trabalhador da Fiocruz. 

Cursando a partir 
4º período, Word, 
Excel e Power 
Point. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista, 
Prova e 
Dinâmica de 
Grupo 

Farmanguinhos FAR076S Química, Química 
Industrial ou 
Farmácia 

Elaboração e 
acompanhamento de reações 
químicas, isolamento e 
purificação de reações 
químicas, levantamento 
bibliográfico relacionado ao 

Cursando a partir 
4º período, Word, 
Excel, Power Point 
e Inglês.  

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista, 
Prova e 
Dinâmica de 
Grupo 
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seu trabalho de bancada. 

Icict ICICT077S Direito Apoiar a implementação da lei 
de inovação na área da saúde; 
Estudos sobre marcos legais e 
sobre direitos autorais no 
serviço público; Estudos sobre 
contratos de propriedade 
intelectual com base nos 
princípios do acesso aberto à 
informação. 

Cursando a partir 
do 6º período. 
Familiaridade com 
aplicativos de 
escritório e 
internet; 
Organização; 
Gostar de leitura. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Icict ICICT078S Fotografia Auxiliar na captura de 
imagens; Auxiliar no 
tratamento de imagens com 
Lightroom; Auxiliar no registro 
de metadados; Auxiliar no 
registro fotográfico de 
eventos. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Conhecimentos 
básicos nos 
programas Adobe 
Lightroom e 
Photoshop. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Icict ICICT079S Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

Suporte aos recursos 
computacionais utilizados 
pelos usuários; Manutenção 
de sistemas operacionais; 
Instalação e configuração de 
aplicativos; Pequenos reparos 
de hardware. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Ambientes 
Windows e Linux; 
Programas para 
acesso a internet; 
Familiaridade com 
aplicativos de 
escritório. 

2 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 

Icict ICICT080S Biblioteconomia Classificação, catalogação, 

registro e preparação  

para uso do material 

bibliográfico e multimídia; 

Participar de treinamento em 

plataforma específica para 

Cursando a partir 

do 3º período. 

Familiaridade com 

aplicativos de 

escritório e 

internet; 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Não Entrevista 



38 
 

entrada de dados em 

repositórios; Descrição de 

metadados de livros, artigos, 

teses, dissertações e outras 

tipologias no Arca-Repositório 

Institucional da Fiocruz. 

 

organização; 

gostar de leitura.  

 

IFF IFF081S Psicologia Políticas de saúde da criança; 
contexto hospitalar, 
interdisciplinaridade e 
trabalho em equipe; o papel 
do brincar na atenção à saúde 
da criança adoecida e 
hospitalizada; deficiências, 
doenças crônicas na infância, 
aspectos sociais e estigmas. 

Cursando do 5º ao 
8º períodos. 

2 - Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 
Tarde 

Sim Entrevista 

IFF IFF082S Terapia 

ocupacional 

Avaliação do desenvolvimento 

neuromotor; avaliação e 

intervenção/orientação dos 

distúrbios neuromotores; 

avaliação e intervenção dos 

distúrbios sensoriais. 

Cursando a partir 

do 6º período. 

1 - Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 

Tarde 

Sim Entrevista 

IFF IFF083S Biomedicina- 

Anatomia 

Patológica e 

Citológica 

Macroscopia de peças 

cirúrgicas e Necropsias 

(técnicas de dissecção), 

instrumentação cirúrgica, 

Histotecnologia, colorações e 

imunohistoquímica. 

Cursando o 4º 

período, Noções 

de Anatomia 

Humana, Biologia 

Celular e 

Molecular, 

Patologia. 

1 - Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 

Tarde 

Sim Entrevista 
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IFF IFF084S Fisioterapia Avaliação fisioterapêutica 

respiratória, plano de 

tratamento, assistência aos 

pacientes internados. 

Elaboração de estudo de 

casos. Discussão de artigos e 

casos clínicos. 

Cursando a partir 

do 6º período, 

Conhecimento 

avançado de 

inglês.  

1 - 
 

Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 

Manhã 

Sim Prova e 

entrevista 

IFF IFF085S Serviço Social 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. 

Cursando a partir 

do 5º período, Já 

ter cursado a 

disciplina – Ética. 

1 - Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 

Tarde 

Sim Entrevista 

IFF IFF086S Fonoaudiologia Conteúdo Teórico: leitura de 

artigo e textos relacionados ao 

desenvolvimento da 

linguagem e seus distúrbios; 

leitura, apresentação e 

treinamento dos 

procedimentos de avaliação 

(manuais e aplicação de testes 

de linguagem); participação no 

Canal Teórico do Setor de 

Neurologia, quando o tema é 

relacionado ao 

desenvolvimento da criança, 

da linguagem e aos seus 

distúrbios. Reuniões com o 

Cursando do 4º ao 

7º períodos, 

Leitura em inglês; 

conhecimentos 

básicos de Excel; 

ter cursado 

disciplina de 

Desenvolvimento 

da Linguagem; ter 

interesse pela área 

e seus distúrbios; 

ter 

responsabilidade, 

organização e 

atitude ética 

- 1 Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 

Tarde 

Sim Entrevista 
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Setor de Neurologia: são 

realizadas reuniões periódicas 

com a equipe do setor de 

Neurologia para estudo de 

caso e diagnóstico. 

Participação no Canal Teórico 

Específico semanal de 

Fonoaudiologia para discussão 

de textos e artigos científicos e 

estudos de 

casos/apresentação de 

seminários. Apresentação oral 

da resenha de um texto e de 

um trabalho de conclusão de 

estágio. Conteúdo Prático: 

observar o  supervisor e 

realizar atividades 

supervisionadas que fazem 

parte do processo de 

Avaliação dos Distúrbios de 

Linguagem: a) anamnese com 

os pais ou responsáveis para 

obter a história pregressa da 

criança e seus dados clínicos. 

b) Aplicação do teste para 

prontidão pré-escolar: the 

Gesell Preschool Test. 

Aplicação do Desenvolvimento 

da Linguagem - ADL  Aplicação 

do teste de vocabulário 

receptivo: Peabody Picture 

Vocabulary Teste - Reviserd-

PPVT. Aplicação do Teste de 

profissional; ter 

interesse por 

atividades de 

pesquisa. 
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Fonologia: ABFW - parte 

Fonológica, Aplicação de Teste 

Inteligência Averbal: Primary 

Test of Nonverbal Intelligence 

- PTONI. c) Correção dos 

protocolos de avaliação e 

elaboração de laudo, d) 

devolução de laudo e 

orientação aos pais.  

IFF IFF087S Farmácia Logística de medicamentos, 

sistema de distribuição de 

medicamentos para pacientes 

internados, farmácia 

ambulatorial, farmacotécnica 

hospitalar. 

Cursando a partir 

do 5º período, ou 

que já tenham 

cursado as 

disciplinas de 

farmacodinâmica e 

farmacotécnica e 

que tenham pelo 

menos 1 ano de 

vínculo com a 

faculdade antes de 

colar grau. 

1 - 
 

Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 

Manhã 

Sim Prova e 

entrevista 

IFF IFF088S Biblioteconomia Apoio na atualização de bases 

de dados (entrada de dados, 

indexação); organização e 

manutenção de acervos 

bibliográficos; auxílio em 

pesquisa bibliográfica 

(normatização e 

levantamento); atendimento 

de referência aos usuários; 

auxílio na catalogação de 

Cursando a partir 

do 3º período. 

Inglês básico,  uso 

de editor de texto, 

Internet, pesquisa 

em bases de 

dados, com perfil 

dinâmico, assíduo 

e organizado.  

1 - Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 

Tarde 

Não Entrevista 
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livros e periódicos em catálogo 

eletrônico. 

IFF IFF089S Biomedicina, 

Ciências Biológicas 

ou Biologia  

Preparação de meios de 

cultura e reagentes diversos; 

realização das técnicas de 

obtenção, coloração e 

bandeamento cromossômico; 

realização de técnica de 

hibridização in situ por 

fluorescência (FISH) utilizando 

diferentes sondas 

moleculares; análise por 

microscopia ótica, de 

fluorescência e captura de 

imagem. 

Cursando a partir 

do 3º período. Já 

ter cursado a 

disciplina – 

Genética. 

1 - Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 

Manhã 

Sim Entrevista 

IFF IFF090S Farmácia, Biologia, 

Ciências Biológicas 

ou Biomedicina 

Realização de exames de 

rotina diagnóstica nas áreas de 

hematologia, bioquímica, 

parasitologia, imunologia, 

bacteriologia, virologia e 

Urianálise. 

Cursando a partir 

do 7º período. 

1 - Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 

Manhã 

Sim Entrevista 

IGM IGM091S Comunicação 
Social/Jornalismo 

Apoio as atividades de 
assessoria de comunicação, 
com ênfase nas práticas 
jornalísticas de texto, 
fotografia. 

Cursando a partir 
do 3º período, 
Habilidade com 
publicações 
jornalísticas na 
internet e em 
redes sociais, 
conhecimentos 

1 - Salvador-BA A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 
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básicos de 
programas como 
Photoshop e 
Indesign e 
formação básica 
em língua inglesa.  

IGM IGM092S Administração Participar de reuniões de 
trabalho; Elaborar planilhas; 
Extrair relatórios de sistemas 
automatizados; Atuar nas 
etapas de Levantamento, 
mapeamento, análise e 
melhoria de processos de 
trabalho objetivando sua 
capacitação e contribuindo 
para o sucesso das etapas; 
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 
Intranet);Participar da 
elaboração do Planejamento 
Anual da Unidade através do 
cadastramento e 
acompanhamento dos 
projetos e processos; Atuar no 
controle e guarda dos 
documentos referentes as 
cooperações técnicas 
nacionais realizadas pela 
Fiocruz Bahia. 

Cursando a partir 
do 3º período, 
Atender aos 
requisitos de 
vontade de 
aprender, 
iniciativa, 
criatividade e bom 
relacionamento 
interpessoal. 

1 - Salvador-BA A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 
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IGM IGM093S Engenharia 
Ambiental, 
Química, Ciências 
Biológicas ou 
Biologia 

Atender ao público externo 
(estudantes, terceirizados, 
colaboradores etc.) para 
dirimir dúvidas a respeito do 
Curso Interno de 
Biossegurança; Acompanhar o 
gerenciamento dos resíduos 
através do atendimento da 
empresa contratada para esta 
atividade; Receber e arquivar 
formulários e registros de 
controles relacionados aos 
resíduos gerados; Fazer 
levantamento de preços de 
EPIs e EPCs e demais materiais 
ligados à Biossegurança; 
Participar da realização de 
atividades (como: organização 
de reagentes químicos, 
levantamento de riscos, 
levantamento de resíduos, 
sinalização, etc.) relacionadas 
à Biossegurança, seguindo 
plano de trabalho 
previamente elaborado pelo 
Setor; Atualizar planilhas de 
controle de gerenciamento de 
resíduos.  

Cursando a partir 
do 3º período, 
Noções básicas de 
Biossegurança, 
bem como 
conhecimento 
básico de 
Organismos 
Geneticamente 
Modificados 
(OGM) através das 
Resoluções 
Normativa nº 1 de 
20 de junho de 
2006 CTNBio e 
Resolução 
Normativa nº 2 de 
27 de novembro 
de 2006 CTNBio. 

1 - Salvador-BA A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 

IGM IGM094S Administração, 
Biblioteconomia 
ou Arquivologia 

Auxílio na catalogação, 
classificação e preparo técnico 
dos livros, teses e 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 

Cursando a partir 
do 3º período, 
Conhecimentos 
básicos de Word, 
Excel e Internet.  

1 - Salvador-BA A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 
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para atendimento ao SCAD, 
CCN e unidades da Fiocruz; 
Atendimento de solicitação de 
artigos nas bases de dados via 
e-mail; Manutenção e 
organização do acervo; 
Atendimento aos usuários. 

ILMD ILMD095S Administração ou 
Contabilidade 

Conferência e armazenamento 
em banco de dados das 
informações sobre os bens 
patrimoniais da Unidade; 
Realizar transferência dos 
bens patrimoniais; 
Alimentação de banco de 
dados e sistemas; 
Digitação de textos, planilhas e 
formulários eletrônicos; 
Realizar levantamento físico 
de bens patrimoniais;  
Prestar atendimento ao 
publico. 

Cursando a partir 
do 3º período; 
Ensino superior 
incompleto; 
Práticas em 
digitação (texto e 
planilha 
eletrônica); 
Conhecimentos/ 
habilidades em 
aplicativos básicos 
de informática; 
Boa comunicação e 
desembaraço; 
Habilidade para 
lidar com público. 

1 - Manaus-AM B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 

ILMD 
 
 

ILMD096S Administração ou 
Contabilidade 

Recebimento, conferência e 
armazenamento de materiais; 
Distribuição de materiais; 
Digitação de textos e números 
em formulários  eletrônico; 
Auxilio no controle do prazo 
de recebimento de materiais. 

Cursando a partir 
do 3º período; 
Ensino superior 
incompleto; 
Prática em 
digitação (texto e 
planilha 
eletrônica); 
Conhecimentos/ha
bilidades em 
aplicativos básicos 
de informática; 
Boa comunicação; 
Habilidade para 
lidar com o 

1 - Manaus-AM B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 
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público. 

ILMD ILMD097S Administração, 
Contabilidade ou 
Secretariado 

Realizar atividades 
administrativas como: 
elaboração de planilhas, 
relatórios administrativos, 
documentos oficiais 
institucionais, atender ao 
público interno e externo, 
operar sistemas Institucionais, 
Digitação e conferencia de 
dados em sistemas,  entre 
outras. 

Cursando a partir 
do 3º período; 
Conhecimentos 
básicos em rotina 
administrativa, 
Informática básica 
(editor de texto, 
planilha eletrônica, 
PowerPoint, 
internet). 

2 - Manaus-AM B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 

ILMD ILMD098S Arquivologia - Executar atividades 
relacionadas ao protocolo, 
expedição, distribuição e 
arquivo de documentos 
institucionais.   - Atender ao 
público interno e externo.   - 
Controlar a movimentação do 
patrimônio da área, operar 
sistemas próprios da 
instituição, receber 
documentos institucionais, 
registrar informações 
relacionadas a indicadores e 
outros conforme demanda da 
área. 

Cursando a partir 
do 3º período; 
 . Ensino superior 
incompleto; 
. Conhecimentos/ 
habilidades em 
aplicativos básicos 
de informática; 
. Boa comunicação 
oral e escrita; 
. Redação própria; 
. Habilidade para 
lidar com público; 
. Habilidade em 
organização de 
documentos e 
processos de 
trabalho. 

1 - Manaus-AM B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 
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ILMD ILMD099S Ciência da 
Computação 

- Realizar atividade de 
especificar, montar, configurar 
e atualizar softwares e 
hardwares; 
- Apoiar a estrutura de 
informática e as atividades 
técnicas realizadas junto às 
áreas de ensino, pesquisa e 
gestão;  
- Prestar atendimento e 
orientação aos usuários. 

Cursando a partir 
do 3º período;  
• Ensino superior 
incompleto na área 
de informática; 
• Conhecimentos 
em programação, 
sistema 
operacional, 
hardware, 
software e redes;  
• Pro-atividade; 
• Boa 
comunicação; 
• Trabalho em 
equipe;  
• Habilidade para 
lidar com o 
público. 

2 - Manaus-AM B 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 

INCQS INCQS100S Farmácia, 
Biomedicina, 
Química, Ciências 
Biológicas ou 
Biologia 

Preparo de materiais, soluções 
e meios de cultura. Métodos 
de coloração e bacterioscopia. 
Método de semeadura como 
esgotamento em estrias em 
profundidade, manutenção de 
cepas de referência e de 
pesquisa, registro das 
atividades, registros de 
controles ambientais e outros, 
noções de técnicas 
moleculares, noções de 
biossegurança, noções de 
garantia da qualidade. 

Cursando a partir 
do 3º período.  

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Sim Entrevista 
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INCQS INCQS101S Farmácia Confecção de meios de cultura 
bacteriológicas gerais e 
específicos para haemoplilus 
influenza (Hi), preparo de 
soluções e reagentes diversos 
utilizados na identificação do 
Hi, Identificação de colônias 
suspeitas de Hi por métodos 
de coloração específicos, 
métodos moleculares para 
identificação de Hi utilizando 
materiais clínicos e culturas 
isoladas, Métodos de 
conservação por 
congelamento e liofilização, 
testes de susceptibilidade aos 
antimicrobianos, métodos de 
pesquisa de resistência e 
presença de beta-lactamase 
de Hi, estudos de vacinas 
contra Hi - métodos de 
verificação do polissacarídeo. 

Cursando a partir 
do 3º período. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista 

INCQS INCQS102S Farmácia, Química 
ou Química 
Industrial 

Participação na realização de 
ensaios de controle da 
qualidade físico-químico de 
medicamentos 
hemoderivados. 
Desenvolvimento de 
metodologias analíticas 
utilizando cromatografia em 
fase líquida, potenciometria e 
espectrofotometria. 

Cursando a partir 
do 3º período. Ter 
cursado Química 
Geral Experimental 
ou disciplina 
similar. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista 

INCQS INCQS103S Farmácia, Química 
ou Química 
Industrial 

Participação na realização de 
ensaios de controle da 
qualidade físico-químico de 
materiais médicos. 
Desenvolvimento de 
metodologias analíticas 

Cursando a partir 
do 3º período. Ter 
cursado Química 
Geral Experimental 
ou disciplina 
similar. 

1 - 
 

Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista 
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utilizando cromatografia em 
fase líquida, potenciometria e 
espectrofotometria. 

INCQS INCQS104S Ciências Biológicas, 
Biologia, 
Biomedicina, 
Farmácia, Nutrição 
ou Microbiologia 

Isolamento e identificação 
fenotípica de Neisseria 
meningitidis a partir de 
material clínico. 
Extração e purificação de DNA 
genômico 
Confirmação da espécie por 
PCR 
Amplificação e 
sequenciamento de genes 
específicos para genotipagem. 
Utilização de ferramentas de 
bioinformática para 
determinação de alelos e 
potencial como alvos vacinais. 

Cursando a partir 
do 3º período. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Sim Entrevista 

INCQS INCQS105S Ciências Biológicas, 

Biologia, 

Biomedicina, 

Farmácia, Nutrição 

ou Microbiologia 

Dosar parâmetros físicos e 

químicos de amostras de água.  

Extração e purificação do DNA 

genômico.  Amplificação e 

sequenciamento do gene 16S 

rRNA. Susceptibilidade aos 

antibióticos e detectar os 

genes resistência pela PCR. 

Estabelecer os perfis de 

Susceptibilidade. Detectar os 

genes de virulência das 

bactérias isoladas. 

Cursando a partir 
do 3º período. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista 
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INCQS INCQS106S Ciências Biológicas, 

Biologia, 

Biomedicina, 

Farmácia, Nutrição 

ou Microbiologia 

Isolamento e identificação 

fenotípica de Neisseria 

meningitidis a partir de 

material clínico. 

Extração e purificação de DNA 

genômico 

Confirmação da espécie por 

PCR 

Amplificação e 

sequenciamento de genes 

constitutivos para tipagem por 

MLST 

Utilização de ferramentas de 

bioinformática para 

determinação de alelos e 

clones hipervirulentos.  

Cursando a partir 
do 3º período. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista 

Presidência PRE107S Comunicação 
Social 

Atuação junto aos projetos de 
desenvolvimento 

territorializado, equânime e 
sustentável realizados em 

cooperação com organizações 
e movimento social do bairro 

de Manguinhos e região 
metropolitana do RJ. Produção 
de textos informativos para a 

publicação em sites, assessoria 
de imprensa e institucional. 

Cursando a partir 
do 3º período. 
Vivência com 
comunidades 

favelizadas e luta 
pela garantia de 

direitos. Domínio 
de Programa de 

edição de imagens; 
noções de 

fotografia e boa 
redação. 

1 - 
 

 

 

Rio de janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Não Entrevista e 
Redação 

INI INI108S Psicologia Realizar atendimentos 
individuais e familiares aos 
pacientes na Internação, 
Ambulatório e Hospital-Dia, 
participar da Supervisão 
Clínica às 5as feiras pela 
manhã, além de desenvolver 

Cursando 
preferencialmente 
o 7º período, 
Noções iniciais de 
psicanálise e de 
psicopatologia, 
comprovados em 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Sim Prova, 
entrevista e 
Dinâmica de 
Grupo 
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atividades gerais relacionadas 
à assistência, ensino e 
pesquisa. 

ementas de 
disciplinas 
cursadas através 
do histórico 
escolar, e 
conhecimentos de 
informática. 

INI INI109S Fisioterapia Participar da assistência 
Fisioterapêutica aos pacientes 
internados na Enfermaria e na 
Unidade de Terapia Intensiva; 
Participar da discussão de 
casos Clínicos no serviço de 
Internação; Participar da 
apresentação de artigos 
Científicos. 

Cursando a partir 
do 6º período. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Sim Prova e 
Entrevista 

INI INI110S Ciências Biológicas, 
Biologia, 
Biomedicina ou 
Farmácia 

Participar do processamento 
de amostras de sangue 
periférico para extração de 
DNA, quantificação de DNA, 
PCR convencional para HTLV-
1/2, Purificação de produtos 
de PCR, preparo de amostras 
para sequenciamento de DNA, 
análise filogenética de 
sequências dos genes tax, pol 
e rex de HTLV-1/2, realização 
da técnica de amplificação 
isotérmica (LAMP) para 
subtipagem molecular de 
HTLV-1/2. 

Cursando a partir 
do 5º período, 
conhecimentos de 
Inglês, e ter 
cursado disciplina 
de Biologia 
Molecular. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Sim Prova e 
Entrevista 

INI INI111S Medicina Acompanhar projetos de 
pesquisa em andamento: 
alimentação do banco de 
dados, busca ativa dos 
pacientes faltosos, 
participação de todas as 
atividades de pesquisa de 

Cursando a partir 
do 4º período, 
inglês e Office 
(Word, Power 
point e Excel) 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Não Entrevista e 
análise de 
currículo 
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toxoplasmose em andamento 
inclusive as reuniões 
científicas. 

INI INI112S Medicina, 
Enfermagem, 
Odontologia, 
Farmácia, Saúde 
Coletiva, 
Biomedicina, 
Antropologia, 
História, 
Comunicação 
Social, Sociologia 
ou Psicologia 

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

Cursando a partir 
do 4º período, 
Inglês básico, 
noções básicas de 
informática (Word, 
PowerPoint, Excel). 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Não Entrevista e 
análise de 
currículo 

INI INI113S Medicina, 
Farmácia ou 
Biomedicina 

Participação em projetos de 
pesquisa na área de doença de 
Chagas; coleta de dados em 
prontuário eletrônico; 
digitação de dados de 
pesquisa; participação em 
seminários científicos. 

Cursando a partir 
do 4º período, 
Noções de inglês e 
informática; 
interesse por 
pesquisa clínica; 
ter cursado 
disciplina de 
farmacologia. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Não Entrevista e 
análise de 
currículo 

INI INI114S Medicina, 

Enfermagem, 

Odontologia, 

Farmácia, Saúde 

Coletiva ou 

Biomedicina 

Busca e revisão bibliográfica; 
Elaboração de máscara de 
Banco de Dados; 
Gerenciamento de Referências 
Bibliográficas;  Análises 
descritivas de dados. 

Cursando a partir 
do 3º período; 
Noções de inglês e 
informática; Já ter 
cursado disciplina 
de Saúde Coletiva, 
Saúde Pública, 
Epidemiologia ou 
afins. 

- 1 Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Não Entrevista e 
análise de 
currículo 
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INI INI115S Medicina, 

Enfermagem, 

Odontologia, 

Farmácia, Saúde 

Coletiva ou 

Biomedicina 

Entre outras atividades, o (a) 

estagiário (a) irá colaborar na 

realização de coleta de dados 

de pesquisa clinica em 

dengue, zika e Chikungunya; 

participar da elaboração, 

edição e controle de qualidade 

de bancos de dados. 

Cursando a partir 

do 3º período. É 

desejável que o (a) 

candidato (a) 

tenha 

conhecimentos de 

Inglês e 

familiaridade com 

as ferramentas 

Excel e Word. 

1 - Rio de janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

Não Entrevista e 
análise de 
currículo 

Presidência PRE116S Comunicação 
Social/ Rádio e TV, 
Cinema ou 
Audiovisual 

Participar da produção de 
vídeos para o canal da Fiocruz 
no Youtube e também vídeos 
internos.  Atuar em edição, 
gravação e roteiro. 

Cursando a partir 
do 5º período. 
Conhecimento 
intermediário de 
Final Cut Pro, 
Adobe Premiere 
ou Avid.  
Conhecimento 
básico de operação 
de câmera. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova  

Presidência PRE117S Química ou 
Farmácia 

Participar da operação de 
equipamento de Ressonância 
Magnética Nuclear (RMN), 
análise de dados de RMN, 
trabalho com dados teóricos e 
da literatura.  

Cursando a partir 
do 4º período. 
Disposição para 
aprender inglês 
por conta própria 
ou conhecimento 
de inglês. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 20 ou 30 
horas 

Variável 

NÃO Entrevista 

IRR IRR118S Gestão de Serviços 
de Saúde 

Auxiliar em atividades 
relacionadas à gestão do 
CPqRR. 

Cursando no 
mínimo o 3º  
período e no 
máximo o 6º. 

1 - Belo Horizonte 
- MG 

B 30 horas 
a 

combinar 

Não Prova, 
dinâmica e 
entrevista 
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IRR IRR119S Engenharia Elétrica Auxiliar nas demandas  de 
menor complexidade do setor 
de Infraestrutura.  Auxiliar na 
atualização dos circuitos 
elétricos no Autocad, na 
descrição de materiais para 
cadastro e compra; elaboração 
de layout dos quadros de 
distribuição, na determinação 
de bitolas de cabos, 
disjuntores e outros para 
futuros circuitos, leituras de 
corrente e voltagem dos 
circuitos. 

Cursando no 
mínimo o 4º  
período e no 
máximo o 6º. 

1 
 

- Belo Horizonte 
- MG 

B 30 horas 
a 

combinar 

Não Prova, 
dinâmica e 
entrevista 

Farmanguinhos FAR120S Química ou 
Farmácia 

Pesquisa bibliográfica 
Científica, análises por 
Ressonância Magnética 
Nuclear e técnicas afins, 

validação de metodologia 
Analítica e produção de 
material de referência 

certificado. 

Cursando a partir 
do 4º período, 
Inglês Básico,  
Word, Excel e 
Power Point. 

1 - 
 

Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 horas 
Variável 

Sim Entrevista,Pr
ova e 

Dinâmica de 
Grupo 

Farmanguinhos FAR121S Administração Auxiliar na elaboração de 
documentos de todo setor, 
alimentação de sistema de 

dados e informações, 
protocolar documentos, 
atendimento telefônico, 

agendar reuniões e 
treinamentos. 

Cursando a partir 
do 4º período, 
Word, Excel e 
Power Point. 

- 1 
 

Rio de Janeiro - 
Complexo 

Tecnológico 
em 

Medicamentos
/Jacarepaguá 

B 30 horas 
Variável 

Não Entrevista, 
Prova e 

Dinâmica de 
Grupo 

IFF IFF122S Enfermagem Acompanhar a assistência de 
Enfermagem durante o 

trabalho de pré-parto e parto, 
com ênfase na humanização, 

com utilização de técnicas não 
invasivas para alívio da dor; 

Acompanhar a visita de 
Enfermagem à gestante e 

Cursando a partir 
do 6º ou 7º 

períodos. Ter 
cursado a 

disciplina de Saúde 
da 

Mulher/Obstetrícia
. CR mínimo: 7,00 

1 - Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 20 horas 
Manhã 

Sim Prova e 
Entrevista 



55 
 

puérperas; Participar da 
promoção, apoio e manejo ao 

aleitamento materno; 
Humanização ao parto e 
nascimento e Planejar e 
executar a realização de 

procedimentos específicos do 
recém-nascido, tais como: 1- 
Punção venosa periférica; 2 - 

Administração de 
medicamentos via oral, 

intramuscular, subcutânea, 
endovenosa, inalatória e 

tópica. 

ICICT ICICT123S Jornalismo Monitoramento diário da 
mídia impressa; 

Acompanhamento da 
cobertura que a mídia faz 

sobre a Saúde e o SUS; Auxilio 
na coleta e organização do 

material para o Observatório 
de Saúde na Mídia; 

Categorização, alimentação e 
operação de banco de dados 
digital; Leitura e discussão de 
textos sobre comunicação e 

saúde; Colaboração na 
produção de conteúdo para o 

site do Observatório. 

Cursando a partir 
do 3º período. 

Familiaridade com 
aplicativos de 

escritório e 
internet; 

Organização; 
Gostar de leitura. 

1 - Rio de Janeiro 
– Manguinhos/ 

Campus 
Expansão 

B 30 
horas 

Variável 

Não Entrevista 

ICICT ICICT124S Biblioteconomia Participar de treinamento em 

plataforma específica para 

entrada de dados em 

repositórios; Descrição de 

metadados de livros, artigos, 

teses, dissertações e outras 

tipologias; pesquisa em bases 

de dados da produção 

Cursando a partir 

do 3º período. 

Familiaridade com 

aplicativos de 

escritório e 

internet; 

organização; 

1 - Rio de Janeiro- 
Flamengo 

A 30 
horas 

Variável 

Não Entrevista 
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intelectual do IFF; conferência 

de listas e documentos da 

produção intelectual do IFF 

recebidos pela a unidade. 

gostar de leitura.  

 

Presidência PRE125S Ciências Biológicas, 
Biologia ou Gestão 

Ambiental 

Atuar no projeto "Coleta 

Seletiva Solidária", 

cadastrando e acompanhando 

os participantes das 

comunidades; preparar coleta 

de dados para pesquisa; 

auxiliar na triagem de 

materiais baseado no principio 

de sustentabilidade ambiental. 

Cursando a partir 

do 3º período. 

1 - Rio de Janeiro -
Fiocruz Mata 

Atlântica - 
Curicica – 

Jacarepaguá 

B 30 
horas 

Variável 

Não Entrevista 

Presidência PRE126S Ciências Sociais ou 
Arquitetura e 

Urbanismo 

Atuar na plataforma de 

Educação Não Formal e 

desenvolvimento de 

Tecnologias Sociais para 

implementação de políticas 

locais. 

Cursando a partir 

do 3º período. 

1 - Rio de Janeiro -
Fiocruz Mata 

Atlântica - 
Curicica – 

Jacarepaguá 

B 30 
horas 

Variável 

Não Entrevista 

Presidência PRE127S Ciências Biológicas, 
Biologia ou 
Engenharia 

Florestal 

Realizar atividades de campo, 

tais como: marcação de 

matrizes, coleta de sementes e 

plantio. Realizar também 

análise e beneficiamento de 

sementes e produção de 

mudas, dentre outras 

atividades para o 

funcionamento do Horto 

Escola.  

Cursando a partir 

do 3º período. 

1 - Rio de Janeiro -
Fiocruz Mata 

Atlântica - 
Curicica – 

Jacarepaguá 

B 30 
horas 

Variável 

Não Entrevista 
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Ensp ENSP128S Comunicação 
Social/Jornalismo 

Participar de forma 

supervisionada de: 

acompanhamento do processo 

de edição (pauta, cobertura, 

reportagem apuração, 

redação, diagramação, 

paginação), produção de 

material jornalístico (nota, 

matéria, reportagem), 

atualização do site da revista e 

de seu perfil nas redes sociais). 

Cursando a partir 

do 3º período. 

Bom texto, 

Interessado na 

proposta de 

comunicação e 

saúde. Noções 

básicas de 

informática (Word, 

Excel, PowerPoint, 

Internet). 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 
horas 

Manhã 
e tarde 
(11h às 

17h) 

Não Entrevista 

IAM IAM129S Administração ou 
Secretariado 

Realizar atendimento ao 

público; Auxiliar na elaboração 

de relatórios e arquivamento 

de documentos. 

Cursando a partir 

do 3º período. 

1 - Recife- PE B 30 
horas 

variável 

Não Entrevista 

Icict ICICT130S Biblioteconomia Apoiar o tratamento técnico 

junto às coleções especiais dos 

periódicos Deane e Sebastião 

Oliveira; Apoiar o registro 

(tombamento), identificação, 

mapeamento e observação de 

características específicas das 

obras raras; Apoiar no 

inventário dos itens 

pertencentes às coleções 

especiais e Apoiar na inserção 

de itens na Base de Dados 

Aleph. 

Cursando a partir 

do 3º período. 

Familiaridade com 

aplicativos de 

escritório e 

internet; 

organização; 

gostar de leitura. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 
horas 

variável 

Não Entrevista 
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Icict ICICT131S Administração Apoiar a emissão de passagens 

e diárias; Apoiar na elaboração 

de documentos; Apoiar o 

atendimento ao público; 

Apoiar os procedimentos 

administrativo e financeiro do 

ensino; Dar suporte ao arquivo 

do setor. 

Cursando a partir 

do 4º período. 

Linguagem clara; 

relacionamento 

com o público; 

relacionamento 

interpessoal; 

familiaridade com 

aplicativos de 

escritório e 

internet. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

B 30 
horas 

variável 

Não Entrevista 
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NÍVEL MÉDIO 

NÍVEL MÉDIO 
 

Unidade Código da 
Vaga 

Formação Atividades Requisitos 
Específicos 

Nº de Vagas 
Ampla 

Concorrência 

Nº de Vagas 
Portadores de 

Deficiência 

Local da vaga Grupo 
(Critérios de 
seleção da 
1º Etapa) 

Turno do 
estágio 

Área 
insalubre 

Formato de 
Seleção 

INI INI001M Ensino Médio Receber e entregar processos 
administrativos e documentos; 
protocolar documentos; 
atendimento telefônico. 

Cursando a partir 
do 1º ano. 
Familiaridade com 
a ferramenta 
Microsoft Office. 

- 
 

1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Variável 

 

NÃO Entrevista e 
prova 

ILMD ILMD002M Ensino Médio Atender público, Auxiliar em 
atividades administrativa, 
Elaborar planilhas e textos e 
Distribuir de documentos. 

Cursando o 2º ano, 
Conhecimentos 
básicos em rotina 
administrativa, 
Informática básica 
(editor de texto, 
planilha eletrônica, 
Power point, 
internet). 

2 1 
 

Manaus-AM B 20 horas 
Variável 

NÃO Entrevista e 
prova 

Icict ICICT003M Técnico em 
Administração 

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

Cursando o 1º ano; 
Familiaridade com 
aplicativos de 
escritório e 
internet; 
Organização; 
Gostar de leitura. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
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Direb  DIREB004M Ensino Médio Digitalização de documentos; 
Elaboração de planilhas em 
Excel; 
Auxiliar no preparo de 
documentos em Word;  
Auxiliar nas buscas de sites do 
governo federal. 

Cursando o 1º ou 
2º ano. 
Preferencialmente 
estudantes do 
turno Noturno; 
Conhecimentos em 
Excel, Word e 
atendimento ao 
público. 

1 - Brasília-DF  
 
 
 

A 

 30 horas 
(Tarde: 
12-18h) 

NÃO Entrevista 
e/ou prova 

e/ou 
dinâmica de 

grupo 

Direb DIREB005M Ensino Médio Atendimento telefônico e ao 
público;  
Auxiliar em atividades 
administrativas;  
Arquivo de documentos 
diversos, expedientes e 
processos; 
Distribuição de documentos. 

Cursando o 1º ou 
2º ano. 
Preferencialmente 
estudantes do 
turno Noturno. 

1 - Brasília-DF  
 
 

A 

30 horas 
(Tarde: 
12-18h) 

NÃO Entrevista 
e/ou prova 

e/ou 
dinâmica de 

grupo 

Direb DIREB006M Ensino Médio Tramitação de documentos 
em sistema; 
Digitalização de documentos; 
Elaboração de planilhas em 
Excel; 
Auxiliar nas rotinas 
administrativas do setor; 
Entrega de documentos 
interno. 

Cursando o 1º ou 
2º ano. 
Preferencialmente 
estudantes do 
turno Noturno. 

1 - Brasília-DF  
 
 
 

A 

30 horas 
Variável 

NÃO Entrevista 
e/ou prova 

e/ou 
dinâmica de 

grupo 

Dirac DIRAC007M Ensino Médio ou 
Técnico em 
Administração 

Registrar e atualizar cadastro 
em Sistemas interno; Buscar 
informações relacionadas à 
força de trabalho; Auxiliar nos 
eventos de capacitação; Dar 
suporte às tarefas 
administrativas. 

Cursando o 2º ano, 
Conhecimento de 
Excel, Word e 
Power point;                                      
Facilidade de 
comunicação.  

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Manhã 

NÃO Entrevista e 
Teste 
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Dirac DIRAC008M Técnico em 
Refrigeração 

Auxiliar no suporte técnico ao 
usuário, com a elaboração e 
emissão de relatórios técnicos,  
manutenção corretiva e 
preventiva de equipamentos 
científicos que utilizam 
refrigeração de média e ultra-
baixa temperatura (-70ºC / -
80ºC), são eles: Freezeres; 
Criostatos; Desumidificadores; 
Centrífugas refrigeradas; 
Estufas BOD; Liofilizadores; 
Sistemas de refrigeração para 
microscópio eletrônico 

Cursando o 2º ano, 
Conhecimentos de 
eletricidade; em 
instalação e 
manutenção de 
sistemas de 
refrigeração; na 
utilização de 
instrumentos de 
medição: 
multímetros; 
alicates 
amperímetros; 
manômetros; 
termômetros; 
Inglês 
intermediário; 
Conhecimento de 
pacote Office e 
Windows. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 30 horas 
Variável 

SIM Entrevista 

Dirac DIRAC009M Ensino Médio ou 
Técnico em 
Administração 

Auxiliar as atividades da 
expedição, recepção, análise, 
organização e arquivamento 
de documentos e processos; 
Elaborar documentos e 
planilhas. 

Cursando o 2º ano; 
Conhecimento de 
Excel, Word. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
ou 30 
horas 

Manhã 
ou tarde 

NÃO Entrevista 

Dirac DIRAC010M Ensino Médio ou 
Técnico em 
Administração 

Apoiar às atividades 
administrativas na contratação 
e fiscalização de serviços de 
telecomunicações na Fiocruz, 
FPB e Centros de pesquisa, tais 
como: análise de faturamento 
e controle de quitação; 
gerenciamento de 
documentos e arquivo entre 
outras atividades. 

Cursando o 2º ano, 
Conhecimento em 
informática. 

1 - Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

A 20 horas 
Manhã 

ou tarde 

NÃO Entrevista 
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Biomanguinhos BIO011M  Técnico em Meio 

Ambiente 

Acompanhamento das 

seguintes atividades: Controle 

Integrado de Sinantrópicos 

Urbanos, Licenciamento e 

Auditoria Ambiental, Relatório 

Anual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos 

Ambientais (RAPP), Procon-

Água, Manifestos de Resíduos, 

Inventário de Resíduos, 

Declaração Anual de Resíduos 

Sólidos. 

Cursando o último 

ano. 

Conhecimento 

Pacote Office. 

1 - Rio de janeiro - 

Manguinhos 

B 20 horas 

Manhã 

NÃO Entrevista 

Biomanguinhos  BIO012M Técnico em 

Eletrônica, 

Técnico em 

Eletrotécnica ou 

Técnico em 

Mecatrônica 

• Acompanhar o primeiro 

atendimento as solicitações de 

manutenção. 

• Auxiliar a elaboração de 

novos Procedimentos de 

Operação Padrão (POP) e ou 

revisão dos procedimentos 

existentes e formular novas 

Instruções de Trabalho (IT) 

e/ou revisar as instruções 

existentes.  

• Auxiliar formulação da lista 

dos sobressalentes 

necessários para os 

equipamentos de laboratório. 

• Auxiliar na formulação dos 

procedimentos e 

periodicidade das 

manutenções preventivas nos 

Cursando o 2º ou 

3º ano. 

Conhecimentos 

básicos do pacote 

office (Word, 

Excel, PowerPoint). 

1 - Rio de janeiro - 

Manguinhos 

B 20 horas 

Manhã 

SIM Entrevista e 

Dinâmica de 

Grupo 
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equipamentos de laboratório.  

• Auxiliar na elaboração de 

especificações técnicas e 

funcionais de equipamentos 

dos laboratórios. 

• Acompanhar e atuar na 

melhoria políticas de 

manutenção dos 

equipamentos de laboratório. 

• Realizar senso de 

equipamentos de laboratório. 

• Acompanhar e atuar na 

fiscalização das empresas de 

manutenção contratadas. 

Biomanguinhos  BIO013M Técnico em 

Administração 

Preencher planilhas de 

acompanhamento de gestão 

de veículos; Elaboração de 

documentos internos da 

seção; Controle de pedidos e 

elaboração de justificativas de 

compras de bens e serviços; 

Organização e arquivamento 

de documentos e pastas, tanto 

nos arquivos na rede quanto 

nos arquivos físicos. 

Cursando o 2º ou 

3º ano. Pacote 

Office. 

1 - Rio de janeiro - 

Manguinhos 

B 30 horas 

Variável 

NÃO Entrevista e 

dinâmica de 

Grupo 

COC  COC014M Técnico em 

Informática 

Participar no desenvolvimento 

de novos projetos de sistemas 

de informação; 

Apoiar na manutenção de 

sistemas de informação em 

produção; 

Cursando a partir 

do 1º ano, HTML, 

PHP, JavaScript, 

JQuery, CSS. 

- 

 

1 Rio de janeiro - 

Manguinhos 

A 30 horas 

Variável 

NAO Entrevista 

e/ou prova 

e/ou 

dinâmica de 

grupo 
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Realizar testes em aplicações 

de homologação; 

Realizar testes de novas 

tecnologias utilizadas. 

COC  COC015M Técnico em 

Secretariado ou 

Técnico em 

Administração 

Elaboração de planilhas; 

Elaboração e  

Acompanhamento de 

documentos e processo ; 

Controle de agendas; 

Atendimento telefônico. 

Cursando a partir 

do 1º ano, 

Conhecimento 

pacote Office. 

- 1 Rio de janeiro - 

Manguinhos 

A 30 horas 

Variável 

NAO Entrevista 

e/ou prova 

e/ou 

dinâmica de 

grupo 

Direh  DIREH016M Ensino Médio Auxiliar nas rotinas 

administrativas; Controlar o 

fluxo de documentação, 

recebendo e distribuindo 

documentos, efetuando o 

protocolo, procedendo a 

sua organização; Auxiliar 

com o material de Xerox; 

Digitar, sob supervisão, 

textos em geral.  

 

Cursando a partir 

do 1º ano; 

Informática; 

organização; 

técnica de 

redação; 

iniciativa própria; 

dinamismo. 

 

1 - 

 

Rio de janeiro - 

Manguinhos 

A 20 horas 

Tarde 

NÃO Entrevista e 

redação 

 

Ensp  ENSP017M Ensino Médio Atendimento aos 

pesquisadores, alunos, 

colaboradores e fornecedores; 

Organizar e atualizar o 

arquivo; Suporte em eventos. 

Cursando o 1º ou 

2º ano à data da 

contratação. 

Noções básicas de 

informática (Word, 

Excel e 

1 - Rio de Janeiro - 

Manguinhos 

B 30 horas 

Variável 

NÃO Entrevista 
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PowerPoint). 

Ensp  ENSP018M Ensino Médio Receber, conferir e distribuir 

documentos; Arquivar, 

controlar e manter atualizados 

e ordenados os arquivos; 

Digitar textos, memorandos e 

outros documentos, 

recepcionar e atender ao 

público interno e externo e 

manuseio de copiadora. 

Cursando o 1º ou 

2º ano à data da 

contratação. 

Noções básicas de 

informática (Word, 

Excel e 

PowerPoint, 

Internet). 

1 - Rio de Janeiro - 

Manguinhos 

B 30 horas 

Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp  ENSP019M Ensino Médio Digitação de documentos 

oficiais; Arquivamento, 

recepção e expedição de 

documentos oficiais. 

Cursando a partir 

do 2º ano. Noções 

básicas de 

informática (Word, 

Excel e 

PowerPoint). 

Residir 

preferencialmente 

em Jacarepaguá, 

Curicica, Cidade de 

Deus, Taquara, 

Freguesia. 

1 - Rio de Janeiro - 

Jacarepaguá 

B 20 horas 

Tarde 

SIM Entrevista 

Ensp  ENSP020M Ensino Médio Digitação de documentos 

oficiais; Arquivamento, 

recepção e expedição de 

documentos oficiais. 

Cursando a partir 

do 2º ano. Noções 

básicas de 

informática (Word, 

Excel e 

1 - Rio de Janeiro - 

Jacarepaguá 

B 20 horas 

Manhã 

SIM Entrevista 



66 
 

PowerPoint). 

Residir 

preferencialmente 

em Jacarepaguá, 

Curicica, Cidade de 

Deus, Taquara, 

Freguesia. 

Ensp  ENSP021M Ensino Médio Digitação de documentos 

oficiais; Arquivamento de 

documentos, pastas e 

formulários; Preparação e 

distribuição de material 

instrucional via correio. 

Cursando o 1º ou 

2º ano à data da 

contratação. 

Noções básicas de 

informática (Word, 

Excel e 

PowerPoint). 

Residir 

preferencialmente 

em Jacarepaguá, 

Curicica, Cidade de 

Deus, Taquara, 

Freguesia. 

1 - Rio de Janeiro - 

Jacarepaguá 

B 20 horas 

Variável 

SIM Entrevista 

Ensp  ENSP022M Técnico em 

Enfermagem 

Acolhimento de pacientes; 

Administração de 

medicamentos; Aferição de 

sinais vitais; Organização do 

ambiente de trabalho. 

Cursando o 1º ano 

do Técnico em 

Enfermagem. 

Residir 

preferencialmente 

em Jacarepaguá, 

Curicica, Cidade de 

Deus, Taquara, 

Freguesia. 

2 - Rio de Janeiro - 

Jacarepaguá 

B 20 horas 

Manhã 

SIM Entrevista 
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Ensp  ENSP023M Ensino Médio Digitação e digitalização de 

documentos oficiais, produção 

científica do CRPHF; 

Arquivamento de 

documentos, pastas e 

formulários; Preparação e 

distribuição de material 

instrucional via correio. 

Cursando a partir 

do 2º ano, com 

disponibilidade de 

horário de 13h ás 

17h. Residir  em 

Jacarepaguá, 

Curicica, Cidade de 

Deus, Taquara, 

Freguesia. Noções 

de informática 

(Word, Excel, 

PowerPoint, 

Mozila, Internet 

Explorer). 

1 - Rio de Janeiro - 

Jacarepaguá 

B 20 horas 

Variável 

SIM Entrevista 

Ensp  ENSP024M Ensino Médio ou 

Técnico em 

Informática 

Orientar alunos nas atividades 

didáticas; construir soluções 

tecnológicas para os 

problemas dos alunos; 

participar das reuniões em 

equipe. 

Cursando o 1º ou 

2º ano à data da 

contratação. Ter 

iniciativa, 

criatividade, bom 

humor, bom 

relacionamento 

interpessoal e 

respeito à 

diversidade. 

2 - Rio de Janeiro - 

Manguinhos 

B 20 ou 30 

horas 

Variável 

NÃO Entrevista 

Ensp ENSP025M Ensino Médio Suporte na disponibilização, 

recebimento, ordenação, 

higienização, arquivamento de 

prontuário médico do 

paciente do CSEGSF; Suporte 

na avaliação e classificação de 

documentos; Suporte no 

Cursando o 1º ou 

2º ano à data da 

contratação. 

Noções básicas de 

informática (Word, 

Excel, PowerPoint, 

Internet). 

- 1 Rio de Janeiro - 

Manguinhos 

B 20 horas 

Variável 

NÃO Entrevista 



68 
 

tratamento técnico e 

transferências de documentos 

para o arquivo intermediário 

da ENSP. 

Ensp ENSP026M Ensino Médio Prestação de serviços de apoio 

e suporte às atividades do 

Núcleo de Biossegurança, em 

nível de aprendizado prático, 

cumprindo as rotinas e 

processos estabelecidos 

dentro dos padrões técnicos e 

da qualidade requeridos. 

Cursando o 1º ano 

à data da 

contratação. 

Noções básicas de 

informática (Word, 

Excel, PowerPoint, 

Internet). 

- 1 Rio de Janeiro - 

Manguinhos 

B 20 horas 

Variável 

NÃO Entrevista 

IFF IFF027M Técnico em 

Administração 

ou Técnico em 

Secretariado 

Análise de processos, 

anexação e movimentação no 

sistema SGA-WEB, Relatórios, 

cadastramento de bens: 

permanentes, Doação, 

Terceiros por Comodato e 

Empenho: Nacional e 

Importado; tombamento, 

emissão de Termos,  

levantamento de bens físico 

manual e por coletora de 

dados, impressão e troca de 

etiquetas de código de barras, 

arquivo, atendimento aos 

setores e fechamento contábil 

FIOCRUZ  e TERCEIROS entre o 

balancete e o RMB - Físico e 

Financeiro. 

Cursando o 1º ou 

2º ano. Noções 

básicas de 

Informática (Excel, 

Word e Internet). 

2 - Rio de Janeiro- 

Flamengo 

A 20 horas 

manhã 

ou tarde 

NÃO Entrevista e 

análise de 

currículo 
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IFF IFF028M Técnico em 

Informática 

Conteúdo teórico: Leitura de 

manuais técnicos de 

informática, para 

desenvolvimento e criação de 

e-mails, suporte a usuários, 

conhecimentos de softwares 

variados. Criação e atualização 

de manuais técnicos de 

informática.  Conteúdo 

prático: Habilidade em 

hardware e software, suporte 

a usuários, cadastro de 

equipamentos de informática, 

desenvolvimento de sistemas, 

aprofundamento em rede de 

computadores, 

aprimoramento em diversas 

áreas de informática. 

Cursando o 1º ou 

2º ano. Boa 

fluência verbal, 

boa vontade, 

conhecimentos 

básicos em 

informática, 

hardware e 

software, 

conhecimentos 

básicos em redes 

de computadores. 

Ser dinâmico e 

pontual. 

2 - Rio de Janeiro- 

Flamengo 

A 20 horas 

manhã 

ou tarde 

NÃO Entrevista 

INCQS INCQS029M Técnico em 

Farmácia ou 

Técnico em 

Química 

 

Participar da elaboração do 

ensaio de proficiência 

(convênio INCQS / IFF) através 

da execução dos estudos de 

estabilidade e testes de 

homogeneidade, executar os 

testes físico-químicos 

crematócrito e acidez Dornic, 

organizar o arquivo de 

padrões e amostras de 

materiais estranhos de 

microscopia de alimentos, 

participar com apresentação 

de painéis nos eventos 

Cursando o 2º ano 

à data da 

contratação. 

- 1 Rio de Janeiro - 

Manguinhos 

A 20 horas 

variável 

SIM Entrevista  
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internos e externos de 

Iniciação Científica. 

 

IRR IRR030M 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. 

Cursando a partir 

do 1º ano; Boa 

redação. 

1 - Belo Horizonte 
- MG 

B 30 horas 

a 

combinar 

Não Prova, 

dinâmica e 

entrevista 
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SIGLAS Apresentação da unidade 

Biomanguinhos O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) é a unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) responsável pelo 
desenvolvimento tecnológico e pela produção de vacinas, reativos e biofármacos voltados para atender prioritariamente às demandas da saúde 
pública nacional. 

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 à ciência de animais de laboratório, o que confere ao centro um papel estratégico na área do bioterismo nacional.   

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.  

Dirac A Diretoria de Administração do Campus (Dirac) é responsável pelo gerenciamento do espaço físico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). São mais 
de 800 mil m2 de área, no bairro de Manguinhos, subúrbio do Rio de Janeiro. 

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.  

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.  

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.   

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.  

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.  

IAM 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. 

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.  

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.  

 

IGM Pesquisa, ensino, informação e prestação de serviços assistenciais de referência em saúde são as atividades desenvolvidas pelo também chamado 

http://portal.fiocruz.br/pt-br
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Instituto Gonçalo Moniz (IGM/Fiocruz). Localizado em Salvador, é um importante braço da Fiocruz não só na Bahia, mas em todo o Nordeste.  

ILMD O Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD) é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz na Amazônia, localizada no Estado do 
Amazonas, com sede na cidade de Manaus. Sua missão é contribuir para a melhoria das condições de vida e saúde das populações amazônicas e 
para o desenvolvimento científico e tecnológico regional, integrando a pesquisa, a educação e ações de saúde pública. 

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.   

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

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.   

Presidência A Presidência, órgão executivo da Fiocruz, é composta por um Presidente, por suas assessorias 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.  
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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 que o candidato estará cursando no 
período da inscrição: 

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  1 ponto 

Total máximo 11 pontos 

Critérios de Desempate 
1. Estudante com mais idade 

 NÍVEL SUPERIOR 
Critérios Pontuação 

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

 
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos: 

Se entre o 3º e o 4º 
semestre do curso 

20 pontos 

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

30 pontos 

No 7º semestre do curso 15 pontos 

 
a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou mais: 

Se entre o 3º e o 5º 
semestre do curso 

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

30 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 15 pontos 
 

Coeficiente de rendimento acumulado 
(CR)  

 
 

De 5,0 a 5,9 05 pontos 

De 6,0 a 7,9 15 pontos 

De 8,0 a 10,0 30 pontos 

 
 

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 que o candidato estará cursando no 
período da inscrição: 

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 
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comprovação por meio de certificado: 
1 ponto por curso ( máximo de 5 pontos). 
 

Estudantes da Rede pública  1 ponto 

Total máximo 11 pontos 

 
Critérios de Desempate 

1. Estudante com mais idade 
 

NÍVEL SUPERIOR 
Critérios Pontuação 

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

  
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos: 

Se entre o 3º e o 4º 
semestre do curso 

30 pontos  

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

20 pontos  

No 7º semestre do curso 15 pontos  
  
a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou mais: 

Se entre o 3º e o 5º 
semestre do curso 

30 pontos  

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 10 pontos 

   
Coeficiente de rendimento acumulado 
(CR)   

 

De 5,0 a 5,9 05 pontos 

De 6,0 a 7,9 15 pontos 
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De 8,0 a 10,0 30 pontos 
 

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 
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ANEXO IV 
 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 
 

Período de Inscrições 01 a 15/04/2016 

Resultado da 1ª etapa 04/05/2016 

Envio da documentação 
comprobatória das informações 
prestadas na 1ª Etapa 

04/05/2016 a 18/05/2016 

Resultado da 2ª Etapa 10/06/2016 

Período de Seleção 13 a 30/06/2016 

Divulgação do Resultado Final 11/07/2016 

Início do estágio 01/08/2016 
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ANEXO V 
TABELA DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE 
 

NIVEL SUPERIOR 

Carga horária diária Valor da bolsa Mensal (R$) 

4 horas 364,00 

6 horas 520,00 

  

  NIVEL MÉDIO 

Carga horária diária Valor da bolsa Mensal (R$) 

4 horas 203,00 

6 horas 290,00 

  

  AUXÍLIO TRANSPORTE (R$) 

Valor mensal 132,00 

 
 
 
 
 


