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Desenvolvimento de estratégias de fortalecimento  
do papel do IFF/Fiocruz 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

A Fiotec torna pública a realização do Processo de Seleção para preenchimento de vaga e/ou formação de banco 
de currículo para atuar no projeto “Desenvolvimento de estratégias de fortalecimento do papel do IFF/Fiocruz 
como Instituto Nacional, bem como apoio à qualificação da integração do IFF na rede de Atenção à Saúde do 
município e do estado do Rio de Janeiro, voltada à saúde da mulher, da criança e do adolescente”.   
 
 
OBJETIVO DA SELEÇÃO 
 
Participar de estudos e pesquisas na área de atuação com vistas à consolidação do papel do IFF, como Instituto 
Nacional, tendo como cenário de prática as unidades ambulatoriais e de internação de mulheres no hospital.  

 
TIPO DE VAGA 
Bolsa em Fisioterapia. 
 
VAGAS 
1 vaga. 
 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

 Participar de ações de avaliação, prevenção, orientação e encaminhamento para contribuir com 
a saúde da população atendida na área da mulher; 

 Participar, em conjunto com a equipe de saúde, de ações socioeducativas em todos os níveis de 
atenção à saúde e na prevenção de riscos ambientais e ocupacionais; 

 Planejar medidas de prevenção de morbidades, comorbidades e imobilismo; 

 Interpretar, em conjunto com a equipe multidisciplinar, escalas questionárias e testes funcionais 
como: graduação de força e função do assoalho pélvico pela palpação uni ou bidigital, graduação 
de dor pélvica, escala de avaliação da função sexual feminina, teste de sensibilidade, prova de 
função muscular e articular dos membros superiores, inferiores e coluna, dados antropométricos, 
entre outros; 

 Participar do grupo de apoio ao aleitamento materno; 

 Elaborar estratégias de promoção à saúde e de prevenção de doenças em todos os níveis de 
atenção à saúde da mulher e para todos os estágios do seu desenvolvimento ontogênico; 

 Planejar estratégias de intervenção fisioterapêuticas utilizando recursos fisioterapêuticos gerais 
e específicos para gestantes. 

 
 REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

• Formação Acadêmica:  
 Graduação de duração plena em Fisioterapia, devidamente reconhecida pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e com registro profissional em conselho 
de classe para o exercício regular da profissão; 
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 Especialização lato sensu em Fisioterapia em Saúde da Mulher, ou Especialização 

lato sensu em Reabilitação Uroginecológica, ou Especialização lato sensu em 
Reabilitação do Assoalho Pélvico, ou Residência Multiprofissional em Saúde da 
Mulher, ou Residência de Fisioterapia em Saúde da Mulher;  

• Experiência profissional:  
 No mínimo dois anos de experiência de fisioterapia em saúde da mulher ou 

reabilitação uroginecológica de, pelo menos, 300 horas; 
• Requisitos gerais para vaga:  

 Não possuir outro vínculo com a Fiotec; 
 

 
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

• Diploma de graduação em Fisioterapia (original e cópia); 
• Diploma de Especialização ou de Residência (original e cópia); 
• Curriculum Vitae atualizado da plataforma lattes; 
• Carteira Profissional do CREFITO (original e cópia); 
• Comprovante de adimplência no CREFITO-2 (original); 
• Identidade (original e cópia); 
• CPF (original e cópia). 

 
 
REMUNERAÇÃO OU VALOR DA BOLSA 
R$ 2.200,00 
 
PRAZO 
3 meses, podendo ser prorrogado, respeitado o prazo de vigência do projeto. 
 
LOCAL DE ATUAÇÃO 
Município do Rio de Janeiro – RJ. 
 
ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS 

• Análise Curricular; 
• Pontuação dos Critérios para Habilitação: 
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• Critérios de desempate:  
1.  Maior tempo de serviço em saúde da mulher ou reabilitação uroginecológica; 
2.  Maior Idade. 

 
 

INSCRIÇÃO 
Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail bolsa2017@iff.fiocruz.br.  
 
CONVOCAÇÃO 
- Divulgação no site da Fiotec (fiotec.fiocruz.br). 

 
CRONOGRAMA: 

 
Seleção de Bolsista – Fiotec (NÃO SERVIDORES) 

 - Cronograma - 2017 
 

Item Pontuação Pontuação Máxima

Especialização 1,0 para cada especialização 2 pontos

Residência 2,0 para cada residência 4 pontos

Mestrado na Área 0,5 para cada Mestrado 0,5 pontos

Doutorado 0,5 para cada doutorado 0,5 pontos

Tempo de serviço com duração 

mínima de 300 horas 1,0 a cada 300 horas 3 pontos

Total 10

Análise de Currículo de Fisioterapeuta - Área da Mulher

ETAPAS RESPONSÁVEL 
PERÍODO 

 

Análise do requerimento da vaga – 
compatibilização com o Projeto 

Coordenação do 
Projeto 

De 2/10 a 4/10 

Enviar processo de seleção para o Fiotec 
Coordenação do 

Projeto 
 

6/10 

Compor a Comissão de Seleção  
Coordenação do 

Projeto 
6/10 a 10/10 

Análise do processo de seleção Fiotec 
 

9/10 a 24/10 

Divulgação da vaga e das etapas  Fiotec 
 

26/10 a 3/11 
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Período de inscrição 

Coordenação do 
Projeto 

30/10 a 3/11 

Análise dos currículos Comissão de Seleção 
6/11 a 8/11 

 

Divulgação da Classificação Fiotec 
9/11 

 

Recurso 
Coordenação do 

Projeto 
 

10/11 

Divulgação do resultado 
Coordenação do 

Projeto 
13/11 

Entrega da documentação e preenchimento 
do formulário de bolsista 

Coordenação do 
Projeto 

 
14/11 a 17/11 

Análise Fiotec Fiotec 21/11 a 27/11 

Início da bolsa Fiotec 
1/12 
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