
 Ampla
 Concorrência

PcD Negros Total

1_2 COGIC COGICNO02M 14 a 29/04
Técnico em Meio 
Ambiente

2º 3º

Colaborar na elaboração de relatórios e estudos 
ambientais, atuar na organização de programas de 
Educação Ambiental de conservação e preservação 
de recursos naturais, de redução, reuso e 
reciclagem. 

Pacote Office e boa comunicação Escrita e 
Verbal.

1 1 _ 2 Manguinhos/ RJ
30h Manhã e 

Tarde 
Sim Entrevista 

3 COGIC COGICNO01M 14 a 29/04 Técnico em Mecânica 2º 3º

Apoiar, sob supervisão, atividades técnicas, 
elaborando relatórios, levantamentos em campo, 
acompanhando a execução de serviços pelas 
contratadas e participando do planejamento e 
construção de documentos base para novas 
contratação/aquisições.

Pacote Office intermediário; 
Autocad intermediário;
Boa capacidade de comunicação oral e 
escrita.

_ _ 1 1 Manguinhos/ RJ
30h Manhã e 

Tarde 
Não Entrevista 

4 INCQS INCQSNO01M 14 a 29/04
Técnico em Análises 
Clínicas

2º 3º

Auxiliar no controle de qualidade, auxiliar no
desenvolvimento de metodologias para o controle
de qualidade; envase de material esteril;
acompanhar o fluxo de recebimento de insumos;
auxiliar a produção de meios de cultura e executar
tarefas administrativas.

1 _ _ 1 Manguinhos/ RJ
20h Manhã ou 

tarde
Sim Entrevista

5 INCQS INCQSNO02M 14 a 29/04
Técnico em 
Biotecnologia, Fármacia 
ou Análises Clínicas

2º 3º

Participar da manutenção da rotina do Setor de 
Bactérias e Arqueas (manutenção dos equipamentos 
e monitoramento de temperaturas; solicitação, 
envase e controle de meios de cultura; solicitação de 
vidrarias/materiais de laboratório; monitoramento 
ambiental da cabine de segurança biológica); 
realizar a Identificação de bactérias provenientes 
das avaliações microbiológicas de produtos e 
ambientes sujeitos à vigilância sanitária; Participar 
das atividades referentes à coleção de bactérias do 
INCQS (atendimento às solicitações de bactérias da 
coleção; produção e liofilização de lotes de cepas 
bacterianas, realização de ensaios de verificação de 
viabilidade e pureza de cepas produzidas e 
autenticação das mesmas em sistema VITEK2).

_ _ 1 1 Manguinhos/ RJ
20h Manhã ou 

tarde
Sim Entrevista

6 INCQS INCQSNO03M 14 a 29/04
Técnico em 
Biotecnologia, Fármacia 
ou Análises Clínicas

2º 3º

Auxiliar no preparo de ensaios de contagem de 
unidades viáveis e identidade de vacina BCG; 
realizar envase e controle de esterilidade de meios 
de cultura; acompanhar o fluxo de amostras de 
vacina BCG durante a análise no setor e realizar o 
registro da temperatura ambiental e de 
equipamentos.

Pacote office 1 _ _ 1 Manguinhos/ RJ
20h           

Manhã
Sim Entrevista

7 IGM IGMNO01M 14 a 29/04
Técnico em Refrigeração 
e Ar Condicionado

1º 4º 
Acompanhar a operação e manutenção dos sistemas 
de refrigeração e climatização do IGM/FIOCRUZ-BA.

Pacote Office 1 _ _ 1 Salvador/BA
20h Manhã ou 

tarde  
Não

Prova e 
Entrevista 

1_2 COGIC COGICNO02M 14 a 29/04
Técnico em Meio 
Ambiente

2º 3º

Colaborar na elaboração de relatórios e estudos 
ambientais, atuar na organização de programas de 
Educação Ambiental de conservação e preservação 
de recursos naturais, de redução, reuso e 
reciclagem. 

Pacote Office e boa comunicação Escrita e 
Verbal.

1 1 _ 2 Manguinhos/ RJ
30h Manhã e 

Tarde 
Sim Entrevista 

DESTAQUE DAS VAGAS PARA PCD

Número da 
vaga

Unidade Código da vaga
Período de 
inscrição

Formação

Carga 
horária 

semanal/ 
Turno 

Área 
insalubre

Formato de 
seleção

Requisitos específicos 
Ano 

mínimo
Ano 

máximo
Atividades

Vagas

Local

  PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO -  FIOCRUZ 2022.1
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

 NÍVEL MÉDIO
DATA : 14/04/2022


