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Chamada nº 07/2018 

Processo Seletivo Simplificado para Motorista  

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 1 (uma) vaga e formação de Cadastro de Reserva para o 

cargo de Motorista. 

Impedimentos 

Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo CLT com a Fiotec há 

menos de 180 dias. 

Modalidade de Contratação 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.  

Prazo do Contrato de Trabalho 

Contrato por tempo determinado até 30/11/2018, podendo ocorrer prorrogação conforme o Contrato de 

Gestão. 

Validade do banco de currículos 

Até 30 de novembro de 2018, podendo ser prorrogado conforme o Contrato de Gestão. 

Quantidade de Vagas 

1 (uma) vaga e formação de cadastro de reserva.  

Salário 

R$ 3.489,00 + Auxílio Refeição + Vale-transporte. 

Carga Horária 

40 (quarenta) horas semanais 
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Local de Trabalho 

Município do Rio de Janeiro, nas 10 Áreas Programáticas de Saúde. 

 

Requisitos para a Seleção: 

 Possuir carteira de motorista profissional válida; 

 Conhecer as ruas e avenidas da Cidade do Rio de Janeiro; 

 Conhecer as 10 Áreas Programáticas de Saúde do Município do Rio de Janeiro; 

 Possuir uma excelente noção de direção, ter boa memória e boa capacidade de atenção ao 

trânsito. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 Transportar passageiros, cargas, documentos ou materiais (dentro do território do município);  

 Realizar as verificações e manutenções básicas do veículo, através da verificação do nível de óleo, 

combustível, calibragem dos pneus e nível de água, seguindo normas de segurança, higiene, 

qualidade e proteção ao meio ambiente. 

Critérios de Avaliação 

O processo seletivo será composto de 03 (três) etapas: 

1ª etapa: Inscrição;  

2ª etapa: Avaliação do Currículo; 

3ª etapa: Entrevista técnica. 

 

Todas as etapas do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo site da Fiotec 

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

 

 

mailto:fiotec@fiotec.fiocruz.br
http://www.fiotec.fiocruz.br/
http://www.fiotec.fiocruz.br/


 
 

      
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos 

21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil  

Contato: +55 21 2209-2600  |  fiotec@fiotec.fiocruz.br  |  www.fiotec.fiocruz.br 

CNPJ 02.385.669/0001-74 

Inscrição Estadual 77.469.770 

 

 

TEIAS 5.8 – Apoio à Manutenção das Estações OTICS Rio 

20/4/2018 

 

1ª Etapa - Inscrição 

O candidato deverá enviar currículo através do e-mail curriculo.projetoteias@gmail.com, conforme 

cronograma constante do Anexo I. 

2ª etapa - Avaliação Curricular  

Serão consideradas válidas as inscrições cujos currículos sejam enviados dentro do período constante do 

Edital e que atenderem aos requisitos apresentados no anexo II. 

Esta etapa será de caráter classificatório e eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a 

apuração da classificação para a entrevista técnica. 

3ª etapa - Entrevista Técnica 

Serão entrevistados os 4 (quatro) primeiros candidatos. Esta etapa será de caráter classificatório e 

eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a apuração da classificação final. Todos os 

candidatos iniciarão a etapa de entrevista com 100 (cem) pontos e cada critério avaliado terá um peso 

que deverá ser subtraído da pontuação inicial. No final da avaliação os candidatos que tiverem preservado 

a maior pontuação serão aprovados e classificados. 

 

Serão aprovados e classificados os candidatos que tiverem a pontuação final maior que 80 (oitenta). A 

classificação será feita a partir da maior pontuação para a menor. Todos os candidatos aprovados 

comporão o cadastro de reserva e serão chamados conforme a necessidade no serviço, observada sua 

classificação. 

A Entrevista Técnica será realizada nos dias informados no Anexo I deste Edital, no seguinte endereço: 

Centro Administrativo São Sebastião - R. Afonso Cavalcanti, 455, 8º andar, Sala 801 - Cidade Nova, Rio de 

Janeiro, CEP 20211-110. 
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Critério objetivo de avaliação do candidato na entrevista técnica: 

Na entrevista serão avaliadas a experiência profissional, pontuação na carteira e o conhecimento sobre 

vias de acesso da cidade do Rio de Janeiro. O candidato deverá levar impresso para entrevista os seguintes 

documentos: 

 

1. “Certidão de Nada Consta”- http://www.detran.rj.gov.br/_monta_aplicacoes.asp 

cod=11&tipo=certidao_multas; 

2. “Consulta infrações pontuáveis transitadas em julgado dos últimos 5 anos - 

http://multas.detran.rj.gov.br/gaideweb2/consultaPontuacao); 

3. Cópia de carteira de trabalho com a comprovação do tempo de experiência informado no 

Curriculum Vitae.  

 

Será apurado o número de pontos perdidos nos últimos 06 (seis) meses, contados do dia 01 de maio de 

2018, data que o candidato deverá estar disponível para iniciar o trabalho, e a pontuação (penalidade) 

acumulada neste período será subtraída da pontuação inicial para fins de aprovação e classificação do 

candidato. 

Poderá ser aplicado teste de conhecimento sobre as vias de acesso da cidade do Rio de Janeiro, 

considerando a localização dos equipamentos/unidades de saúde sob a gestão do Município, para todos 

os candidatos entrevistados. Na hipótese de aplicação do teste, a metodologia observará o número de 03 

(três) perguntas e cada erro representará 05 (cinco) pontos que serão subtraídos da pontuação inicial, e 

comporão o resultado final da avaliação. 

Resultado Final 

● A classificação será a partir da pontuação final, considerando o critério utilizado para avaliação na 

entrevista; 

● O critério de desempate será a maior nota recebida na avaliação curricular e maior idade. 

● O resultado final será divulgado no site da FIOTEC - www.fiotec.fiocruz.br. 

Convocação 
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A convocação dos profissionais que compõem o referido cadastro de reserva está condicionada às 

demandas e especificidades apresentadas pelo Projeto. 

Comprovação de requisitos e Contratação 

● Apresentar, na data da possível 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/ou contato 

telefônico. 

● 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 processo seletivo e poderão ser contratados em função 

da disponibilidade de vagas, segundo a ordem de classificação. 

● O Candidato é responsável pela atualização de suas informações pessoais, endereço 

residencial e e-mail durante a validação desse Processo Seletivo, através do e-mail 

curriculo.projetoteias@gmail.com. A não atualização poderá gerar prejuízos ao candidato, 

sem nenhuma responsabilidade para a FIOTEC. 

● 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 da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

● Não caberá recurso quanto ao resultado final. 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
  

Atividades Datas 

Período de inscrições e envio de currículos 20 a 24/04/2018 

Análise curricular 25 e 26/04/2018 

Divulgação da relação de aprovados na análise de currículos e 
convocação para entrevista técnica 

27/04/2018 

Período de entrevista técnica 02/05/2018 

Divulgação dos resultados das entrevistas técnicas e resultado final 04/05/2018 
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ANEXO II 
 

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO PARA O CARGO DE MOTORISTA 

Análise Curricular – Experiência Profissional 
Pontuação 

Máxima 

Experiência profissional de até 09 anos. 0 

Experiência profissional comprovada de 10 a 15 anos.  10 

Experiência profissional comprovada a partir de 16  anos 20 

* O tempo de experiência deverá ser comprovado através da apresentação do registro na 

Carteira de Trabalho no momento da entrevista. 
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