PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO - FIOCRUZ 2022

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS DE PERFIS NOVOS E COM PRAZO DE INSCRIÇÕES REABERTOS
NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO
DATA: 15/06/2022
Número da
vaga

Unidade

Código da
vaga

Período de
inscrição

Curso

Período
mínimo

Período
máximo

Atividades

Requisitos específicos

Realizar sob supervisão de atendimento aos pacientes
provenientes do Ambulatório de Pesquisa Germano
Gerhardt (APGG); realizar registro de reações adversas aos
medicamentos, erros de dispensão e prescrição em
formulário interno, para posterior elaboração de
indicadores com foco na Farmacovigilância e Realizar o
fracionamento de medicamento para dispensão
ambulatorial com foco no uso racional de medicamentos.

Capacidade de comunicação, tanto
verbal quanto escrita. Proficiência em
Portugues. Conhecimento pacote
office. Comprometimento com o
projeto. Interesse na área de Gestão,
assistência Farmacêutica e
Farmacovigilância.

1

_

_

1

Participar das atividades de ensino com os residentes,
preceptores das clínicas da família e docentes
orientadores; Acompanhar as diversas atividades de
gestão acadêmica dos residentes junto a coordenação;
Elaborar Atas de Reunião e Relatórios Gerenciais.

Dominio pacote office, ter acesso a
internet em casa. Competências:
comunicacional, liderança, trabalho
em equipe.

_

_

1

1

8

Realizar sob supervisão de identificação bioquímica de
bactérias presentes em material ambiental, Preparação e
montagem de vidraria e outros materiais laboratoriais
para esterelização. Participação nos projetos de pesquisa
do LabMicro e realização de identificação bioquímica de
bactérias presentes em material ambiental.

Ter curso técnico de análises clínicas
com conhecimentos de microbiologia
básicos, preferencialmente tendo feito
TCC na área de bacteriologia
ambiental. Desejável que o aluno já
tenha participado de projetos na área
de microbiologia.

98

ENSP

ENSPNO01S
junho/2022

15 a 30/06

Farmácia

3º

7°

7

99

ENSP

ENSPNO02S
junho/2022

15 a 30/06

Saúde Coletiva, Psicologia,
Enfermagem

4º

6º

7,5

ENSP

ENSPNO03S
junho/2022

101

100

Análise
curricular e
entrevista

Não

Análise
curricular e
entrevista

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
curricular,
entrevista e
aplicação de
testes

Manguinhos/ RJ

7

Aperfeiçoamento teórico-prática no manejo e manipulação
de sistemas de informação ambulatoriais e laboatoriais.
Revisão de Prontuários físicos e eletrônicos para
Noções de Análise em Saúde.
qualificação da informação.Desenvolvimento de redação
de boletins epidemiológicos a cerca da produção
ambulatorial e laboratorial.

_

1

_

1

Campus Hélio Fraga
- Curicica

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

7º

6

Participação do treinamento teórico das atividades
laboratoriais através de procedimentos normalizados.
Pesquisa bibliográfica de artigos científicos correlacionados
as análises realizadas em laboratório e participação do
treinamento para Sensibilização em Biossegurança.

Conhecimento básico de laboratório
tendo realizado no mínimo uma
disciplina de prática excperimental na
graduação, meticuloso, proativo,
conduta adequada.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20 ou 30h
manhã ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

7°

6

Dinamismo, disposição para aprender
Participar sob supervisão de treinamento de qualidade,
novas atividades, responsabilidade
biossegurança e meio ambiente; Participar de Campanhas com seus horários e tarefas.
de higienização e Realizar Análise de amostras.
Conhecimento Básico em Inglês e
Pacote Office.

_

_

1

1

Manguinhos/ RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

7

Participar de treinamento para avaliação antropométrica;
Participar de treinamento para avaliação do consumo
alimentar; Participar de treinamento para avaliação do
ambiente alimentar escolar; Ajudar no desenvolvimento de
manuais e protocolos que auxiliem a coleta de dados;
Participar de reuniões presenciais, remotas; e Realizar
relatórios de atividades.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
Curricular e
Entrevista

15 a 30/06

3º

5º

102

ENSP

ENSPNO05S
junho/2022

15 a 30/06

Química (bacharel, licenciatura,
atribuição tecnológicas,
industrial, engenharia),
Farmácia ou Egenharia
Ambiental

3º

103

ENSP

ENSPNO06S
junho/2022

15 a 30/06

Química (Licenciatura, Bacharel)
ou Farmácia

3º

5º

Sim

1

ENSP

Nutrição

30h
Campus Hélio Fraga
manhã e/ou
- Curicica
tarde

_

Enfermagem, Fisioterapia,
Farmácia, Medicina, Saude
Coletiva ou Estatística

15 a 30/06

Carga
Área
Formato de
horária
seleção
semanal/ insalubre
Turno

_

ENSPNO04S
junho/2022

ENSPNO07S
junho/2022

PcD Negros Total

Local

1

Ciências Biológicas

ENSP

Ampla
Concorrência

20h
Manhã ou
tarde

15 a 30/06

104

3º

Vagas

CR
mínimo

7°

7º

Ter realizado as diciplinas de avaliação
nutricional; Ser proativo e dinâmico;
Ter responsabilidade e disciplina;
Possuir desenvoltura com tecnologias
de comunicação; Ter disponibilidade
para desenvolver atividades em
escolas do estado do Rio de Janeiro.

105

ENSP

ENSPNO08S
junho/2022

106

ENSP

ENSPNO09S
junho/2022

107

ENSP

ENSPNO10S
junho/2022

15 a 30/06

Farmácia

3º

7º

15 a 30/06

Arquivologia

3º

7º

15 a 30/06

Ciências Biológicas, Engenharia
Ambiental, Engenharia Sanitária,
Engenharia Química ou Química

3º

6º

4

Aquisição de medicamentos (solicitação, recebimento e
armazenamento) sob supervisão. Distribuição de
medicamentos sob supervisão. Dispensação de
medicamentos sob supervisão

Interesse em atenção primária a saúde
(APS) e farmacologia. Habilidade em
lidar com usuários do SUS, capacidade
de concentração e disposição para se
movimentar e movimentar o estoque
de medicamentos.

_

_

1

1

Manguinhos/ RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

7

Participar da equipe de resgate e organização de acervo;
Manter a base de dados atualizada e elaborar relatórios
técnicos.

Conhecimento do Pacote Office e boa
comunicação escrita e verbal.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise
Curricular e
Entrevista

6

Participar dos processos de tratamento em escala de
bancada; Realizar análises físico-químicas de controle de
reatores; Participar do acompanhamento no
desenvolvimento de técnicas laboratoriais físico-químicas;
Realizar acompanhamento laboratorial dos projetos que
estarão sendo desenvolvidos no laboratório físico-químico;
Participar da escrita de processos e protocolos de análises
fsico-químicas.

Ter cursado disciplinas associadas as
atividades laboratoriais pelo menos
através de aulas teóricas; Ter
conhecimento básico de química; Ser
uma pessoa com disponibilidade ao
aprendizado; Não ter limitações em
trabalhar com amostras ambientais.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
Curricular e
Entevista

Ter afinidade pelo estudo da
microbiologia; Ter interesse e
participar de trabalhos dedicados à
área da Microbiologia do Saneamento
e Saúde Ambiental; Ser atencioso,
flexível, organizado, comunicativo; Ter
comprometimento e habilidade em
trabalhar em equipe;

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
Curricular e
Entrevista

108

ENSP

ENSPNO11S
junho/2022

15 a 30/06

Ciências Biológicas, Biomedicina
ou Microbiologia

3º

6º

6

Pesquisar bibliografias relacionadas as atividades
desenvolvidas no estágio; Participar de treinamento na
área da Qualidade, Biossegurança e Ambiente
laboratoriais; Participar do planejamento da atividade
laboratorial em Microbiologia (análise e pesquisa);
Preparar materiais e vidrarias, utilizar técnicas de
esterilização e descontaminação; Preparar meios de
cultura; Participar de treinamento de técnicas de análise
em Microbiologia; Preparar e usar cepas para estoque de
referência do laboratório; Participar de treinamento em
análise com meios enzimáticos; Participar de treinamento
em análise de endósporos de Bac.;

109

ENSP

ENSPNO12S
junho/2022

15 a 30/06

Procesamento de Dados ou
Sistema de Informação

3º

7º

7

Leitura de artigos científicos sobre as NTICS. Fichamento
Conhecimento pacote office e internet.
dos artigos e auxilio na construção de uma apostila sobre o Conhecimento do sistema Windows.
uso do celular
Ser comunicativo e paciente.

_

_

1

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

5

Levantar bibliografia para avaliação das metodologias que
vêm sendo utilizadas e que podem ser reproduzidas no
Laboratório de Toxicologia; Participar do teste da eficiência
da reação de derivatização para proteção dos grupos
funcionais mais expostos da molécula de glifosato; Definir
parâmetros cromatográficos no cromatógrafo líquido de
alta pressão para identificação do glifosato e AMPA, como
gradiente de fase móvel, volume de injeção, e definição
das condições do detector de fluorescência; Elaborar
relatórios com descrição das atividades desenvolvidas e
divulgar as atividades desenvolvidas nos eventos científicos
institucionais.

Ter interesse em aprender, curiosidade
para desenvolver novas atividades,
boa comunicação e bom
relacionamento interpessoal;
Conhecimento básico da língua inglesa
para leitura.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
Curricular e
Entrevista

7

Apoiar a aplicação do Código de Classificação de
Documentos de Arquivos no TCC e TCR. Auxiliar na
atividade de Ordenação; Arquivamento de Documentos e
colaborar na produção das Listagens Descritivas.

Boa comunicação escrita e verbal,
proatividade, habilidade para trabalho
em equipe, pontualidade, assiduidade,
comprometimento e responsabilidade,
ter conhecimentodo pacote office e
internet.

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

Noções básicas de rotina
administrativa; Conhecimento do
pacote office; Ser proativo e
responsável.

1

_

_

1

30h
Campus Hélio Fraga
manhã e/ou
- Curicica
tarde

Não

Análise
Curricular e
Entrevista

conhecimento do pacote office,
ferramentas gráficas. Conhecimento
básico de inglês.

_

_

1

1

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Análise
curricular,
entrevista,
aplicação de
testes

110

111

ENSP

ENSPNO13S
junho/2022

ENSP

ENSPNO14S
junho/2022

15 a 30/06

15 a 30/06

Química ou Farmácia

Arquivologia

3º

3º

6º

6º

112

ENSP

ENSPNO15S
junho/2022

15 a 30/06

Administração ou Gestão
Hospitalar

3º

4º

7

Conhecer as diferentes áreas da instituição para
compreender o funcioamento; Auxiliar e cooperar no
atendimento aos serviços relacionados a gestão; Colaborar
na implantação da gestão por projetos nas diferentes
etapas do processo; Contribuir na elaboração de relatórios
gerenciais; Desenvolver análise critíca para solução de
problemas e implementação de soluções.

113

ENSP

ENSPNO16S
junho/2022

15 a 30/06

Ciências Biológicas, Ciências
Ambientais ou Engenharia
Ambiental

3º

6º

7

Atuar na área de Gestão de Sustentabilidade, visitar a
outros campi, planejar atividades de sensibilização e
elaborar relatórios.

Manguinhos/ RJ

114

ENSP

ENSPNO017S
junho/2022

15 a 30/06

Comunicação Social Habilitação em Jornalismo

5º

7º

8

Conhecimento da escrita jornalística;
Possuir domínio do office ou open
Participar na produção de textos e imagens para alimentar office; ter capacidade de realização de
os perfis da revista nas redes sociais; Participar no
tarefas em prazos curtos; Boa
monitoramento dos perfis da revista nas redes sociais;
capacidade de concentração; Bom
Participar na produção de relatório das atividades de
relacionamento e facilidade de
divulgação científica; Participar na produção de vídeos e
comunicação; Perfil criativo para
podcasts do programa Entrevista com Autores.
oportunidades de criação e escrita de
matérias interessantes que divulguem
na revista.

115

ENSP

ENSPNO18S
junho/2022

15 a 30/06

Farmácia

3º

7º

7

Apoiar a organização de disciplinas; apoiar a realização de Capacidade de leitura de textos
pesquisas; apoiar a realização de atividades de coperação técnicos em inglês, conhecimento
técnica.
básico de Pacote Office.

_

_

1

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
curricular ;
entrevista; teste
de inglês

7

Apurar, recolher, redigir e publicar pautas de interesse da
Ensp/Fiocruz; Abastecer a ferramenta de eventos da
Ensp/Fiocruz; Organizar e publicar a relação das defesas no
Informe Ensp; Atualização, com matérias e entrevistas, do Boa comunicação escrita e verbal.
Portal Ensp; Realizar a busca ativa de pautas de interesse
nos departamentos da Ensp e apoiar a cobertura de
eventos internos da Ensp.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise
Curricular e
Entrevista

7

Desenvolver conhecimento teórico-prático sobre
Biossegurança e Boas Práticas Laboratoriais (uso de EPI,
EPC, etc.); Desenvolver conhecimento teórico-prática
sobre o diagnóstico laboratorial de micobactérias, com
ênfase em Mycobacterium Turberculosis; e Aprender
métodos moleculares e fenotípicos de avaliação de
resistência a antibióticos em micobactérias.

Noções de Boas Práticas Laboratoriais
e de Biossegurança.

1

_

_

1

Campus Hélio Fraga
- Curicica

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
Curricular e/ou
Entrevista

Desenvolver atividades na área de vigilância sanitária,
como estudo e identificação das condições ambientais de
risco físico e/ou químico que podem afetar a saúde do
trabalhador; Desenvolver atividades em vigilância em
saúde auditiva do trabalhador, como atividades de
informaação, capacitação, práticas educativas e ações de
promoção e prevenção; Desenvolver atividades em
vigilância epidemiológica com estudo e pesquisa sobre o
monitoramento da informação, sistematização de dados
na base EPI-AÚDIO para a construção dos indicadores
audiológicos; Acompanhar e aprender sobre o exame
básico que permite a análise geral sobre a audição
(Audiâmetro); Acompanhar e aprender sobre a avaliação
da orelha média e pesquisa de reflexos estapédicos
(Impedânciometro); Acompanhar e aprender sobre
avaliação de tontura ou desequilibrios constantes
(Vectoeletroneuramiógrafo); Acompanhar e aprender
sobre a avaliação da audição desde a sua porção periférica
até o sistema nervoso central (BERA); Acompanhar e
aprender sobre a avaliação da cóclea, isto é a
transformação do impulso sonoro mecânico em elétrico
(EDAT);

Ter cursado disciplinas relacionadas ao
estudo da audição e sobre o SUS; Ter
aptidão pela disciplina sobre estudos
da audição; Ter aptidão sobre a saúde
do trabalhador e em especial, saúde
auditiva do trabalhador;

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
Curricular e
Enrevista

116

117

ENSP

ENSP

ENSPNO19S
junho/2022

ENSPNO20S
junho/2022

118

ENSP

ENSPNO21S
junho/2022

119

ENSP

ENSPNO22S
junho/2022

120

ENSP

ENSPNO23S
junho/2022

15 a 30/06

15 a 30/06

Comunicação Social - Jornalismo

Biologia ou Biomedicina

3º

3º

7º

4º

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise
Curricular e
Entrevista

15 a 30/06

Fonoaudiologia

6º

7º

8,5

15 a 30/06

Psicologia ou Comunicação

3º

8º

8

Seleção de artigo científico; leitura crítica e apresentação
da revisão crítica

Conhecimento em inglês (escrita);
Familiaridade com a liguagem das
redes sociais.

_

_

1

1

Campus Expansão Avenida Brasil

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

7

Conhecer as normas regulamentadoras do MTE; Conhecer
o que é um agente biológico e a classificação de risco;
Conhecer o Manual de Gestão de Riscos da Fiocruz;
Operacionalizar a metodologia de gestão de riscos da
Fiocruz e da ENSP; Conhecer as instalações NB2 e NB3 da
ENSP; Identificar oportunidades de melhoria para
navegação entre os conceitos e disseminação de
informações; Participar de seminários, encontros,
congressos internos no área de biossegurança e
bioproteção.

Conhecimento do pacote office; ter
organização, capacidade de inovação,
pensamento criativo; Saber trabalhar
em equipe.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
Curricular e
Entrevista

15 a 30/06

Engenharia de Produção

3º

8º

Ter interesse em trabalhar com bases
de dados esistemas de informação,
bons conhecimentos de planilha
eletrônica, familiaridade com sistemas
de busca na Internet, interesse em
linguagens de programação, como
Python, disponibilidade de 4 horas
semanais.

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

121

ENSP

ENSPNO24S
junho/2022

15 a 30/06

Engenharia de Produção,
Engenharia de Sistemas,
Informática ou Matemática

3º

6º

6

Extração dos dados dos docentes permanentes da ENSP.
Extração de dados de todos os pesquisadores ENSP em
atividade de pesquisa e extração dos dados de todos os
pesquisadores ENSP em função de pesquisa.

122

ENSP

ENSPNO25S
junho/2022

15 a 30/06

Informática ou Análise de
Sistemas

4º

6º

5

Revisar e ampliar a utilização do Aplicativo InfoSaúde que
está em utilização no Centro de Saúde Escola Germano
Sinval Faria.

Conhecimento do pacote office;
Programação de Website e Aplicativos.

1

_

_

1

123

ENSP

ENSPNO26S
junho/2022

15 a 30/06

Comunicação Social

3º

7º

7

Elaboraçao de pautas, apuração jornalística, redação
jornalística.

Conhecimento de estratégias de
comnicação digital.

_

_

1

1

124

ENSP

ENSPNO27S
junho/2022

15 a 30/06

Pedagogia

3º

5º

7

Auxiliar a elaboração dos materiais didáticos; auxiliar no
atendimento a alunos e professores e participar do
planejamento educacional.

Conhecimento de Pacote Office e
Internet.

1

_

_

1

6

Elaborar gráficos e tabelas; Digitar e formular textos
informativos; Conferir documentos de rotina; Atender os
usuários da ENSP; Monitar os e-mails do setor e ordens de
serviço; Verificar as correspondências destinadas ao setor;
Acompanhar a entrada e saída de material; Realizar o
agendamento de reuniões e Elaborar planilhas de controle
de projetos.

Conhecimento do pacote office; Boa
escrita; Boa comunicação; Bom
relacionamento interpessoal, saber
trabalhar em equipe.

_

_

1

1

Conhecimentos básicos de pacote
office.

1

_

_

125

ENSP

ENSPNO28S
junho/2022

15 a 30/06

Administração

3º

7º

Análise
curricular e
entrevista

Análise
Curricular e
Entrevista
Análise
curricular;
entrevista;
redação
Análise
curricular e
entrevista

30h
Campus Expansão manhã e/ou
Avenida Brasil
tarde

Não

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Manguinhos/ RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise
Curriular,
Entevistas e/ou
aplicação de
testes.

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
curricular,
entrevista,
aplicação de
testes e
dinâmica de
grupo

126

ENSP

ENSPNO29S
junho/2022

15 a 30/06

Administração

3º

7º

7

Apoiar sob supervisão atividades relacionadas à Gestão
Púbica, tais como compras, planejamento, gestão de
pessoas e de documentos.

127

ENSP

ENSPNO30S
junho/2022

15 a 30/06

Nutrição

5º

7º

8

Acompanhamento em consultas ambulatoriais; participar
de rotina da equipe de Estratégia Saúde da Família e
elaboração de material técnico-educativo.

Interesse em Saúde Coletiva,
disponibilidade de tempo, iniciatica,
responsabilidade, compromisso.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
curricular,
entrevista

4º

6º

5

Elaborar sob supervisão, mermórias das reuniões e
resumos de encontros científicos na área de gestão e de
práticas integrativas. Apoiar a organizar eventos em PICS
no CSEGSF, de acordo com o perfil do público e participar
na elaboração de planos de ação das atividades a serem
desenvolvidas nas atividades de Gestão.

Conhecimento do pacoteoffice, boa
comunicação, disponibilidade,
capacidade de análise, gerenciamento
do tempo e criatividade.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

3º

5º

6

Atuar sob supervisão em laboratório com nível de
segurança 2 e 3; treinamento em biossegurança e
qualidade; treinamento em extração de ADN.

Conhecimento em Word e básico em
inglês.

_

_

1

1

Manguinhos/ RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Análise
curricular,
entrevista,
aplicação de
testes

1

_

_

1

30h
Campus Expansão manhã e/ou
Avenida Brasil
tarde

Não

Análise
curricular,
entrevista e
portfólio

128

ENSP

ENSPNO31S
junho/2022

15 a 30/06

Administração, Gestão Pública
ou Tecnólogo em Práticas
Integrativas e Complementares

129

ENSP

ENSPNO32S
junho/2022

15 a 30/06

Biologia ou Biomedicina

130

ENSP

ENSPNO33S
junho/2022

15 a 30/06

Comunicação Social

3º

7º

7

São requeridos conhecimentos básicos
em ferramentas Adobe (Indesign e
Photoshop), estratégias de
Urilizar as ferramentas Adobe 2022 na realização das
comunicação digital (redes sociais) e
atividades da revista; Elaborar material de design para web soft skills como comunicação eficaz,
e mídias sociais; Realizar a diagramação de matérias
boa escrita, empatia, colaboração,
jornalisticas para a revista;
organização, planejamento,
flexibilidade, planejamento, resiliência,
relacionamento interpessoal, liderança
e ética.

131

ENSP

ENSPNO34S
junho/2022

15 a 30/06

Ciências Biológicas, Farmácia ou
Medicina Veterinária

3º

6º

7

Atuar em laboratório de pesquisa ; preparo de espécimes
para identificação, diagnóstico molecular e extração de
DNA de amostras.

Ter cursado as disciplinas de
Microbiologia e Parasitologia; tem
interesse em entomologia ou ecologia
dos artrópodes.

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

132

ENSP

ENSPNO35S
junho/2022

15 a 30/06

Direito (Bacharelado)

3º

4º

7

Atualizar a página da ATEC na web com informações
Capacidade de concentração,
jurídicas. Realizar pesquisa jurisprudencial de Acordãos do capacidade de escrita, relacionamento
TCU. Leitura e sugestão de Termo de Referêncial (TR).
interpessoal e descrição.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

133

ENSP

ENSPNO36S
junho/2022

15 a 30/06

Química, Farmácia ou
Engenharia Ambiental

3º

8º

6

Participar de treinamentos na área de Qualidade,
Biossegurança e Abientes laboratoriais; treinamento e
acompanhamento de análises físico-químicas de água em
campo; treinamento e acompanhamento de análise de
dados.

Habilidade para trabalhar em equipe,
ser organizado, comunicativo,
atencioso e flexivel.

_

_

1

1

Conhecimentos básicos em teorias da
comunicação, teorias do jornalismo e
estratégias de comunicação digital
(redes sociais). Também é necessário
um perfil atento aos debates da
atualidade, com boa redação e
competência de reflexão crítica sobre
a realidade.

1

_

_

1

134

ENSP

ENSPNO37S
junho/2022

15 a 30/06

Comunicação Social

3º

7º

7

Elaboração sob supervisão de pautas para apresentar
durante a reunião de pauta. Apuração jornalística e
colaboração em entrevistas. Redação jornalísticas de
matérias, reportagens, notas (súmulas), entrevistas,
resenhas.

135

ENSP

ENSPNO38S
junho/2022

15 a 30/06

Química, Farmácia ou
Engenharia Ambiental

3º

8º

6

Participar de treinamentos na área de Qualidade,
Biossegurança e Abientes laboratoriais; treinamento e
acompanhamento de análises físico-químicas de água em
campo; treinamento e acompanhamento de análise de
dados.

Habilidade para trabalhar em equipe,
ser organizado, comunicativo,
atencioso e flexivel.

_

_

1

1

136

ENSP

ENSPNO39S
junho/2022

15 a 30/06

Biologia ou Biomedicina

3º

5º

6

Treinamento sob supervisão em testes bioquímicos e
fenotípicos; reações de PCR e extração de ADN.

Pacote Office e Inglês básicos.

1

_

_

1

137

ENSP

ENSPNO40S
junho/2022

15 a 30/06

Comunicação Social Habilitação em Jornalismo

3º

7º

8

Planejamento, criação e redação de postagens em mídias
sociais.

Domínio de Pacote Office e Redes
Sociais; inglês avançado.

1

_

_

1

138

ENSP

ENSPNO41S
junho/2022

15 a 30/06

Química ou Farmácia

4º

9º

5

Acompanhar e executar sob supervisão, a participar de
desenvolvimento de métodos para análise de de
Conhecimento básico em inglês, Excel
compostos orgânicos sisntéticos persistentes; Participação
e Word.
em campanhas internas de apresentação, rodas de
conversa, seminários e cursos.

1

_

_

139

EPSJV

EPSJVNO01S
junho/2022

15 a 30/06

3º

5º

6

Participar no desenvolvimento de Sites/Portais;
Participar de desenvolvimento de Sistemas;
Auxiliar usuário a utilização de sistemas e realizar teste
sistemas.

Noções em Lógica de Programação;
Noções de Internet;
Noções de Linguagem de Programação
preferencialmente PHP

_

_

6

Classificar documentos de acordo com o Código de
Classificação de Documentos de Arquivos para
Administração Pública - Ficruz; Conferência/Transferência
de Documentos para o Arquivo Intermediário; Organização
do acervo textual e iconográfico; Controle de empréstimo;
Controle de devolução de empréstimos; Arquivamento de
Processos eletrônico e utilização de sistemas SEI - Sistema
Eletrônico de Informções e SGA - Sistema de Gestão
Administrativa.

Conhecimento básico em Gestão
Documental Requisitos desejáveis:
iniciativa, dinamismo, organzçaõ,
linguaguem clara e se pró-ativo
Noções de informática: word, excel,
power point, digitação e internet

1

7

Apuração e redação de notas e matérias jornalísticas para
o Portal EPSJV, revista Poli e redes sociais da EPSJV;
cobertura de eventos; atualização de conteúdo
Conhecimento de internet e facilidade
institucional no Portal EPSJV; busca de pautas;
de uso de mídias eletrônicas e redes
administração de postagens e interação em redes sociais; sociais.
apoio na realização de lives no Youtube e apoio na
produção de vídeos curtos.

6

Apoiar e participar de projetos de ensino e pesquisa na
área de Educação Profissional em Vigilância em Saúde e
sua interface com o Ambiente e a Sustentabilidade nas
seguintes atividades; Apoiar na sistematização de dados de
pesquisa qualitativa e quantitativa: Pesquisa em banco de
dados, mapeamento participativo, levantamento
bibliográfico, transcrição de entrevistas, apoio na redação
de relatórios, acompanhamento de atividade docente e
apoio ao planejamento de aulas.

Interesse por pesquisa qualitativa e
quantitativa no campo da saúde,
sobretudo na área de Vigilância em
Saúde;
Interesse
por atividades de ensino,
desenvolvimento de trabalho de
campo e temas como território,
educação, saúde pública, ambiente;
Conhecimento de Informática (pacote
office, internet ); Facilidade de uso
de mídias eletrônicas e redes sociais)

140

141

142

EPSJV

EPSJV

EPSJV

EPSJVNO02S
junho/2022

EPSJVNO03S
junho/2022

EPSJVNO04S
junho/2022

15 a 30/06

15 a 30/06

15 a 30/06

Sistemas de
Informação,Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas ou
Tecnologia da
Informação

Arquivologia

Comunicação Social Habilitação em Jornalismo

Geografia, Pedagogia,
Enfermagem ou Psicologia

3º

3º

3º

5º

5º

5º

Manguinhos/ RJ

20 ou 30h
manhã ou
tarde

30h
Campus Expansão manhã e/ou
Avenida Brasil
tarde

Manguinhos/ RJ

20 ou 30h
manhã ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

Não

Análise
curricular,
entrevista e
redação de texto

Sim

Análise
curricular e
entrevista
Análise
curricular,
entrevista e
testes
Análise
curricular e
entrevista

30h
Campus Hélio Fraga
manhã e/ou
- Curicica
tarde

Sim

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Não

1

Manguinhos/RJ

30h
manhã e/ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

1

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise de
currículo,
prova e
entrevista

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise de
currículo e
entrevista

143

EPSJV

EPSJVNO05S
junho/2022

15 a 30/06

Pedagogia

4º

5º

6

Levantamento, compilação, registro e análise de
informaçães sobre avaliações e frequência de estudantes;
acompanhamento e registro dos Conselhos de Classe;
Produção de relatórios pedagógicos; Levantamento de
demandas, distribuição e controle de material didático;
participar da organização dos projetos/eventos de ensino
do Laboratório.

144

EPSJV

EPSJVNO06S
junho/2022

15 a 30/06

Comunicação Social Habilitação em Jornalismo

3º

5º

7

145

146

147

EPSJV

EPSJV

EPSJV

EPSJVNO07S
junho/2022

EPSJVNO08S
junho/2022

EPSJVNO09S
junho/2022

15 a 30/06

15 a 30/06

15 a 30/06

Pedagogia

Estatística, Saúde Coletiva,
Serviço Social ou Engenharia

Biblioteconomia

3º

3º

3o

5º

5º

5o

_

_

1

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise de
currículo e
entrevista

Alimentar o site do Observatório dos Técnicos em Saúde; Conhecimento de internet e facilidade
produção de conteúdo para o site; administração das redes nos usos das mídias eletrônicas e redes
sociais e revisão de textos.
sociais; domínio do pacote office

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise de
currículo, prova
e entrevista

7

Levantamento bibliográfico, fichamento e discussão de
artigos sobre as temáticas: iniciação científica, ensino de
ciências, divulgação científica, educação não formal e
juventude; Acompanhamento das atividades relacionadas
ao processo de seleção de alunos do Programa de Vocação
Científica - Provoc/Fiocruz (reunião com professores de
escolas conveniadas, elaboração de instrumentos de
seleção, análise de documentos, execução de atividades de
seleção);
Participação na organização de eventos científicos e de
divulgação científica; Acompanhamento das atividades
pedagógicas da Rede Provoc Luiz Fernando Rocha Ferreira
da Silva, na sua interface com as coordenações do
Programa de Vocação Científica da Fiocruz nos estados de
Amazonas, Bahia, Brasília, Ceará, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rondônia; Apoio a
estudantes do Provoc da Fiocruz para publicação de
conteúdo no site e nas mídias sociais do Observatório
Juventude, Ciência & Tecnologia - Facebook®, Twitter®,
Instagram® YouTube® e Linkedin®; Apoio na produção de
conteúdo para divulgação no site do Observatório
Juventude, Ciência & Tecnologia; e Produção de relatórios.

Conhecimento do pacote MS-Office;
boa comunicação oral e escrita; próatividade; pontualidade,
responsabilidade e organização.

_

_

1

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise de
currículo,
redação e
entrevista

7

Participar das atividades de pesquisa desenvolvidas pelo
LIRES (coleta e digitação, apoio na análise de dados
quantitativos e qualitativos; colaboração na elaboração de
relatórios; Participação nos processos de ensino dos cursos
ministrados pelo Laboratório de Educação Profissional em
Informações e Registros em Saúde (organização de
materiais didáticos elaborados pelos professores; Contato
com docentes e discentes referente às demandas dos
cursos e apoiar vivência do ensino presencial e online).

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

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise de
currículo e
Entrevista

6

Localização das informações solicitadas, atendendo as
demandas de pesquisas, mantendo a organização do
acervo (localização física, reposição e inventário);
Domínio do Office (Word, Excel, Power
Circulação do acervo (empréstimo, devolução, reserva das Point) e Internet; Bom relacionamento
obras do acervo, atualização do cadastro de usuários);
interpessoal
Agendamento de salas e controle de fluxo de acesso e
catalogação de obras no acervo BEB e BVS-EPS

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
Curricular e
Entrevista

_

148

EPSJV

EPSJVNO10S
junho/2022

15 a 30/06

Cinema, Comunicação Social ou
Ciências Sociais

3º

5º

6

Acompanhar o planejamento, desenvolvimento e avaliação
de atividades didático-pedagógicas na disciplina de Artes /
Audiovisual e nos Trabalhos de Integração dos cursos de
ensino médio integrado;
Acompanhar o desenvolvimento de atividades pedagógicas
baseadas nas diferentes modalidades, técnicas e gêneros
de produção de audiovisual (fotografia, storyboards,
animações, vídeos etc); Acompanhar a pré-produção,
produção e pós-produção (argumento, roteiro, análise
técnica, captação de imagem, som, edição e montagem)
em diferentes formatos, considerando sempre a dimensão
educativa desse trabalho; Apoiar e acompanhar a
realização de eventos acadêmicos e pedagógicos, como
visitas, seminários, debates e mostras; Participar de grupos
de estudo de tecnologias educacionais/educação à
distância e de educação audiovisual; e Participar de
pesquisa e desenvolvimento de jogos educativos.

Interesse em cinema e audiovisual,
educação, história da arte, design e
tecnologias educacionais; Interesse na
discussão e produção de cinema e
audiovisual e na elaboração de jogos.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise de
Currículo e
Entrevista

Boa escrita para texto. Interesse em
trabalhar em equipe; Conhecimento de
ferramentas da Microsoft e
ferramentas de comunicação virtual.
Saber manejar as redes sociais
(Facebook, Instragram, Twetter entre
outros). Conhecimento de espanhol e
inglês (desejável).

_

_

1

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise de
currículo, prova
e entrevista

Pacote Office

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

149

EPSJV

EPSJVNO11S
junho/2022

15 a 30/06

Comunicação - Habilitação em
Jornalismo

3º

5º

8

Atualizar site; redes sociais e monitorar as métricas;
Acompanhar correio eletrônico; Auxiliar na elaboração do
Boletim Eletrônico e dos Informes da Secretaria Executiva;
Escrever textos simples para publicações on-line;
Acompanhar reuniões de equipe presencial e virtualmente;
Participar da cobertura de eventos; e Participar da
organização de eventos do setor.

150

EPSJV

EPSJVNO12S
junho/2022

15 a 30/06

Serviço Social ou Enfermagem

3º

5º

6

Realizar atividades de apoio aos processos de gestão do
curso técnico de nível médio em gestão em saúde, bem
como o acompanhamento das atividades de ensino e
pesquisa desenvolvida pelo laboratório.

151

EPSJV

EPSJVNO13S
junho/2022

15 a 30/06

Gestão de Recursos Humanos

3º

5º

7

Realizar atividades de apoio aos processos administrativos; Domínio do pacote Office; Bom
Opreração de sistemas internos; e Acompanhar atividades relacionamento interpessoal e Boa
de gestão e desenvolvimento.
fluência verbal e escrita.

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

7

Realizar atividades de ensino e pesquina na área de
educação profissional em saúde, com ênfase na saúde
mental e suas interfaces com as políticas de promoção do
cuidado, da desinstitucionalização e da prevenção ao uso
prejudicial do álcool e outras drogas; Participação na
organização de eventos científicos relacionados às
temáticas aqui mencionadas; e Apoiar as atividades do
Espaço Covivência.

Conhecimentos básicos e interesse
pela saúde coletiva, atenção
psicossocial, luta antimanicomial,
cuidado a pessoa idosa, ou seja,
interesses aos objetivos de trabalho,
cursos e demais atividades
desenvolvidas pelo GTSM

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

Pacote Office intermediário;
Ter conhecimento básico em inglês
será um diferencial ;
Boa capacidade de comunicação oral e
escrita;
Ser organizado, extremamente
responsável e ter bom relacionamento
em equipe.

_

_

1

1

Instituto Gonçalo
Muniz - Bahia

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

Pacote Office intermediário; Boa
capacidade de comunicação oral e
escrita, habilidade trabalho em equipe
multidisciplinar .

1

_

_

1

Instituto Gonçalo
Muniz - Bahia

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

Domínio em Autocad e Revit e
conhecimentos da plataforma BIM e
Office.

_

_

1

1

Recife/PE

30h
manhã e/ou
tarde

Não

Currículo e
Entrevista

152

EPSJV

EPSJVNO14S
junho/2022

15 a 30/06

Psicologia

IGM

IGMNO01S
junho/2022

154

IGM

IGMNO02S
junho/2022

15 a 30/06

Secretariado ou Administração 4º

155

IAM

IAMNO01S
junho/2022

15 a 30/06

Arquitetura ou Urbanismo

153

15 a 30/06

Biblioteconomia

4º

8º

4º

8º

6

Apoiar, sob supervisão, atividades técnicas voltadas à área
de secretariado e/ou administração, elaborando relatórios,
acompanhando as solicitações dos núcleos e atendendo a
6
demandas relativas ao funcionamento administrativo do
Centro . Participação no planejamento e construção de
documentos de suporte administrativo.

10º

5º

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 (PUBMED, CAPES e LILACS) ;
Indexação do acervo no PHL (livros, teses, dissertações
etc.); Escaneamento de artigos para atendimento ao SCAD,
CCN e unidades da Fiocruz; Treinamento na base de dados
LILACS/LILDBI; Atendimento de solicitação de artigos nas
bases de dados via e-mail; Manutenção e organização do
acervo; Atendimento aos usuários e produção de etiquetas
de lombada.

8º

6

Realizar levantamentos de campo; relatórios técnicos;
desenvolvimento, digitalização, modelagem de projetos,
cotações e orçamentos.

156

157_158

51

52

PR/PETRÓPOLIS

PR/PETRÓPOLIS

ICICT

ICICT

PRNO01S
junho/2022

PRNO01S
junho/2022

ICICTNO01S
abril/2022

ICICTNO02S
abril/2022

15 a 30/06

15 a 30/06

15 a 30/06

15 a 30/06

Ciência da Informação ou
Biblioteconomia

Ciências Biológicas

Comunicação Social, Jornalismo,
Publicidade, Cinema ou
Produção Audiovisual

Biblioteconomia

3º

3º

3º

3º

6º

6º

6º

6º

7

Apoiar atividades de processamento técnico do acervo nos
sistemas internos da instituição; colaborar com a
Pacote Office e boa comunicação
organização do acervo físico e digital; participar do
Escrita e Verbal.
planejamento e organização de eventos e atividades da
biblioteca.

1

_

_

1

Palácio Itaboraí
Petrópolis/RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

7

Apoiar atividades de rotina para manutenção do Acervo
Vivo do Horto-escola do Programa Biodiversidade,
Agroecologia e Saúde; fazer vistorias semanais nas
especies que estão dispostas pela Trilha do Arboreto;
coletar ramos floridos e/ou frutos para confecção de
exsicatas; coleta e beneficiamento de frutos para guarda
no Banco Ativo de Germoplasma/BAG ex-situ; fazer testes Pacote Office e boa comunicação
de viabildades com as sementes do BAG ex-situ; prepararar Escrita e Verbal.
mudas com plântulas provinentes da Casa de vegetação;
apresentar relatórios bimensais de todas as atividades;
participação eventos e atividades do Programa; fazer
visitas guiadas pela Trilha do Arboreto quando houver
solicitações agendadas e /ou visitantes exporádicos que
visitam o Palácio Itaboraí.

2

_

_

2

Palácio Itaboraí
Petrópolis/RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

6

O estagiário terá contato com diferentes atividades
relacionadas à rotina de uma produtora audiovisual
direcionada ao campo da comunicação e saúde pública.
Atuará especialmente na internet, em campanhas nas
redes sociais da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz, irá
desenvolver escrita de pequenos textos de divulgação e
sinopses de vídeos, apoiar na prospecção e inscrição destes
produtos em festivais e mostras audiovisuais, apoiar
atividades em várias etapas do processo de produção
audiovisual, desde a gravação, decupagem, transcrição,
edição e finalização de vídeos, organizar mídias digitais.

Noções básicas de edição audiovisual,
conhecimentos sobre formatos de
mídias digitais, razoável domínio das
normas cultas de escrita da língua
portuguesa para produção de
pequenos textos, Aptidão e vontade
de atuar com comunicação e rede
sociais da internet no campo da saúde
pública.

_

1

_

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
tarde

Não

Entrevista

6

Realizar mensalmente o relatório de atividades
desenvolvidas pelo estagiário. Responder e-mails da
biblioteca oferecendo orientação aos usuários por meio
eletrônico. Realizar a orientação aos usuários para
consulta nas bases de dados orientando como realizar a
consulta ao acervo por meio eletrônico. Orientar sobre as
normas, procedimentos e regulamento da Biblioteca aos
usuários. Realizar apoio as atividades de processamento
técnico (inserção de itens: livros, teses, periódicos) nas
bases de dados Aleph. Desenvolver atividades de apoio as
atividades da BVS - SP. Imprimir e etiquetar as lombadas
dos livros do acervo. Desenvolver atividades de apoio a
indexação das revistas indexadas pela BIBSP. Realizar a
inserção de dados no repositório institucional Arca.
Executar serviços administrativos em geral. Auxiliar na
alimentação de notícias da Fanpage da BIBSP e da BVS-SP.

Cursando
biblioteconomia;Conhecimento de
excel;Noções de inglês; Conhecimento
de normas bibliográficas (ABNT, ISSO
dentre outras; Ser organizado;
Domínio de Redes Sociais

1

_

_

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
tarde

Não

Entrevista

56

57

ICICT

ICICT

ICICTNO06S
abril/2022

ICICTNO07S
abril/2022

14

Presidência/
Fiocruz Rondônia

PRNO08S
março/2022

15

Presidência/
Fiocruz Rondônia

PRNO09S
março/2022

IAM

IAMNO03S
março/2022

62

15 a 30/06

15 a 30/06

Comunicação Social, Jornalismo
ou Estudo de Mídia

Biblioteconomia, Arquivologia
ou Conservação e restauro

15 a 30/06

Comunicação Social ou
Jornalismo

15 a 30/06

Administração ou Gestão
Pública

15 a 30/06

Secretariado, Administração,
Gestão
da Informação ou
Arquivologia

3º

3º

3º

6º

6º

6º

2º tecnólogo 2º 3º tecnólogo
bacharel
6º bacharel

cursos de 4
anos: 3º
Cursos de 5
anos: 5º

Cursos de 4
anos: 5º
Cursos de 5
anos: 7º

6

Se integrar, tanto em sua dimensão de pesquisa quanto de
ação, aos projetos vinculados ao Laboratório de
Comunicação e Saúde (LACES) cujo objetivo central é
investigar as dinâmicas e as mediações de produção,
circulação e apropriação de produtos midiáticos de
diferentes gêneros (jornalismo, publicidade,
entretenimento etc.) e materialidades (ambientes digitais,
audiovisual, impresso e suas interconexões). O(a)
estagiário(a) terá como atividades prioritárias: participar
de ações de caráter formativo ao campo da comunicação e
saúde; colaborar com os pesquisadores no
desenvolvimento de estudos sobre as práticas de
comunicação; apoiar a equipe na realização de eventos
acadêmicos; e participar de reuniões de pesquisa do
laboratório, sempre que indicado, bem como de eventos
acadêmicos e científicos referentes aos temas de
pesquisa sempre que viabilizado.

Interesse pela relação da
comunicação com a saúde, ter
domínio no manejo de dispositivos da
internet

1

_

_

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
tarde

Não

Entrevista

6

Participar do processo de preservação de acervos:
higienização, reconstituição do suporte papel,
encadernação, restauração de encadernação, restauração
de livros e documentos, diferentes tipos de
Noções básicas de Informática.
acondicionamentos, apoiar na elaboração de políticas de
preservação, apoiar nos planos de conservação
preventiva.

1

_

_

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
tarde

Não

Entrevista

6

Auxiliar atividades da área de Comunicação e Assessoria de
Imprensa; atendimento à demandas externas da
Comunicação; colaborar com a elaboração de textos e
notas, materiais de divulgação de eventos; colaborar no
planejamento, organização e participação em eventos e
atividades do departamento e apoiar atividades
administrativas das áreas de Ensino e Pesquisa.

Pacote Office e boa comunicação
escrita e verbal. Conhecimento de
tecnicas básicas e operacionais em
redes sociais.

1

_

_

1

Porto Velho/RO

20h
Manhã ou
Tarde

Não

Entrevista

6

Apoiar atividades administrativas da área de Gestão e
Desenvolvimento Institucional; operar sistemas internos da
instituição; elaborar, sob supervisão, documentos,
relatórios e planilhas e colaborar no planejamento,
organização e participação em capacitações, eventos e
atividades da área.

Pacote Office; boa comunicação
escrita e verbal; conhecimento dos
conceitos básicos de administração
e/ou gestão pública

_

_

1

1

Porto Velho/RO

20h
Manhã ou
Tarde

Não

Entrevista

7

Auxiliar em atividades de gestão documental, como
organização, classificação e atualização de
arquivos/documentos; recepção de discentes e triagem de
atendimento; controle e entrega de documentos aos
discentes; apoio ao gerenciamento de salas de
aula/reunião e apoio às demais rotinas do setor.

Conhecimento em arquivística,
conhecimento em informática (Pacote
Office) e habilidade de comunicação
com o público.

1

_

_

1

Recife/PE

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Currículo e
Entrevista

Conhecimentos gerais em engenharia;
Pacote Office, inglês básico, domínio
da língua portuguesa (boa redação) e
conhecimentos em Autocad.

_

_

1

1

Recife/PE

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Currículo e
Entrevista

Conhecimentos gerais em direito
administrativo e administração
pública. Domínio de excel e demais
ferramentas de informática.

1

_

_

1

Recife/PE

20h
Manhã

Não

Currículo e
Entrevista

63

IAM

IAMNO04S
março/2022

15 a 30/06

Engenharia Civil

3º

8º

6

Participar de atividades de qualificação de serviços e
materiais para atividades de manutenção; auxiliar na
elaboração de orçamento e consulta de preços e controle
de atividades e gastos; dar apoio no planejamento e
fiscalização de adequações e dos serviços de engenharia e
obras; desenvolver atividades de engenharia com inserção
na área administrativa; elaborar “asbuilt” das atividades de
adequação; apoiar o desenvolvimento de projetos e
organizar arquivo físico e digital de plantas e inspeções.

67

IAM

IAMNO07S
março/2022

15 a 30/06

Administração ou Direito

3º

8º

6

Realizar atividades administrativas como redigir
documentos, elaborar e alimentar planilhas, operar
sistemas entre outras.

68

IAM

IAMNO08S
março/2022

15 a 30/06

Administração

3º

6º

6

Auxiliar a equipe em atividades administrativas; elaborar
planilhas, relatórios; realizar contatos com pesquisadores
na busca de informações relevantes ao setor, participar de
reuniões com a equipe entre outras.

Ter facilidade em trabalhar em equipe;
ter conhecimento no programa Excel;
facilidade para trabalhar com a
internet para buscas de assuntos
relacionados às atividades do setor,
boa comunicação escrita e verbal.

1

_

_

1

Recife/PE

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Currículo e
Entrevista

6

Auxiliar nas atividades operacionais e no
acompanhamento dos processos, bem como na geração e
conferência de relatórios, em sistemas institucionais;
apoiar atividades de coleta e controle de informações,
como também nas resoluções das demandas do setor.

Conhecimentos do pacote office, com
ênfase em excel; habilidades no uso de
sistemas operacionais; domínio da
norma culta; boa capacidade de
comunicação e facilidade de trabalhar
em equipe.

_

_

1

1

Recife/PE

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Currículo e
Entrevista

Conhecimentos em microsoft office,
habilidade com uso de sistemas
operacionais, facilidade de
trabalho em equipe.

1

_

_

1

Recife/PE

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Currículo e
Entrevista

IAM

IAMNO09S
março/2022

70

IAM

IAMNO10S
março/2022

15 a 30/06

Administração

5º

7º

6

Auxiliar nas atividades operacionais, no acompanhamento
dos processos em sistemas Institucionais, conferir
relatórios, preparar informações para atualização de
banco de dados e relatórios gerenciais, auxiliar na
verificação e acompanhamento de contratos e apoiar nas
resoluções das demandas do setor.

71

IAM

IAMNO11S
março/2022

15 a 30/06

Administração

3º

6º

6

Realizar apoio nas atividades administrativas da área
econômico-financeira

Bom conhecimento de Excel

_

1

_

1

Recife/PE

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Currículo e
Entrevista

Ser proativo e organizado.
Ter capacidade de concentração. Bom
relacionamento interpessoal.
Capacidade analítica e atenção aos
detalhes e comprometimento com o
que se propõe a fazer.

1

_

_

1

Recife/PE

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Currículo e
Entrevista

Interesse em zoonoses.

1

_

_

1

Manguinhos/RJ

20h
Manhã
ou
tarde

Sim

Entrevista

69

15 a 30/06

Administração

3º

9º

15 a 30/06

Administração, Gestão Pública
ou Economia

3º

7º

6

Prestar auxílio às áreas de aquisições, almoxarifado e
patrimônio conhecendo toda a rotina para obter
experiência e conhecimento profissional; auxiliar no
controle das planilhas de dispensas, inexigibilidades,
licitações, almoxarifado e patrimônio; auxiliar na
precificação de pedidos de compras, através da busca por
cotação de preços nos bancos de preços públicos e
privados, além da internet, fornecedores e sistemas
governamentais; auxiliar no controle e recebimento dos
pedidos de compra, bem como no recebimento dos
materiais pelo almoxarifado e bens pelo patrimônio;
auxiliar nas negociações e compra dos itens a serem
adquiridos, sejam nacionais ou internacionais; auxiliar na
montagem dos processos e nos contatos com os
fornecedores; fazer contato direto com clientes internos
e/ou externos (fornecedores) e instrumentalizar os
processos administrativos.

15 a 30/06

Medicina Veterinária

5º

8º

7

Auxiliar no atendimento clínico-cirúrgico de animais
domésticos.

3º

4º

6

Apoiar em atividades administrativas da área de compras;
atuar com rotinas administrativas ligadas à processos
Pacote Office e boa comunicação
licitatórios, operar sistemas internos da instituição;
Escrita e Verbal.
elaborar, sob supervisão, documentos, relatórios, planilhas
e pesquisa de preços.

1

_

_

1

Manguinhos/RJ

20h
Manhã
ou
tarde

Não

Entrevista

1

_

_

1

Manguinhos/RJ

20h
Manhã
ou
tarde

Sim

Entrevista

72

IAM

IAMNO12S
março/2022

36

INI

ININO12S
abril/2022

37

INI

ININO13S
abril/2022

15 a 30/06

Administração, Administração
Pública, Gestão Pública, Gestão
de Políticas Públicas, Direito ou
Contabilidade

38

INI

ININO14S
abril/2022

15 a 30/06

Medicina

3º

6º

7

Apoiar em atividades de pesquisa clínica na área de
medicina tropical com ênfase em doença de Chagas
atuando no recrutamento e consentimento de
participantes, coleta de dados, alimentação de banco de
dados, análise e interpretação dos resultados da pesquisa.

43

INI

ININO18S
abril/2022

15 a 30/06

Medicina

7º

9º

7

Auxiliar no atendimento a pacientes no ambulatório do
INI, com acompanhamento supervisionado; estudar
doenças infecciosas em otorrinolaringologia e conhecer e
participar de projetos de pesquisa.

Organização, comunicação e
dinamismo.

_

_

1

1

Manguinhos/RJ

20h
Manhã

Sim

Entrevista

IRR

IRRNO01S
abril/2022

15 a 30/06

Administração Geral,
Administração Pública ou
Economia

6

Suporte a diferentes áreas da Gestão: elaboração, sob
supervisão, de documentos, atas, gráficos, relatórios e
planilhas; colaborar no planejamento, organização em
eventos e atividades correlatas da área; e atendimento e
apoio a usuários de programas internos e externos, de
suporte à Fiocruz (SEI, GLPI, SE SUITE, entre outros....)

Conhecimento intermediário do
Pacote Microsoft Office, boa
comunicação verbal e escrita, discrição
e responsabilidade.

1

_

_

1

Barro Preto/Belo
Horizonte/MG

30h Manhã e
tarde

Não

Entrevista

4

3º

4º

Conhecimento intermediário do
Pacote Microsoft Office, habilidade
para lidar com dados, informações e
processos administrativos. Boa
comunicação verbal e escrita,
discrição, responsabilidade,
proatividade, dinamismo, organização,
trabalho em equipe e gerenciamento
do tempo.

_

_

1

1

Barro Preto/Belo
Horizonte/MG

30h Manhã e
tarde

Não

Entrevista

Conhecimentos intermediário do
Pacote Microsoft Office, boa
comunicação verbal e escrita, discrição
e responsabilidade.

1

_

_

1

Barro Preto/Belo
Horizonte/MG

30h Manhã e
tarde

Sim

Entrevista

5

IRR

IRRNO02S
abril/2022

15 a 30/06

Administração, Economia ou
Engenharia de Produção

3º

4º

6

Suporte aos processos do setor de contratos: elaboração,
sob supervisão, de documentos, relatórios, ofícios, e
instruções processuais. Utilização e apoio de programas
internos e externos, de suporte à Fiocruz (SEI, GECON
entre outros....)

6

IRR

IRRNO03S
abril/2022

15 a 30/06

Administração

3º

4º

6

Organização, gerenciamento e guarda de prontuários
médicos, relatórios e planilhas de atividades correlatas da
área. Atendimento e apoio aos programas internos e
externos, da Fiocruz (GLPI, SE SUITE, REDCAP, e-SUS, entre
outros).

10

COGIC

COGICNO04S
abril/2022

15 a 30/06

Engenharia Civil

4º

8º

6

Apoiar as equipes no acompanhamento de fiscalização das
obras e prazos contratuais, elaboração de medições,
Pacote Office, Autocad, Revit. Ter boa
propostas de aditivos contratuais, reajustamentos,
comunicação Escrita e Verbal.
relatórios técnicos, recebimentos de obras e relatórios de
aplicação de penalidades.

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h Manhã

Não

Entrevista

18

COGIC

COGICNO10S
abril/2022

15 a 30/06

Engenheiro Mecânico

4º

10º

Apoiar, sob supervisão, atividades técnicas voltadas à área
de engenharia mecânica, elaborando relatórios,
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

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

19_20

PR/CCS

PRNO01S
abril/2022

15 a 30/06

Comunicação Social

3º

5º

8

Apoiar sob supervisão na Redação de textos; Atuar em
conjunto com a equipe de jornalista da CCS, apoiando o
atendimento à imprensa por e-mail e WhatsApp; Auxiliar
no preenchimento de planilhas de atendimento à imprensa
e participar de reuniões on-line.

Pacote Office - nível usuário; boa
comunicação Escrita e Verbal; Inglês
Avançado/Fluente para redação,
leitura e conversação.

1

_

1

2

Manguinhos/ RJ

30h Manhã e
tarde

Não

Entrevista

23

FIOCRUZ/MS

FIOMSO01S
abril/2022

15 a 30/06

Pedagogia

4º

7º

6

Auxiliar na elaboração de documentos institucionais e
trabalhos pedagógicos, com ênfase na gestão e
acompanhamento educacional.

Desejável ter habilidade de
comunicação e trabalho em equipe.

_

_

1

1

Fiocruz Mato
Grosso do Sul

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

24

FIOCRUZ/MS

FIOMSO02S
abril/2022

15 a 30/06

Ciências da Computação ou
Engenharia da Computação

4º

7º

6

Auxiliar na produção de recursos educacionais, na oferta
de cursos na modalidade à distância e na
organização/administração de banco de dados.

Desejável ter conhecimento básico de
HTML, Moodle, habilidade de
comunicação e trabalho em equipe.

1

_

_

1

Fiocruz Mato
Grosso do Sul

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

COGEPE/CST

COGEPENO01S
abril/2022

15 a 30/06

Arquitetura, Engenharia
Ambiental, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica ou
Engenharia Civil.

Cursos de
05 anos: 5º

Cursos de
05 anos: 7º

7

Realizar levantamentos de dados em campo e análise de
dados, medições de nível de pressão sonora, temperatura
e nível de iluminamento; Elaborar desenhos em AutoCAD e
relatórios relativos ao conforto térmico, acústico, lumínico
e desenvolver simulações acústicas com o Software
SoundPlan.

_

1

_

1

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

67_68

COC

COCNO05S
abril/2022

15 a 30/06

História, Arquivologia ou
Ciências Sociais

3º

6º

6

Auxiliar nas atividades de organização, conservação e
acesso dos documentos do arquivo histórico; auxiliar no
atendimento de demandas de pesquisa, na gestão de
depósitos de documentos e instrumentos de pesquisa
do acervo; auxiliar na contagem,
codificação e acondicionamento de documentos.

2

_

_

2

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
tarde

Não

Entrevista,
prova e/ou
dinâmica de
grupo

69

COC

COCNO06S
abril/2022

15 a 30/06

Administração,
Arquivolgia ou Secretariado

3º

6º

6

Suporte em normatização e orientação de procedimentos
Noções sobre gestão de documentos
relativos à gestão de documentos, preservação digital de
e domínio do pacote Office
documentos arquivísticos e dar suporte na organização de
(Word, Excel e Power Point).
eventos realizados pela área.

_

_

1

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
tarde

Não

Entrevista,
prova e/ou
dinâmica de
grupo

1

6

Conhecimento de AutoCad, Word,
Excell e Sistemas de Informações
Geográficas e Conhecimento básico de
conforto ambiental.

Domínio do pacote Office e de
pesquisas na internet; recursos
básicos de programas de digitalização
de documentos e bases de dados online.

72

COC

COCNO09S
abril/2022

15 a 30/06

Biblioteconomia

3º

6º

6

Auxiliar na disponibilização de documentos bibliográficos;
auxiliar no processamento técnico e organização do acervo
nas estantes; dar suporte no serviço de circulação interna e
externa da coleção (cadastro de usuário, consultas,
empréstimos, renovação de empréstimos, reserva e
Domínio do Pacote Office (Word,
devoluções; incluir informações em bases de dados;
Excel e Power Point).
auxiliar no inventário da coleção; participar das ações de
acesso aberto ao conhecimento; auxiliar na aquisição de
novos itens para o acervo e colaborar com a construção
do vocabulário e coleções temáticas.

7

Aperfeiçoamento teórico-prática no manejo e manipulação
de sistemas de informação ambulatoriais e laboatoriais.
Revisão de Prontuários físicos e eletrônicos para
Noções de Análise em Saúde.
qualificação da informação.Desenvolvimento de redação
de boletins epidemiológicos a cerca da produção
ambulatorial e laboratorial.

7

Apoiar a aplicação do Código de Classificação de
Documentos de Arquivos no TCC e TCR. Auxiliar na
atividade de Ordenação; Arquivamento de Documentos e
colaborar na produção das Listagens Descritivas.

1

_

_

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
tarde

Não

Entrevista,
prova e/ou
dinâmica de
grupo

_

1

_

1

Campus Hélio Fraga
- Curicica

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

Boa comunicação escrita e verbal,
proatividade, habilidade para trabalho
em equipe, pontualidade, assiduidade,
comprometimento e responsabilidade,
ter conhecimentodo pacote office e
internet.

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

Ter interesse em trabalhar com bases
de dados esistemas de informação,
bons conhecimentos de planilha
eletrônica, familiaridade com sistemas
de busca na Internet, interesse em
linguagens de programação, como
Python, disponibilidade de 4 horas
semanais.

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise
curricular e
entrevista

DESTAQUE DAS VAGAS PARA PCD
101

111

ENSP

ENSPNO04S
junho/2022

ENSP

ENSPNO14S
junho/2022

15 a 30/06

15 a 30/06

Enfermagem, Fisioterapia,
Farmácia, Medicina, Saude
Coletiva ou Estatística

Arquivologia

3º

3º

5º

6º

121

ENSP

ENSPNO24S
junho/2022

15 a 30/06

Engenharia de Produção,
Engenharia de Sistemas,
Informática ou Matemática

3º

6º

6

Extração dos dados dos docentes permanentes da ENSP.
Extração de dados de todos os pesquisadores ENSP em
atividade de pesquisa e extração dos dados de todos os
pesquisadores ENSP em função de pesquisa.

131

ENSP

ENSPNO34S
junho/2022

15 a 30/06

Ciências Biológicas, Farmácia ou
Medicina Veterinária

3º

6º

7

Atuar em laboratório de pesquisa ; preparo de espécimes
para identificação, diagnóstico molecular e extração de
DNA de amostras.

Ter cursado as disciplinas de
Microbiologia e Parasitologia; tem
interesse em entomologia ou ecologia
dos artrópodes.

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Sim

Análise
curricular e
entrevista

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Análise de
currículo,
prova e
entrevista

_

1

_

1

Manguinhos/ RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

141

EPSJV

EPSJVNO03S
junho/2022

15 a 30/06

Comunicação Social Habilitação em Jornalismo

3º

5º

7

Apuração e redação de notas e matérias jornalísticas para
o Portal EPSJV, revista Poli e redes sociais da EPSJV;
cobertura de eventos; atualização de conteúdo
Conhecimento de internet e facilidade
institucional no Portal EPSJV; busca de pautas;
de uso de mídias eletrônicas e redes
administração de postagens e interação em redes sociais; sociais.
apoio na realização de lives no Youtube e apoio na
produção de vídeos curtos.

151

EPSJV

EPSJVNO13S
junho/2022

15 a 30/06

Gestão de Recursos Humanos

3º

5º

7

Realizar atividades de apoio aos processos administrativos; Domínio do pacote Office; Bom
Opreração de sistemas internos; e Acompanhar atividades relacionamento interpessoal e Boa
de gestão e desenvolvimento.
fluência verbal e escrita.

51

ICICT

ICICTNO01S
abril/2022

15 a 30/06

Comunicação Social, Jornalismo,
Publicidade, Cinema ou
Produção Audiovisual

3º

6º

6

O estagiário terá contato com diferentes atividades
relacionadas à rotina de uma produtora audiovisual
direcionada ao campo da comunicação e saúde pública.
Atuará especialmente na internet, em campanhas nas
redes sociais da VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz, irá
desenvolver escrita de pequenos textos de divulgação e
sinopses de vídeos, apoiar na prospecção e inscrição destes
produtos em festivais e mostras audiovisuais, apoiar
atividades em várias etapas do processo de produção
audiovisual, desde a gravação, decupagem, transcrição,
edição e finalização de vídeos, organizar mídias digitais.

71

IAM

IAMNO11S
março/2022

15 a 30/06

Administração

3º

6º

6

Realizar apoio nas atividades administrativas da área
econômico-financeira

COGEPE/CST

COGEPENO01S
abril/2022

15 a 30/06

Arquitetura, Engenharia
Ambiental, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica ou
Engenharia Civil.

Cursos de
05 anos: 5º

Cursos de
05 anos: 7º

7

Realizar levantamentos de dados em campo e análise de
dados, medições de nível de pressão sonora, temperatura
e nível de iluminamento; Elaborar desenhos em AutoCAD e
relatórios relativos ao conforto térmico, acústico, lumínico
e desenvolver simulações acústicas com o Software
SoundPlan.

1

Noções básicas de edição audiovisual,
conhecimentos sobre formatos de
mídias digitais, razoável domínio das
normas cultas de escrita da língua
portuguesa para produção de
pequenos textos, Aptidão e vontade
de atuar com comunicação e rede
sociais da internet no campo da saúde
pública.

_

1

_

1

Manguinhos/RJ

30h
Manhã e
tarde

Não

Entrevista

Bom conhecimento de Excel

_

1

_

1

Recife/PE

30h
Manhã e/ou
tarde

Não

Currículo e
Entrevista

_

1

_

1

Manguinhos/RJ

20h ou 30h
manhã e/ou
tarde

Não

Entrevista

Conhecimento de AutoCad, Word,
Excell e Sistemas de Informações
Geográficas e Conhecimento básico de
conforto ambiental.

