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Chamada nº 18/2017 
Processo Seletivo Simplificado para Médico Plantonista 

 

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 11 (onze) vagas e formação de Cadastro de Reserva para o 

cargo de Médico Plantonista para atuar na UPA Manguinhos.  

 

Impedimentos:  

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

de 180 dias.  

 

Modalidade de Contratação:  

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT por prazo determinado, de 12 (doze) meses, podendo ocorrer 

prorrogação conforme o contrato de gestão.  

 

Validade do Banco de Currículos:  

1 (um) ano, a partir da publicação da chamada, com prorrogação automática conforme o contrato de 

gestão.  

 

Vagas Abertas:  

11 (onze) vagas contratação imediata e cadastro reserva. 

Dia da Semana Dia 7h às 19h Noite 19h às 7h Perfil 

Segunda-feira Reserva Reserva Plantonista 

Terça-feira Reserva 2 vagas Plantonista 

Quarta-feira Reserva 1 vaga Plantonista 

Quinta-feira Reserva 1 vaga Chefe de Equipe 

Sexta-feira Reserva 1 vaga Plantonista 

Sábado 1 vaga 2 vagas Plantonista/Chefe de Equipe 

Domingo 1 vaga 2 vagas Plantonista 
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Salário, benefícios e carga horária: 

Clínico Geral (12 horas) - R$ 3.000 + insalubridade; 
Gratificação de R$ 750 mensais para plantões de final de semana (12h); 
Gratificação de R$ 500 mensais para chefia de equipe (12h). 
 

Prazo do Contrato de Trabalho: 

Tempo determinado por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado. 

 

Requisitos para a Seleção: 

É necessária experiência em Pronto Atendimento de Urgência e Emergência. Ter disponibilidade para 

trabalhar 12 ou 24 horas semanais. CRM ativo com anuidade paga. 

  

Atividades a serem desenvolvidas: 

Executar as atividades de emergencista; manter-se em dia com o CREMERJ; seguir os protocolos 

assistenciais da unidade; guardar e preservar sigilo médico dos casos atendidos; zelar pelo material, 

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

determinado pela Coordenação. 

 

Inscrições: 

Os currículos devem ser enviados para o e-mail uparecursoshumanos@gmail.com, seguindo as 

orientações do anexo I, do dia 18/8/2017 até 23/8/2017, às 23h59.   

 

Critérios de Avaliação: 

O processo seletivo será composto de duas etapas:  

1ªetapa - Análise curricular;  

2ª etapa - Entrevista Técnica. 

Os candidatos serão convocados conforme disponibilidade para os horários de plantão. 
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Resultado Final:  

A classificação (C) será a soma da Avaliação do Currículo (AC) mais a Entrevista Técnica (ET), e será em 

ordem da maior ponderação para menor: 

C = AC + ET 

 

O resultado final será divulgado no site da Fiotec: www.fiotec.fiocruz.br. 

 

Convocação:  

A convocação dos profissionais que compõem o referido banco está condicionada às demandas e 

especificidades apresentadas pelo Projeto Teias – Escola Manguinhos.  

 

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/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 

quaisquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec;  

 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.  
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Disposições Finais: 

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

reserva durante o prazo de validade do Banco de Reserva do processo e poderão ser 

contratados em função da disponibilidade de vagas, seguindo 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 endereço eletrônico 

www.fiotec.fiocruz.br. 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 analisados pela comissão formada pela Fiotec e a coordenação da UPA; 

 Não caberá recurso quanto ao resultado final. 
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ANEXO I 

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

O currículo deverá conter informações atualizadas e comprováveis para que, em caso de necessidade, 

o candidato possa apresentar os comprovantes. Deverá também conter o seguinte conjunto de 

informações:  

 Identificação pessoal – nome, data de nascimento, endereço e contatos; 

 Documentação Pessoal - RG, CPF e PIS 

 Formação – data completa do ingresso e término (dia/mês/ano), instituição formadora e tema 

do trabalho de conclusão do curso.  

 Experiência profissional – deverá seguir a ordem cronológica iniciando pela mais atual, indicando 

a data completa de ingresso e término (dia/mês/ano); relatar os dados sobre a instituição, os 

cargos ocupados com uma breve descrição de funções, atividades e/ou responsabilidades. As 

atividades desenvolvidas durante o percurso formativo não deverão ser descritas como 

experiência profissional. 

 Atividades complementares, simpósios, congressos e correlatos – especificar ao final as 

descrições, com data completa (dia/mês/ano). 
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