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Chamada nº 13/2018 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas de médico pelo projeto  

Teias – Unidade de Pronto Atendimento (UPA Manguinhos) 

 

A Fiotec, considerando o Contrato de Gestão firmado com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, torna pública a realização de Processo Seletivo 

Simplificado para preenchimento imediato de 05 (cinco) vagas e formação de Cadastro de Reserva para o 

cargo de MÉDICO, com atuação na UPA MANGUINHOS. 

 

1. Impedimentos: Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo 

celetista com a FIOTEC há menos de 180 dias. 

 

2. Modalidade de Contratação: Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT. Contrato por tempo 

determinado, com possibilidade de prorrogação, conforme contrato de gestão. 

 

3. Prazo do contrato de trabalho: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, conforme contrato de 

gestão. 

 

4. Validade do Processo Seletivo: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, conforme contrato de 

gestão. 

 
5. Carga horária:  12/24 ou 36 horas semanais. 

 
6. Local de trabalho:  UPA Manguinhos – Avenida Dom Hélder Câmara, 1390 – Manguinhos 

  

7. Requisitos: 

 Graduação em Medicina; 

 Ter disponibilidade para trabalhar a carga horária escolhida; 

 CRM ativo com anuidade paga; 
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8. Vagas Imediatas: 

 

Dias da Semana Nº de Vagas Turno Remuneração R$ 3.000,00 (12h) 

Sexta-feira 01 Noite 19h às 7h R$190,80 (Insalubridade) + Adicional 
Noturno + Produtividade 

Sábado 01 Dia 7h às 19h R$190,80 (Insalubridade) + R$750,00 
Grat. Final Semana + Produtividade 

Sábado 01 Noite 19h às 7h R$190,80 (Insalubridade) + R$750,00 
Grat. Final Semana + Adicional 

Noturno +Produtividade 

Domingo 02 Dia 7h às 19h R$190,80 (Insalubridade) + R$750,00 
Grat. Final Semana + Produtividade 

 

9. Salário e Benefícios: 

 

Salário Bruto: R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada 12horas de trabalho. 

 

Insalubridade: Valor fixo de R$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos). 

 

Gratificação de Final de Semana: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para cada 12h de trabalho aos 

sábados e domingos. 

 

Produtividade: Programa de Produtividade conforme critérios estabelecidos na Unidade; 

 

Cadastro Reserva: Os não selecionados para contratação imediata irão compor o cadastro de reserva pelo 

período de 180 dias a contar da data de publicação do resultado final. 

 

10. Atividades a serem desenvolvidas:  

Executar as atividades de atenção básica e de atenção às urgências e emergências; manter-se em 

situação regular com o CREMERJ; seguir os protocolos assistenciais da unidade; guardar e preservar o 

sigilo médico; respeitar as orientações e rotinas da Unidade; assumir o plantão no horário pré-
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determinado pela escala de plantão, contribuindo para controle, organização e continuidade assistencial; 

respeitar o Diretor Técnico da Unidade, os profissionais médicos e as demais categorias profissionais; 

responsabilizar-se pela inserção e atualização de pacientes nos sistemas de regulação de vagas municipais 

e estaduais; acompanhar e responsabilizar-se pelo recebimento de pacientes oriundos de vaga zero da 

atenção básica de saúde; zelar pelo material, respeitar os protocolos administrativos da Unidade; 

desenvolver atividades de educação continuada e aprimoramento profissional de acordo com o 

determinado pela Coordenação; 

 

11. Inscrição: 

Os interessados deverão enviar os currículos para o e-mail: uparecursoshumanos@gmail.com, 

considerando o calendário de atividades contido no Anexo I. 

 

12. Elaboração do Currículo: 

Os currículos deverão conter nome completo, CRM, CPF, PIS e os dias da semana disponíveis por ordem 

de prioridade. 

 

13. Critérios de Avaliação: 

O processo seletivo será realizado através de análise curricular, conforme pontuação informada no Anexo 

II;  

 

14. Resultado Final:  

A relação dos aprovados será divulgada por ordem de classificação no site da FIOTEC, 

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

       15. Da Comprovação de Requisitos e Contratação:  

 Apresentar, na data da contratação, a comprovação dos requisitos exigidos para o cargo; 

 A falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do Processo Seletivo 

Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais 

aplicáveis; 

 A convocação para admissão será realizada através da FIOTEC, mediante e-mail e telefone; 
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 O exame médico admissional é de caráter eliminatório; 

 O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório; 

 Não será contratado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou comprovar 

qualquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

 

Disposições Finais  

 Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro de 

reserva durante o prazo de validade do Banco de Reserva e poderão ser contratados em função 

da disponibilidade de vagas, segundo a ordem de classificação. 

 A não atualização das informações prestadas poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma 

responsabilidade para a FIOTEC. 

 A prestação de declaração falsa importará na desclassificação ou rescisão do contrato de trabalho 

por justa causa, e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízos das sanções legais cabíveis. 

 A FIOTEC se reserva ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer 

fase do Processo Seletivo em razão de atos ou fatos não previstos. 

 Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão formada pela FIOTEC e a Superintendência 

de Vigilância em Saúde Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 
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ANEXO I –  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES   

Atividade Data 

Período de inscrições e envio de currículos De 28/05 a 03/06/2018 

Análise Curricular 04 a 07/06/2018 

Resultado Final 08/06/2018 
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ANEXO II – PONTUAÇÃO 

Avaliação de Currículo Pontuação  
Pontuação 

Máxima 

Residência ou Título de Especialista em Medicina de 

Família e Comunidade  
15 15 

Residência Médica ou Título de Especialista em outra 

área Clínica; 

5 

(por cada título)  

10 

Cursos de Atualização na área de emergência (ACLS, 

PALS, ATLS, Intubação, Ventilação Mecânica e similares;  

1 

(por cada curso) 

5 

Experiência em Atendimento no setor de Emergência ou 

Pronto Atendimento (não considerando a residência); 

1  

(por cada ano de 

experiência) 

 

10 
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