PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - FIOCRUZ 2022
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS DE PERFIS NOVOS E COM PRAZO DE INSCRIÇÕES REABERTOS
NÍVEL SUPERIOR GRADUAÇÃO
DATA: 15/06/2022
Vagas
Número da
vaga

Unidade

Código da
vaga

Período de
inscrição

Formação

Período
mínimo

Período
máximo

ENSP

ENSPNO01S
junho/2022

INCQS

INCQSNO01S
junho/2022

8

PR/Petrópolis

PRNO01S
junho/2022

15 a 30/06

Ciências Biológicas

7º

8º

9_10

PR/Sefar

PRNO02S
junho/2022

15 a 30/06

Farmácia

9º

10º

6

7

15 a 30/06

Medicina

15 a 30/06

Química,
Engenharia Química,
Química Industrial ou
Farmácia

8º

6º

11º

9º

CR mínimo

Atividades

Requisitos específicos

7

Realizar Anamnese ; Realizar Exame físico; Realizar aplicação de
questionário aos pacientes; Digitar dados coletados; Realizar
escrita nas publicações como co-autor; O estudante poderá
desenvolver habilidades necessárias para um profissional de
saúde, com garantia de qualidade no atendimento,
desenvolvimento do raciocínio clínico para diagnóstico e conduta
ética na orientação dos pacientes demandados pelo SUS, assim
como a possibilidade de aprendizado na área clínica, área
pneumológica e em saúde do trabalhador. O estudante poderá
participar das diferentes etapas dos projetos em andamento no
ambulatório do CESTEH.

Dinâmico, leitura língua inglesa, domínio
em World, Excel, Powerpoint.
Disponibilidade mínima para duas
manhãs na semana (quarta e sexta).

7

Atuar no controle de qualidade de produtos regulamentados
pela Anvisa; Atuar na realização de análises químicas e físicoquímicas de amostras oriundas do sistema de vigilância sanitária;
e Atuar no desenvolvimento de novas metodologias relacionadas Pacote office
ao controle de produtos.

Local

Carga
horária
semanal/
Turno

Área
insalubre

Formato de
seleção

1

Manguinhos/RJ

20h
Manhã ou
tarde

SIM

Análise
curricular e
entrevista.

_

1

Manguinhos/RJ

20h
Manhã ou
tarde

SIM

Análise
curricular e
entrevista.

Ampla
Concorrência

PcD

Negros

Total

1

_

_

1

_

7

Fazer todas as atividades relativas ao início da cadeia produtiva
das plantas medicinais: identificação de espécies, coleta e
tombamento de exsicatas; manutenção do BAG ex-situ de
sementes; teste de viabilidades com sementes na casa de
vegetação; preparo de mudas no viveiro e beneficiamento
primário de matéria prima vegetal, da coleta até a confecção de
droga vegetal para consumo.

Pacote Office e boa comunicação Escrita
e Verbal.

1

_

_

1

Palácio Itaboraí
Petrópolis/RJ

20h
Manhã ou
tarde

Não

Entrevista

6

Aplicar as boas práticas de laboratório; conhecer e aplicar as
normas da ANVISA e a ISO 17025; desenvolver e aplicar
Procedimentos Operacionais Padrão (POPs); e adquirir
conhecimento na área Garantia da Qualidade para estudos de
Bioequivalência.

_

1

_

1

2

Manguinhos/ RJ

20h ou 30h
Manhã ou
tarde

Sim

Entrevista

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h Tarde

Sim

Análise
Curricular e
Entrevista

1

_

_

1

Manguinhos/ RJ

20h Manhã
ou tarde

Sim

Análise
Curricular e
Entrevista

1

ENSP

ENSPO01S
abril/2022

15 a 30/06

Enfermagem

5º

9º

8

2

ENSP

ENSPO02S
abril/2022

14 a 29/04

Nutrição

5º

7º

8

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
Executar vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis
Saúde. – 5. ed. – Brasília : Ministério da
agudas e crônicas, visando o controle de doenças e a detecção
Saúde, 2021. 1.126 p. : il; Manual de
precoce de surtos e epidemias; apoiar as equipes da Estratégia
Recomendações para o controle da
Saúde da Família na investigação de óbitos infantis, maternos,
tuberculose no brasil / Ministério da
por causas mal definidas e os suspeitos de tuberculose, conforme
saúde, secretaria de Vigilância em saúde,
preconizado; produzir informações epidemiológicas a partir do
departamento de Vigilância das doenças
uso de dados secundários disponíveis no núcleo de vigilância;
transmissíveis. – brasília: Ministério da
prestar informações formais demandadas pelas diversas
saúde, 2018. 364 p. : il.; Guia de
instâncias do sistema de vigilância em saúde.
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.

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.

