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Chamada nº 20/2017 

Processo Seletivo Simplificado para Auxiliar de Farmácia 
 

 
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 2 (duas) vagas e formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Auxiliar de Farmácia, 
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:  
2 (duas) vagas imediatas e cadastro de reserva. 

Cargo Nº Vagas Cadastro Reserva 

Auxiliar de Farmácia 2 4 

 
Salário, benefícios e carga horária: 
R$ 1.191 (mil cento e noventa e um reais) + Adicional de Insalubridade; 
Plantão 24 x 72 horas. 
 

Local de atuação:  

UPA Manguinhos, localizada na Av. Dom Hélder Câmara, 1390 – Manguinhos. 

 

Prazo do Contrato de Trabalho: 

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

 

Requisitos para a Seleção: 
- Curso Auxiliar ou Técnico de Farmácia finalizado; 
- Ter disponibilidade para trabalhar no sistema de plantão 24 X 72 horas; 
- Ter conhecimento em informática. 
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Atividades a serem desenvolvidas: 
- Dispensação interna e externa de medicamentos;  
- Auxílio no gerenciamento de estoque de medicamentos; 
- Inserção de informações no banco de dados;  
- Registro de saída de medicamentos por paciente. 

Inscrições: 
Os currículos devem ser enviados para o e-mail uparecursoshumanos@gmail.com, com o assunto “Auxiliar de 
Farmácia”, seguindo as orientações do Anexo I, em formato PDF.  
 
O prazo para inscrição será do dia 24/8/2017 até 29/8/2017 às 11 horas, conforme cronograma – Anexo II. 
 
Os currículos enviados fora do padrão estabelecido serão eliminados do processo. 
 
Critérios de Avaliação: 
O processo seletivo será composto de duas etapas:  
1ªetapa - análise curricular;  
2ª etapa - entrevista técnica. 
 
Todas as etapas do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo site da Fiotec (www.fiotec.fiocruz.br). 
 
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. 
 
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. 
 

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


 
 

3  
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos 

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil   

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754 

fiotec@fiotec.fiocruz.br -  www.fiotec.fiocruz.br  

TEIAS 2 – UPA Manguinhos 

24/8/2017 

 

 

 

 
 

ANEXO I 
 

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO CURRICULO 

 
Dados Pessoais 
Nome Completo 
Nacionalidade        Naturalidade 
RG     CPF    PIS 
Data de Nascimento      Estado Civil 
Endereço Residencial/Bairro/CEP 
Cidade/Estado 
Telefones de contato (residencial e celular)   e-mail 

 
Formação  

 Nível Médio 
Tipo de Curso 
Instituição 
Ano de conclusão 

 Cursos complementares 

Tipo de Curso 
Instituição 
Ano de conclusão 
 
Atuação Profissional  
Empresa/Instituição 
Cargo/Função 
Período: 
Atividades Desenvolvidas 
Endereço Profissional/Bairro 
Telefone 

 
Outras informações relevantes 
 
Data:  
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ANEXO II 
                                                                                        

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividades Data 

Período de Inscrições 24 a 29/8/2017 (11 horas) 

Análise de Currículo 29 e 30/8/2017 

Divulgação da relação dos aprovados na 1ª fase e Convocação 
para entrevista técnica 

30/8/2017 

Entrevista técnica 31/8/2017 

Divulgação do resultado Final 1/9/2017 
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