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CHAMADA Nº 22/2019 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 2 (duas) vagas de CIRURGIÃO-DESTISTA 

para o Projeto “TEIAS 1.1 –ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ENSP-043-PPE-14”. 

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 02 (duas) vagas e formação de Cadastro de Reserva para o 

cargo de CIRURGIÃO-DENTISTA para atuar na estratégia de Saúde da Família. 

 

1. Impedimentos 

Não poderão participar deste processo seletivo, profissionais que tiveram vínculo celetista com a FIOTEC 

há menos de 180 dias. 

 

Os bolsistas e estagiários que tenham contrato com a Fiotec só poderão ser contratados por regime de 

CLT no mês subsequente à finalização da vigência ou cancelamento da bolsa, desde que o valor recebido 

anteriormente não seja maior do que o oferecido nesta chamada. 

 

Os autônomos que tenham contrato com a Fiotec só poderão ser contratados por regime de CLT no mês 

subsequente ao último pagamento recebido.   

 

2. Objetivo da Seleção 

Preenchimento imediato de 02 (duas) vagas para o cargo de CIRURGIÃO-DENTISTA, com formação de 

cadastro de reserva.  

  

3. Modalidade e Regime jurídico de Contratação 

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.  

4. Prazo do Contrato de Trabalho 

Prazo determinado de 5 meses, podendo ocorrer prorrogação conforme o contrato de gestão. 

   
5. Validade do Cadastro de Reserva e do Processo Seletivo 

Validade de 1 ano a partir da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado. 

A convocação dos profissionais que compõem o referido cadastro de reserva estará condicionada às 

demandas e especificidades apresentadas pelo Projeto Teias-Manguinhos. 
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 6. Salário e Benefícios 

R$ 5.585,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) bruto + Ticket Refeição ou Alimentação + 

Insalubridade. 

 

7. Carga horária semanal 

40 (quarenta) horas semanais. O profissional poderá exercer suas atividades de segunda a sábado, 

conforme o regime de trabalho da unidade em que ficará alocado. 

 

8. Local de Trabalho 

Os candidatos aprovados nas vagas imediatas ficarão alocados no seguinte endereço: Av. Dom Hélder 

Câmara, 1390 - Clínica da Família Victor Villa – CFVV – Manguinhos. 

 

Os candidatos que irão compor o cadastro de reserva poderão ficar alocados nas unidades abaixo, de 

acordo com a disponibilidade das vagas: 

 R. Leopoldo Bulhões, 1480 - Centro de Saúde Escola Germano Sinval Farias – CSEGSF – 

Manguinhos; 

 Av. Dom Hélder Câmara, 1390 - Clínica da Família Victor Villa – CFVV – Manguinhos. 

9. Vaga destinada a Pessoas com Deficiência: 

A Fiotec garantirá prioridade na contratação do candidato aprovado que se enquadre como pessoa com 

deficiência (PCD), desde que a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para o qual o 

candidato se inscreveu. 

 

10. Requisitos para a Seleção 

 

10.1. Requisitos Eliminatórios 

 

 Possuir Ensino Superior Completo em Odontologia; 

 Possuir registro ativo no Conselho de Odontologia, com anuidade paga; 

 Experiência Profissional de, no mínimo, 1 (um) ano atuando como Cirurgião-Dentista; 

 Experiência Profissional de, no mínimo, 1 (um) ano na Estratégia de Saúde da Família; 

 Título de especialização em Saúde da Família e Comunidade; 

 

 

10.2. Requisitos Classificatórios  

 

 Experiência em Atenção Básica (excluindo-se atuação na Estratégia de Saúde da Família); 
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 Experiência em outros níveis de Saúde Pública (ambulatórios, pronto-atendimento, hospital, entre 

outros). 

 Experiência Profissional na Estratégia de Saúde da Família; 

 Título de Mestrado na Estratégia de Saúde da Família; 

 Título de Residência na Estratégia de Saúde da Família; 

 

 

11. Atividades a serem desenvolvidas 

 Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal; 

 Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e 

coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da 

equipe, com resolubilidade; 

 Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 

urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da 

instalação de próteses dentárias elementares; 

 Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

 Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de 

doenças bucais; 

 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 

da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

 Realizar supervisão técnica do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB);  

 Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

 

12. Do Processo Seletivo 

O processo seletivo será composto de 03 (três) etapas: 1ª etapa: Inscrição; 2ª etapa: Análise Curricular e 

3ª etapa: Entrevista Técnica. Todas as etapas do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo site 

da Fiotec www.fiotec.fiocruz.br. 

 

12.1. 1ª Etapa - Inscrição 

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fiotec (www.fiotec.fiocruz.br) 

e anexar o currículo seguindo o cronograma no Quadro I. 

12.2. 2ª etapa - Avaliação Curricular  

Esta etapa será de caráter classificatório e eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a 

apuração da classificação para a entrevista técnica. 

Serão eliminados desta etapa os candidatos que não atenderem aos requisitos obrigatórios ou obtiverem 

nota menor que 20 (vinte) pontos na avaliação curricular, conforme Quadro II.  
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12.3. 3ª etapa - Entrevista Técnica  

A etapa de entrevista técnica será realizada pela Coordenação do Projeto e terá caráter classificatório e 

eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a apuração da classificação final. Neste dia os 

candidatos deverão apresentar a comprovação de escolaridade e o registro no conselho. 

O local da entrevista técnica será divulgado no site da Fiotec, conforme cronograma do Quadro I.  

No momento da realização da entrevista o candidato deverá demonstrar competências e experiência nos 

seguintes temas: 

 Habilidade no trabalho em equipe; 

 Capacidade de argumentação sobre sua trajetória profissional e a correlação com o Projeto; 

 Dinamismo; 

 Organização e Relacionamento interpessoal; 

 Domínio da área de atuação; 

 Noções sobre o território de atuação. 

 

13. Resultado Final 

A classificação será a soma da Avaliação Curricular e a Entrevista Técnica, em ordem da maior pontuação 

para a menor, considerando o número de vagas disponíveis. É de responsabilidade do candidato 

acompanhar as etapas do processo seletivo no site da Fiotec www.fiotec.fiocruz.br. 

O candidato que obtiver pontuação menor que 60 (sessenta) pontos será desclassificado do processo 

seletivo, conforme Quadro II.  

 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

 Tempo de experiência na área de atuação; 

 Maior idade. 

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

14. Comprovação de requisitos e Contratação 

● Apresentar, na data da possível 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; 
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● 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 qualquer 

dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

● Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

15.Disposições Finais 

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

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

contratados em função da disponibilidade de vagas, segundo 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 e-mail 

osrecrutamento@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 resolvidos por uma comissão formada pela FIOTEC e a  

Coordenação do Projeto; 

● Não caberá recurso quanto ao resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

      
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 1.1 – Estratégia de Saúde da Família 

22/7/2019 

 

 

 

 

QUADRO I 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Atividades Datas 

Período de inscrições (envio de currículos) 22/07 a 28/07/2019 

Análise de currículo 29/07 a 31/07/2019 

Divulgação dos aprovados para a entrevista técnica 01/08/2019 

Entrevista Técnica 05/08/2019 

Resultado Final 06/08/2019 
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QUADRO II - 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA O CARGO 

 

Item Item Avaliado Pontuação 

1 

Experiência em Atenção Básica (excluindo-se atuação na Estratégia de Saúda da 
Família) 

MÁXIMO 10 

O candidato receberá 2 pontos por cada ano completo. (Máximo 5 anos) 2 

2 

Experiência em outros níveis de Saúde Pública (ambulatórios, pronto-
atendimento, hospital, entre outros) 

MÁXIMO 5 

O candidato receberá 1 ponto por cada ano completo. (Máximo 5 anos) 1 

3 

Experiência Profissional em Estratégia de Saúde da Família MÁXIMO 20 

Experiência profissional de 1 a 2 anos. 4 

Experiência profissional de 2 a 3 anos. 8 

Experiência profissional de 3 a 4 anos. 12 

Experiência profissional de 4 a 5 anos. 16 

Experiência profissional acima de 5 anos. 20 

4 

Formação Acadêmica Máximo 15 

Título de Residência em Estratégia da Saúde da Família ou Saúde Pública; 5 

Mestrado em Estratégia da Saúde da Família ou Saúde Pública; 10 

5 ENTREVISTA TÉCNICA  MÁXIMO 50 

Total - 100 
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