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PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE 01 (UMA) VAGA DE ASSISTENTE 

ESPECIALISTA DE GESTAO SAUDE SENIOR PARA ATUAR NO PROJETO AVALIAÇÃO E 

APRIMORAMENTO DO REGISTRO NACIONAL DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE 

MEDULA ÓSSEA (REDOME) COMO ESTRATÉGIA PARA A REALIZAÇÃO 

DETRANSPLANTES DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS NÃO APARENTADO - 

VPGDI-012-FIO-21. 

Modalidade de contratação: clt, por prazo determinado de 12 meses. 

Projeto: Avaliação e aprimoramento do registro nacional de doadores voluntários de 

medula óssea (redome)como estratégia para a realização detransplantes de células 

tronco hematopoiéticas não aparentado - VPGDI-012-FIO-21. 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área de formação  

Requisitos Obrigatórios:  

• Conhecimento em inglês, nível avançado (fluência verbal); 

• Conhecimentos avançados de Sistema operacional Windows, navegadores de 

internet, correio eletrônico, editores de textos e apresentadores e planilhas 

eletrônicas; 

• 3 (três) anos de execução de atividades similares. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

• Manter contato com centros de transplante e hemocentros no Brasil, controlando a 
execução de atividades relacionadas a doação de células-tronco hematopoéticas de 
doadores voluntários; 
 

• Acompanhar e monitorar os processos de doação de células-tronco hematopoéticas 
de doadores voluntários; 

 

• Manter contato com registros de doadores e centros de transplante nacionais e 
internacionais, promovendo o relacionamento; 

 

• Executar as atividades nacionais e internacionais do REDOME, nos processos de 
exportação e importação de produtos celulares para fins de transplante; 

 

• Auxiliar na execução de acordos bilaterais entre o REDOME e as organizações 
internacionais; 
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• Providenciar e monitorar o deslocamento de doadores voluntários para coleta de 
amostras biológicas em hemocentros e laboratórios nacionais; 

 

• Providenciar e monitorar o transporte de amostras biológicas obtidas de doadores 
nacionais, realizado por empresa de transporte especializado; 

 

• Elaborar relatórios e acompanhar indicadores de qualidade e operacionais para 
monitoramento da atividade de logística e transporte de amostras biológicas; 

 

• Realizar atividades de organização e controle de documentos; 
 

• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências da função. 
  

Salário Mensal e Benefícios: R$ 4.897,20 mensais, além de vale transporte, vale 

alimentação ou refeição, seguro de vida e assistência médica. 

Carga Horária: 

40 horas semanais. 

Local de Trabalho: 

Rua do Resende 128, Centro/RJ. As atividades serão desenvolvidas de forma híbrido, 

com dois dias presenciais de trabalho. 

Etapas do Processo: 

✓ Inscrição;  

✓ Análise curricular;  

✓ Entrevista com o projeto e avaliação da fluência em inglês; 

A convocação para o processo seletivo ocorrerá por e-mail e/ou telefone, considerando 

o endereço de e-mail informado pelos candidatos. 

Os candidatos interessados e que atendam ao perfil acima deverão encaminhar o 

currículo, em formato pdf, contendo todas as informações detalhadas de 

escolaridade, residência, contato e experiência profissional, até o dia 13/02/2023 por 

meio do seguinte link:  https://fiotec.wufoo.com/forms/w18u5sln1abdjz7/  
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