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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 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 o ambulatório de mulheres na Área de Atenção Clínico-cirúrgica à 
Mulher. 
 
 
TIPO DE VAGA 
Bolsa em Serviço Social. 
 
VAGAS 
1 vaga. 
 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

 Formular estratégias de intervenção profissional subsidiando a equipe de saúde, no que se refere a 
informações sociais dos usuários, por meio do registro no prontuário único, resguardando as 
informações sigilosas, que devem ser registradas em material de uso exclusivo do Serviço Social; 

 Identificar e trabalhar os determinantes sociais de saúde; 

 Participar, em conjunto com a equipe de saúde, de ações socioeducativas nos diversos programas, como 
por exemplo, na saúde da mulher, no planejamento familiar, na redução de danos, álcool e outras 
drogas, nas situações de violência; 

 Democratizar as informações da rede de atendimento e direitos sociais, por meio de ações individuais 
e grupais; 

 Elaborar e divulgar materiais socioeducativos como folhetos, cartilhas, vídeos, cartazes e outros que 
facilitem o conhecimento e o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas unidades de saúde e aos 
direitos sociais em geral; 

 Elaborar planos e projetos de ação profissional para o Serviço Social com a participação dos assistentes 
sociais da equipe. 

 
 REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

• Formação Acadêmica:  
 Graduação em Serviço Social, devidamente reconhecida pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), e registro profissional em conselho de classe para o 
exercício regular da profissão; 

 Residência em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. 
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• Experiência profissional:  
 Atuação como Assistente Social na Área de Saúde da Mulher; 
 Estágio em Serviço Social na Área de Saúde da Mulher. 

• Requisitos gerais para a vaga:  
 Não possuir outro vínculo com a Fiotec; 

 
 
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

• Diploma de graduação em Serviço Social; 
• Diploma de Especialização ou de Residência; 
• Curriculum Vitae atualizado da plataforma lattes; 
• Carteira Profissional do Conselho; 
• Comprovante de adimplência com o Conselho; 
• Identidade; 
• CPF. 

 
 
REMUNERAÇÃO OU VALOR DA BOLSA 
R$ 2.200. 
 
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: 

 

 
 

Item Pontuação Pontuação Máxima

Especialização (360 horas)
2,0 para cada especialização 2 pontos

Estágio em Serviço Social na Saúde 

(mínimo de 6 meses)

0,5 para cada estágio de no 

mínimo 6 meses 1 ponto

Residência em Saúde 2,5 para cada Residência 2,5 pontos

Curso de Atualização ou Extensão em 

saúde (mínimo de 180h) 1,5 para cada curso 1,5 pontos

Tempo de experiência na área da saúde 

(mínimo de 6 meses) 0,5 a cada 6 meses 3 pontos

Total 10

Análise de Currículo de Assistente Social - Área da Mulher
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• Critérios de desempate:  
1.  Maior tempo de serviço em saúde da mulher; 
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 
 

ETAPAS RESPONSÁVEL 
PERÍODO 

 

Análise do requerimento da vaga – 
compatibilização com o Projeto 

Coordenação do 
Projeto 

De 02/10 a 04/10 

Enviar processo de seleção para o Fiotec 
Coordenação do 

Projeto 
 

06/10 

Compor a Comissão de Seleção  
Coordenação do 

Projeto 
06/10 a 10/10 

Análise do processo de seleção Fiotec 
 

09/10 a 24/10 

Divulgação da vaga e das etapas  Fiotec 
 

26/10 a 03/11 

Período de inscrição 
Coordenação do 

Projeto 
30/10 a 03/11 

Análise dos currículos Comissão de Seleção 
06/11 a 8/11 

 

Divulgação da Classificação Fiotec 
09/11 

 

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 
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ETAPAS RESPONSÁVEL 
PERÍODO 

 

Início da bolsa Fiotec 
01/12 
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