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Comunicado aos candidatos 

16/4/2020 

A Fiotec informa que devido à Pandemia do novo coronavírus, o processo seletivo simplificado está sendo 
feito em caráter emergencial, por isso os prazos são curtos, de modo a atender a demanda. Cabe ressaltar 
que, conforme divulgado na chamada, é de responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas 
do processo pelo site da Instituição e que a Fiotec se reserva do direito de promover correções, quando 
necessárias, em qualquer fase do processo, em razão de atos ou fatos não previstos. 
 
O processo está cumprindo todos os requisitos divulgados nas chamadas, erratas e comunicados. Foram 
mais de 120 mil inscritos e mais de 5 mil e-mails com dúvidas, a cada etapa. Infelizmente, não temos como 
responder caso a caso, dúvida a dúvida. 
  
No dia 1º/4 foram publicadas erratas que informavam a divulgação no dia 10/4 e informações sobre os 
requisitos, deixando claro que os candidatos aprovados na 1° etapa deveriam acompanhar o calendário 
previsto no Quadro I e preencher o formulário complementar que seria, e foi, disponibilizado no 
documento no dia 10/4/2020, conforme cronograma, ou seja, nos dias 10 e 11/4.  Esclarecemos que essa 
informação foi disponibilizada desde o dia 1º/4, ou seja, com 10 dias de antecedência para que os 
candidatos ficassem alerta e providenciassem seus documentos. 
  
No dia 8 de abril emitimos um comunicado no site informando que, em razão do volume de inscrições, 
alguns cargos teriam o cronograma alterado. Foram eles: Área de atuação: Infectologia- Auxiliar 
administrativo; Área de atuação: Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente: Médico Intensivista, 
Obstetra, Pediatra, Pediatra – plantonista, Clínico Geral, Radiologista e Enfermeiro plantonista; e Área de 
atuação: Atenção Primária em Saúde: Médico de Família e Enfermeiro em Saúde da Família. 
  
Para esses cargos o resultado da 1ª etapa sairia no dia 14/4. No caso dos demais cargos, o resultado seria 
liberado conforme o cronograma da chamada, ou seja, no dia 10/4. 
  
Como monitoramos no dia 11/4 que alguns cargos não estavam com preenchimento do formulário 
complementar, enviamos um e-mail no dia 11/4 para ressaltar o encerramento do prazo. Mas o 
formulário já estava disponível desde o dia 10, o que não significa que vale o horário em que a pessoa viu 
o e-mail, e sim o que foi divulgado no site. 
  
É importante ressaltar que é primordial que os candidatos leiam todas as informações dos documentos 
divulgados no site, para que entendam todas as informações, e se atentem as áreas, pois o mesmo 
cargo está disponível em algumas áreas de atuação. Por exemplo, existem duas vagas diferentes para 
enfermeiro plantonista, uma com atuação em Infectologia e o outra com atuação em Saúde da Mulher. 
Apenas o enfermeiro plantonista com atuação em saúde da mulher foi adiado, o outro permaneceu com 
o cronograma anterior.  
 
Outro exemplo é divergência de CPF, cada especialidade tem seu número de inscrição, logo, um candidato 
que se inscreveu para Enfermeiro, com especialidade infectologia pode ter o número de inscrição 578 e 
o candidato que se inscreveu para Enfermeiro, com especialidade em Saúde do Trabalhador, pode ter o 
mesmo número, uma vez que são vagas diferentes. Por isso, além do número de inscrição, utilizamos o 
CPF. Portanto, é necessário que seu CPF e número de inscrição estejam no mesmo resultado.  
 

http://www.fiotec.fiocruz.br/
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Vale esclarecer ainda que candidatos que apresentaram documentos em formato diferente do solicitado, 
ou seja, formato PDF, ou não enviaram todos os documentos solicitados foram desclassificados, conforme 
previsto do edital. Bem como candidatos que não preencheram os formulários complementares no prazo. 
Isso não quer dizer que, na 2ª etapa, todos os que enviaram no formato e preencheram o formulário estão 
automaticamente classificados. Esses passaram ainda pela avaliação classificatória de requisitos e os 
aprovados foram convocados para a entrevista técnica.   
  
Os prazos estão sendo cumpridos, bem como os requisitos de classificação. As pessoas que não estiverem 
de acordo com sua desclassificação terão o período de recurso para solicitar a revisão, conforme previsto 
na chamada.  
 
Ressaltamos que estamos tratando de um processo sensível, em caráter de urgência, que necessita de 
celeridade. 
 
Contamos com a compreensão de todos.  
 
Fiotec 
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