Anexo II
Unidades/Perfis/Cursos

COC
IFF

INI

Farmanguinhos

ICC
ENSP
Presidência/Petrópolis

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. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP
21.040-900. Tel: (21) 3865-2227 Contato: Simone.
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. Endereço: Avenida Rui Barbosa 716 - Flamengo,
Rio de Janeiro, RJ - CEP 22.250-020. Tel: (21) 2554-1833 Contato: Glaucia.
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. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos,
Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3865-9668 Contato: Valeria ou Carolina.
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. Endereço: CTM - Complexo Tecnológico em Medicamentos (Instituto de Tecnologia em Fármacos).
Avenida Comandante Guaranys, 447 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ CEP 22.775-903 OU Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21)
3348-5038 Contato: Ana Paula.
O Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz) atua como centro de pesquisa gerando conhecimento, produtos e serviços nas áreas de bioquímica, biologia molecular e celular e
biotecnologia. Endereço: Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 CEP 81350-010 Curitiba, Paraná, PR. Tel: (41) 2104-3423 Contato: Sabrine.
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. Endereço: Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Manguinhos, Rio de Janeiro,
RJ - CEP: 21041-210. Tel: (21) 2598-2538 Contato: Camila.
O Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde é um programa da Presidência da Fiocruz que atua como centro de desenvolvimento e promoção de ações dedicados à
redução das desigualdades sociais, sediando projetos de caráter sociocultural, principalmente nas temáticas: Plantas Medicinais; Arte, Cultura e Saúde; e Desenvolvimento e
Participação Comunitária, com objetivo de promover a reflexão, elaborar propostas e estabelecer práticas locais que contribuam para a solução de problemas de saúde e
bem estar da população. Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 188 - Valparaiso - Petrópolis – RJ CEP: 25.655-031 Tel: (24) 2246-1430 / 2231-7824 / 2231-3137 Contato:
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Marcele Senna ou Sérgio Monteiro.

Presidência/Mata
Atlântica

O Campus Fiocruz Mata Atlântica (CFMA), subunidade orçamentária da Presidência da Fundação, busca desenvolver tecnologias que conciliem saúde e ambiente. No
contexto regional de Jacarepaguá, o CFMA busca responder a uma forte demanda social: enfrentar as iniquidades locais. O Campus se estruturou ancorado no Programa de
Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica (PDCFMA), destinado a elevar a qualidade de vida da população local e compor um equilíbrio sustentável e saudável
entre a ocupação humana e o ambiente, tanto natural quanto urbano. Na prática, ele oferece um suporte para a formulação e implementação de políticas públicas
integradas de saúde e ambiente. Endereço: Colônia Juliano Moreira, final da Av. Sampaio Corrêa, s/n, Pavilhão Agrícola, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20240-050.
Tel: (21) 2456-6423 Contato: Ricardo Moratelli, Andrea Vanini ou Fernanda Alves.

Unidade

Código da
Vaga

Formação

Atividades

Requisitos Específicos

Nº de Vagas
Ampla
Concorrência

Nº de Vagas
Portadores
de
Deficiência

Local da
vaga

Carga horária
semanal/Turno do
estágio

Área
insalubre

COC

COC001SOB

Técnico em
Secretariado
ou Técnico em
Administração

Elaboração de planilhas; elaboração e
acompanhamento de documentos e
processos; controle de agendas e
atendimento telefônico.

Conhecimento do pacote
Office. Cursando no mínimo
o 1° ano e no máximo o 3°
ano em 2017.

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

20 horas
Manhã ou Tarde.

Não

IFF

IFF002SOB

Enfermagem

Teóricas: Principais medidas de proteção
Conhecimento do pacote
infecciosa; topografia das principais
Office - Intermediário;
síndromes infecciosas hospitalares;
Windows - Intermediário;
ambiente, segurança e controle de
calendário vacinal em dia;
infecções hospitalares; redação científica e Capacidade de comunicação
busca em bases de dado.
e relacionamento; afeição
Práticas: vigilância de Indicadores de
para realizar atividade de
infecção; visitas técnicas em unidade críticas
vigilância em âmbito
e semicríticas e Participação em
hospitalar e pró-atividade.
treinamentos em serviço da CCIH.
Cursando no mínimo o
2°período e no máximo o
10° período em 2017.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

20 horas
Manhã ou Tarde.

Não
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IFF

IFF003SOB

Enfermagem

Teóricas: Epidemiologia aplicada aos
Ser proativo e com
serviços de saúde; vigilância epidemiológica capacidade de comunicação.
de doenças e agravos de notificação
Conhecimentos básicos de
compulsória; redação científica e busca em
informática (Word/Excel e
bases de dados.
Práticas:
Power Point).
Realizar atividades de promoção, vigilância,
Cursando no mínimo o 3°
proteção, prevenção e controle das doenças
período e no máximo o 8°
e agravos à saúde; realizar coleta de dados
período em 2017.
referentes aos agravos e doenças de
notificação compulsória; realizar análise
descritiva dos dados do NHE e participar das
atividades das comissões institucionais
(comissão de revisão de prontuário,
comissão de revisão de óbito, dentre
outras).

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

20 horas
Manhã ou Tarde.

Não

IFF

IFF004SOB

Enfermagem

Teóricas: Banco de leite humano;
Ser proativo e com
aleitamento materno; saúde da mulher e da capacidade de comunicação.
Criança.
Conhecimentos sobre saúde
Práticas: Realizar atividades de promoção,
materno-infantil.
proteção e apoio ao aleitamento materno
Cursando no mínimo o 6°
no banco de leite humano e nos setores de
período e no máximo o
internação hospitalar (alojamento conjunto,
8°período em 2017.
unidade de terapia intensiva neonatal e
setor canguru); realizar atividades de
processamento e controle de qualidade do
leite humano.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

20 horas
Manhã ou Tarde.

Sim
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IFF

IFF005SOB

Fonoaudiologia

IFF

IFF006SOB

Ciências
Biológicas,
Biologia ou
Biomedicina

Teóricas: Estudos sobre o SUS, políticas de
CR > 8; leitura em inglês;
saúde, humanização em saúde e
conhecimentos básicos de
interdisciplinaridade; estudos sobre o
Excel; ter cursado a
desenvolvimento da linguagem e seus
disciplina de
distúrbios; estudo e treinamento dos
desenvolvimento da
procedimentos de avaliação (manuais e
linguagem; ter interesse pela
aplicação de testes de linguagem);
área do desenvolvimento da
participação em canal teórico da neurologia linguagem e seus distúrbios;
e da fonoaudiologia; apresentação de
ter responsabilidade,
trabalho de conclusão de estágio.
organização e atitude ética
Práticas: Observação do processo de
profissional; ter interesse
avaliação dos distúrbios de linguagem
por atividades de pesquisa.
(anamnese, avaliação espontânea e
Cursando no mínimo o 4º
aplicação de testes de linguagem, correção
período e no máximo o 6º
de protocolos e elaboração de laudo,
período em 2017.
devolução de laudo e orientação aos pais).
Pesquisa: Participação em atividades de
pesquisa em desenvolvimento no setor.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

20 horas
Flexível.

Sim

Auxiliar nos processos de extração de DNA
genômico, corrida eletroforética de DNA em
géis de agarose; técnicas de PCR
convencional e análise de mutações por
sequenciamento de Sanger e
sequenciamento de nova geração (exoma) e
organizar dados dos pacientes. Deverá ainda
participar dos seminários de laboratório e
discutir os resultados de seus experimentos.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

20horas
Manhã ou Tarde.

Sim

Ter conhecimentos básicos
de inglês (leitura e escrita).
Cursando no mínimo o
3°periodo e no máximo o 6°
período em 2017.

4

IFF

IFF007SOB

Farmácia,
Biologia,
Ciências
Biológicas ou
Biomedicina

Realização de exames laboratoriais nos
setores de hematologia, bioquímica,
urianálise, parasitologia, imunologia,
bacteriologia e virologia. Participação na
coleta de espécimes clínicos, em especial,
sangue.

CR ≥ a 7,0. Cursando no
mínimo o 4° período e no
máximo o 8° período em
2017.

2

1

Rio de
JaneiroFlamengo

20 horas
Manhã.

Sim

IFF

IFF008SOB

Psicologia

Atendimento a crianças e adolescentes
internados e a seus familiares através do
lúdico; participação em grupos de estudo e
supervisão; elaboração de relatórios.

Interesse pelo trabalho
interdisciplinar em equipe.
Cursando no mínimo o 4°
período e no máximo o 8°
período em 2017.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

20 horas
Tarde

Sim

IFF

IFF009SOB

Terapia
Ocupacional

Atendimento a crianças e adolescentes
internados e a seus familiares através do
lúdico; participação em grupos de estudo e
supervisão; elaboração de relatórios.

Interesse pelo trabalho
interdisciplinar em equipe.
Cursando no mínimo o 5°
período e no máximo o 7°
período em 2017.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

20 horas
Tarde

Sim

IFF

IFF010SOB

Nutrição

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

20 horas
Manhã

Não

Estágio em Unidade de Alimentação e
CR ≥ a 7,0; já ter cursado as
Nutrição _ UAN; enfoque no controle de
disciplinas: técnica dietética,
qualidade de refeições. As atividades do
higiene dos alimentos e
estágio abrangem: discutir a legislação
alimentação coletiva _ ASA.
vigente da área de controle de qualidade e
Cursando no mínimo o 5°
produção de refeições; apresentar e discutir
período e no máximo o
artigos científicos sobre o tema;
último período em 2017.
acompanhar e avaliar todas as etapas que
envolvem a produção de refeições em
ambiente hospitalar; desenvolver e aplicar
ferramentas de avaliação dos métodos de
controle de qualidade empregados na UAN;
elaborar e executar treinamento dos
funcionários da UAN; avaliar o cardápio das
refeições oferecidas aos usuários; avaliar a
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estrutura físico-funcional da UAN e elaborar
trabalho de conclusão de estágio.

IFF

IFF011SOB

Nutrição

Apresentação e estudos de casos clínicos,
apresentação de artigos científicos;
participação do programa de atualização do
departamento; elaboração de trabalho de
conclusão de estágio (revisão de literatura
ou trabalho de campo sobre algum tema
relacionado ao conteúdo prático).

Adquirir conhecimento em:
prescrição dietética,
educação nutricional,
orientação nutricional na
alta hospitalar, evolução em
prontuário, participação nas
discussões de casos dos
setores envolvidos no
estágio. Participação na
sessão clínica
multidisciplinar atualmente
promovida pela residência
multiprofissional;
capacitação do aluno no
atendimento à criança
cronicamente adoecida e
dependente de tecnologia.
Cursando no mínimo o 5°
período e no máximo o 6°
período em 2017.

1

-

Rio de
JaneiroFlamengo

20 horas
Manhã

Sim

INI

INI012SOB

Medicina
Veterinária

Realizar técnicas de citopatologia,
hitopatologia, imuno-histoquímica e
hibridização in situ no diagnóstico de
doenças infecciosas de potencial zoonótico
em animais; auxiliar no atendimento clínico

Sem requisitos específicos.

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

20 ou 30 horas
Variável

Sim
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de animais com suspeita de
dermatozoonoses; auxiliar na realização de
exames laboratoriais para o diagnóstico de
animais; participar das reuniões científicas
promovidas pelo grupo de pesquisa.
INI

INI013MOB

Técnico em
Análises
Clínicas

Desenvolver atividades no laboratório de
hematologia que compreendam todo o
processamento de amostras biológicas
desde o recebimento do sangue até a
liberação final do resultado sob supervisão,
realizando análises dos seguintes exames:
hemograma, coagulograma, reticulócitos e
VHS, incluindo orientações em relação à
biossegurança, boas práticas de laboratório
e controle de qualidade.

Sem requisitos específicos.

-

1

Rio de
Janeiro Manguinhos

20 ou 30 horas
Variável

Sim

INI

INI014MOB

Técnico em
Química ou
Técnico em
Biotecnologia

Preparo de meios e reagentes; controle
interno da qualidade de reagentes, meios
de cultura e equipamentos; manejo de
espécimes clínicos para o processamento de
cultura para o diagnóstico microbiológico.

Sem requisitos específicos.

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

20 ou 30 horas
Variável

Sim

Farmanguinhos

FAR015MOB

Técnico em
Segurança do
Trabalho

Auxiliar na organização dos documentos de
segurança do trabalho; auxiliar no
preenchimento das planilhas referentes aos
itens de controle e auxiliar na aplicação das
normas e legislação.

Conhecimento do Pacote
Office completo. Cursando
no mínimo o 2° ano e no
máximo o último ano em
2017 ou estudantes que
ainda não obtiveram a carga
horária obrigatória para a
conclusão do curso.

1

-

Rio de
Janeiro Complexo
Tecnológico
em
Medicament
os/Jacarepag
uá

30 horas
Manhã e Tarde

Não
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Farmanguinhos

FAR016MOB

Técnico em
Mecânica ou
Técnico em
Mecatrônica

Farmanguinhos

FAR017MOB

Técnico em
Química

Farmanguinhos

FAR018MOB

Técnico em
Química

Farmanguinhos

FAR019SOB

Farmácia

Acompanhamento das execuções de
manutenção em equipamentos fabris
diversos; elaboração de registros técnicos e
elaboração de relatórios técnicos.

Conhecimento do Pacote
Office completo. Cursando
no mínimo o 2° ano e no
máximo o último ano em
2017 ou estudantes que
ainda não obtiveram a carga
horária obrigatória para a
conclusão do curso.
Preparo de soluções; verificação de
Conhecimento do Pacote
equipamentos e vidrarias; auxiliar os
Office completo. Cursando
analistas na execução das análises de
no mínimo o 2° ano e no
medicamentos utilizando técnicas de
máximo o último ano em
cromatografia, espectrofotometria e
2017 ou estudantes que
dissoluções.
ainda não obtiveram a carga
horária obrigatória para a
conclusão do curso.
Volumetria, preparo e padronização de
Conhecimento do Pacote
soluções; dissolução por
Office completo. Cursando
espectrofotometria; análise de matériano mínimo o 2° ano e no
prima e análise de produto intermediário e
máximo o último ano em
a granel por espectrofotometria.
2017 ou estudantes que
ainda não obtiveram a carga
horária obrigatória para a
conclusão do curso.
Análises de controle em processo; pesagem
Conhecimento do Pacote
de insumos e acompanhamento de
Office completo e inglês
processos (lotes e pilotos).
intermediário. Cursando no
mínimo 6° período e no
máximo o último período em
2017.

1

-

Rio de
Janeiro Complexo
Tecnológico
em
Medicament
os/Jacarepag
uá

30 horas
Manhã e Tarde

Não

1

-

Rio de
Janeiro Manguinhos

30 horas
Manhã e Tarde

Não

1

-

Rio de
Janeiro Complexo
Tecnológico
em
Medicament
os/Jacarepag
uá

30 horas
Manhã e Tarde

Não

1

-

Rio de
Janeiro Complexo
Tecnológico
em
Medicament
os/Jacarepag
uá

30 horas
Manhã e Tarde

Sim
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Farmanguinhos

FAR020SOB

Farmácia

Conhecimento dos procedimentos do setor
Conhecimento do Pacote
de controle de qualidade; volumetria,
Office completo e inglês
preparo e padronização de soluções;
intermediário. Cursando no
dissolução por espectrofotometria e HPLC;
mínimo o 6º período e no
análise de matéria prima de produtos
máximo o último período em
intermediários e a granel por HPLC e análise
2017.
microbiológica.

1

-

Farmanguinhos

FAR021SOB

Farmácia

Acompanhar a fabricação de lotes
Conhecimento do Pacote
experimentais; análises físicas dos produtos
Office completo e inglês
fabricados no laboratório de tecnologia
intermediário. Cursando no
farmacêutica; acompanhar soluções de
mínimo o 6º período e no
problemas na área produtiva.
máximo o último período em
2017.

1

-

Farmanguinhos

FAR022SOB

Farmácia

Controlar documentos e processos; conferir Conhecimento Pacote Office
e assegurar o cumprimento de boas práticas
completo e inglês
de fabricação e boas práticas de laboratório. intermediário. Cursando no
mínimo o 6º período e no
máximo o último período em
2017.

1

-

Farmanguinhos

FAR023SOB

Química

Conhecimento dos procedimentos do setor
Conhecimento do Pacote
de controle de qualidade; volumetria,
Office completo e inglês
preparo e padronização de soluções;
intermediário. Cursando no
dissolução por espectrofotometria e HPLC;
mínimo o 6° período e no
análise de matéria prima de produtos
máximo o último período em
intermediários e a granel por HPLC e análise
2017.
microbiológica.

1

-

Rio de
Janeiro Complexo
Tecnológico
em
Medicament
os/Jacarepag
uá
Rio de
Janeiro Complexo
Tecnológico
em
Medicament
os/Jacarepag
uá
Rio de
Janeiro Complexo
Tecnológico
em
Medicament
os/Jacarepag
uá
Rio de
Janeiro Complexo
Tecnológico
em
Medicament
os/Jacarepag
uá

30 horas
Manhã e Tarde

Sim

30 horas
Manhã e Tarde

Sim

30 horas
Manhã e Tarde

Sim

30 horas
Manhã e Tarde

Sim
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Farmanguinhos

FAR024SOB

Farmácia ou
Química

Farmanguinhos

FAR025SOB

Química,
Farmácia ou
Engenharia
Química

ICC

ICC026SOB

ENSP

ENSP027MOB

Conhecimento do Pacote
Office completo e inglês
intermediário. Cursando no
mínimo 6° período e no
máximo o último período em
2017.

1

-

Atuar na área de otimização de métodos de
Conhecimento do Pacote
extração de substâncias de origem vegetal
Office completo e inglês
com o emprego de planejamento estatístico intermediário. Cursando no
de experimentos; realizar fracionamento de
mínimo 6° período e no
extratos oriundos de espécies vegetais por máximo o último período em
técnicas cromatográficas e analisar, por
2017.
cromatografia, extrato e frações oriundas
de espécies vegetais.
Administração, Auxiliar na elaboração de planilhas e demais
Conhecimento de Excel e
Administração
procedimentos administrativos para
Word. Cursando no mínimo
Pública, Gestão licitação e compras; auxiliar na elaboração o 3º período e no máximo o
Pública, Gestão
de pesquisa de preços.
8° período em 2017.
de Políticas
Públicas ou
Gestão Social

1

-

1

-

Técnico em
Análises
Clínicas

Acompanhamento de análises do
laboratório do estado do estudo sólido;
pesquisa bibliográfica e acompanhamento
na qualidade do setor.

Coleta de Sangue e recebimento de
amostras biológicas; execução das rotinas
laboratoriais e treinamento dos
Procedimentos Operacionais Padrão _ POP.

Noções de biossegurança e
concentração. Cursando no
mínimo o 1° ano e no
máximo o 3º ano em 2017
ou estudantes que ainda não
obtiveram a carga horária
obrigatória para a conclusão
do curso.

Rio de
Janeiro Complexo
Tecnológico
em
Medicament
os/Jacarepag
uá
Rio de
Janeiro Manguinhos

30 horas
Manhã e Tarde

Sim

30 horas
Manhã e Tarde

Sim

-

Curitiba –
Paraná

20 Horas
Manhã ou Tarde.

Não

1

Rio de
Janeiro Manguinhos

20 ou 30 Horas
Manhã ou Tarde

Sim
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Presidência/Petróp
olis

PRE028SOB

Biologia,
Ciências
Biológicas,
Farmácia ou
Biomedicina

Presidência/Mata
Atlântica

PRE029SOB

Ciências
Biológicas

Cadeia produtiva de plantas medicinais;
Domínio do Pacote Office.
identificação de espécies, técnicas de
Cursando no mínimo o 6º
herbário, coletas de sementes, propágulos e
período e no máximo o
matéria-prima vegetal; técnicas de semeio,
último período em 2017.
cultivo e beneficiamento primário; análises
microbiológicas de espécies vegetais;
elaboração de POPs, preparação de material
em Power Point; utilização de
equipamentos (GSP, paquímetro,
hipsômetro, lupa, coletor de solo).
Atuar nos projetos de inventário da
Ter cursado as disciplinas
biodiversidade na Estação Biológica Fiocruz básicas de ecologia, zoologia
Mata Atlântica, contribuindo com as
e botânica. Cursando no
atividades de campo: estudos florísticos e
mínimo o 4º período.
fitossociológicos; marcação de matrizes;
coleta de sementes; beneficiamento de
sementes; produção e manutenção de
mudas; acompanhar pesquisadores para
implantar experimentos em campo;
monitoramento de experimentos em
campo; auxiliar os técnicos em atividades de
regularização fundiária; digitação de dados
e confecção de tabelas.

1

-

Rio de
Janeiro –
Petrópolis

20 Horas
Manhã e/ou Tarde

Não

1

-

Rio de
Janeiro Fiocruz Mata
Atlântica –
Curicica/Jaca
repaguá

30 horas
Manhã e Tarde

Não
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