
 Ampla
 Concorrência

PcD Negros Total

1 ENSP ENSPO01S 14 a 29/04 Enfermagem 5º 9º 8

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

Conhecimento do pacote Office (Word, 
Excel e PowerPoint); Boa comunicação 
escrita e verbal; Conhecimentos 
bibliográficos tais como: Guia de 
Vigilância em Saúde [recurso eletrônico] 
/ Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Departamento de 
Articulação Estratégica de Vigilância em 
Saúde. – 5. ed. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2021. 1.126 p. : il; Manual de 
Recomendações para o controle da 
tuberculose no brasil / Ministério da 
saúde, secretaria de Vigilância em saúde, 
departamento de Vigilância das doenças 
transmissíveis. – brasília: Ministério da 
saúde, 2018. 364 p. : il.;  Guia de 
vigilância epidemiológica : emergência 
de saúde pública de importância 
nacional pela doença pelo coronavírus 
2019 – covid-19 / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2022. 131 
p. : il.

1 _ _ 1 Manguinhos/ RJ 20h Tarde Sim
Análise 

Curricular e 
Entrevista

2 ENSP ENSPO02S 14 a 29/04 Nutrição 5º 7º 8

Acompanhar as consultas ambulatoriais; planejar, organizar e 
executar as ações de educação em saúde; elaborar material 
técnico-educativo e acompanhar a rotina de uma equipe da 
Estratégia Saúde da Família.

Disponibilidade de tempo; Interesse na 
área de Nutrição e Saúde Coletiva; 
Iniciativa, compromisso e 
responsabilidade. 

1 _ _ 1 Manguinhos/ RJ
20h Manhã  

ou tarde
Sim

Análise 
Curricular e 
Entrevista

Requisitos específicos 

Vagas

Local
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS ABRIL
NÍVEL SUPERIOR 
DATA: 14/04/2022

Número da 
vaga

Unidade
Código da 

vaga
Período de 
inscrição

Formação
Período 
mínimo

Carga 
horária 

semanal/ 
Turno 

Área 
insalubre

Formato de 
seleção

Período 
máximo

CR mínimo Atividades


