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Chamada nº 36/2019 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 01 (uma) vaga de Bolsista de Extensão, para 

atuar no Projeto Desenvolvimento da interface da Fiocruz no site The Global Health Network”. 

 

 

A FIOTEC torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento imediato de 

1 (uma) vaga de Bolsista de extensão, podendo haver cadastro de reserva obedecendo o prazo de vigência 

do projeto.  

 

1.IMPEDIMENTO 

 

- Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo celetista Fiotec há 

menos de 180 dias; 

- Autônomos ou MEI só poderão atuar como bolsistas seis meses após o encerramento do contrato; 

 

2. QUANTIDADE E TIPO DE VAGAS 

1 bolsa de extensão. 

 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO 

Selecionar bolsistas, com vistas ao desenvolvimento da interface da Fiocruz na plataforma The Global 

Health Network (TGNH). 

 

4. LOCAL DE ATUAÇÃO 

Av. Brasil, 4.365 - Pavilhão Mourisco Manguinhos - Vice-Presidência de Ensino (Castelo). 

 

 

5. VALOR DA BOLSA 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.  

 

6. VIGÊNCIA DA BOLSA 

24 (vinte e quatro) meses.  
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7. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO CADASTRO DE RESERVA:  

A validade será de 1 (um) ano, a partir da divulgação do resultado final, podendo ser renovado por igual 

período. A convocação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva poderá ocorrer conforme a 

necessidade do projeto, dentro do prazo de vigência do processo de seleção.  

 

8. REQUISITOS: 

 

8.1. Requisitos Eliminatórios 

 Formação acadêmica em áreas relacionadas às ciências da saúde, ciências sociais e ciências 
humanas; 

 Experiência comprovada de no mínimo 9 anos em projetos relacionados à área da saúde 
coletiva; 

 Experiência de 9 anos em pesquisa na área de saúde; 

 Experiência de 9 anos em pesquisa ou atividades relacionadas ao Projeto; 

 Conhecimentos fluentes em inglês  
 

8.2. Requisitos Classificatórios 
 

 Experiência com atividades de treinamento, gerenciamento de projeto ou comunicação; 

 Conhecimentos de espanhol –  

 

9. ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS BOLSISTAS 

 

 Apoiar a organização do Fiocruz Knowledge Hub no TGHN; 

 Apoiar o grupo coordenador na Fiocruz na criação de um grupo de trabalho para auxiliar o 

compartilhamento de informações, planejamento e entrega operacional do Fiocruz Knowledge 

Hub. O grupo será formado por trabalhadores da Fiocruz que ajudarão a promover o sucesso do 

hub; 

 Contatar grupos de pesquisa na América Latina e Caribe para informar sobre o REDe; 

 Apoiar na organização e coordenação de oficinas de habilidades de pesquisa, bem como 

seminários e encontros regionais; 

 Estimular grupos de pesquisa a participarem de iniciativas de capacitação sediadas na Fiocruz e 

na REDe; 

 Traduzir recursos, ou contratar serviços para tradução de materiais de pesquisa ou cursos a 

distância; 

 Incentivar grupos de pesquisa para enviarem e compartilharem seus artigos de recomendações e 

demais materiais de divulgação científica; 

 Articular e trabalhar com outros coordenadores regionais para compartilhar progressos, feedback 

e estratégias, e quando for possível, estabelecer parcerias para o desenvolvimento de atividades 

sediadas na localidade; 

 Gerenciamento, manutenção e atualização do conteúdo referente aos espaços virtuais da Fiocruz 

na TGHN. 
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10. DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será composto de 03 (três) etapas, a saber: 1ª etapa: Inscrição; 2ª etapa: Avaliação 

curricular; 3° etapa: Entrevista Técnica.  

 

Todas as etapas do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo site da FIOTEC  

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

 

10.1 1ª etapa: Inscrição  

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

e anexar o currículo atualizado e uma carta de intenção de 1 página, redigida em inglês, demonstrando o 

interesse pela vaga, seguindo o cronograma no Quadro I. 

 
10.2 2ª etapa: Avaliação Curricular  

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

apuração da classificação final, conforme o Quadro II. 

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

nota menor que 25(vinte e cinco) pontos na avaliação curricular, conforme Quadro II. 

 

10.3 3ª etapa: Entrevista Técnica  

A etapa de entrevista técnica será realizada em inglês, pela Coordenação do Projeto e terá caráter 

classificatório e eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a apuração da classificação final. 

A entrevista técnica será realizada nos dias informados no Quadro I da chamada, divulgado no site da 

Fiotec, no seguinte endereço: Av. Brasil, 4036 / Prédio novo – campus de expansão da Fiocruz – 

Manguinhos/RJ. 

 

O candidato deverá levar impresso para entrevista os seguintes documentos: 

- Currículo; 

- Certificado de conclusão de curso; 

- Comprovação de experiência profissional; 

- Documento de identidade com foto. 

 

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

seguintes temas: 
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 Capacidade de expressar de maneira clara, objetiva e consistente as experiências relatadas no 

currículo; 

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

 Habilidade em engajamento de grupos; 

 Organização, motivação, comunicação e objetividade; 

 Capacidade de demonstrar seus conhecimentos nos requisitos obrigatórios e eliminatórios 

solicitados. 

Serão eliminados desta etapa os candidatos que atingirem nota menor que 25 (vinte e cinco) pontos na 

entrevista, conforme Quadro II. 

 

11. 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. 

 

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 

12.  Comprovação de requisitos e Convocação 

 

 Apresentar, na data da convocação, a comprovação dos requisitos exigidos para a vaga; 

 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 será realizada através da FIOTEC ou da Coordenação do Projeto, mediante e-mail 

e telefone; 

 O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório; 

 Não será convocado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou comprovar 

quaisquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos; 

 

 

13. Disposições Finais 

 

 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 
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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 resolvidos por uma comissão formada por membros indicados pela 

FIOTEC e pela Coordenação do Projeto; 

 Não caberá recurso quanto ao resultado final. 

 

 

 

 

 

 

QUADRO I -  ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Atividades Datas 

Período de inscrições (envio de currículos) 13/11//2019 a 20/11/2019 

Análise de currículo 21/11/2019 a 25/11/2019 

Divulgação dos aprovados para a entrevista técnica 26/11/2019 

Entrevista Técnica 27 a 29/11/2019 

Resultado Final 03/12/2019 
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QUADRO II -  CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA O CARGO 
 

ITEM ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO 

1 

CONHECIMENTO DE ESPANHOL Máximo 25 

Conhecimento Intermediário 15 

Conhecimento avançado 25 

2 

EXPERIÊNCIA COM ATIVIDADES DE TREINAMENTO, GERENCIAMENTO DE PROJETO 
OU COMUNICAÇÃO 

Máximo 30 

Experiência Profissional de 01 a 03 anos 10 

Experiência Profissional de 03 a 05 anos 20 

Experiência Profissional acima de 05 anos 30 

3 ENTREVISTA TÉCNICA  MÁXIMO 45 

TOTAL - 100 
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