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TEIAS 5.1 – Residência em Medicina de Família e 

Comunidade – 29/05/2018 

 

 
Chamada Pública nº 14/2019 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 1 (uma) vaga de COORDENADOR do Programa 

de Residência em Medicina de Família e Comunidade da SMS-Rio no projeto TEIAS 5.1 – Residência em 

Medicina de Família e Comunidade – VPAAPS-010-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 01 (uma) vaga para o cargo de Coordenador do Programa 

de Residência em Medicina de Família e Comunidade da SMS-Rio.  

 

1.Impedimentos 

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

menos de 180 dias. 

Os bolsistas, autônomos e estagiários que tenham contrato com a Fiotec só poderão ser contratados por 

regime de CLT no mês subsequente à finalização ou cancelamento da bolsa, bem como o término de 

contrato de autônomo ou de estágio. 

2. Objetivo da Seleção 

Preenchimento imediato de 01(uma) vaga para o cargo de Coordenador do Programa de Residência em 

Medicina de Família e Comunidade da SMS-Rio. 

 

3. Modalidade e Regime jurídico de contratação 

Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT  

4. Prazo do Contrato de Trabalho 

Prazo determinado até 30 de novembro de 2019, podendo ocorrer prorrogação conforme contrato de 

gestão. 
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5. Salários e Benefícios  

R$ 12.484,31 + adicional de especialidade em MFC + adicional pelo desempenho da função de 

coordenação + Ticket Refeição ou Alimentação + Vale Transporte. 

6. Carga Horária semanal 

40 (quarenta) horas semanais, com dedicação exclusiva. 

 

7. Local de Trabalho 

Rua Evaristo da Veiga, 16 – quarto andar – Cinelândia – RJ. 

 

8. Validade do Processo Seletivo  

Validade de um ano a partir da data da publicação, podendo ser prorrogado. 

 

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 

● Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em medicina reconhecido 

pelo MEC; 

● Título de Especialista em Medicina da Família e Comunidade, obtido através de conclusão de 

Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pelo MEC; 

● Certificado de conclusão em Curso de Capacitação em Preceptoria para Programas de Residência 

Médica;  

● Certificado de conclusão em Curso de Capacitação para Formadores, Professores e Preceptores 

em Medicina de Família.  
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● Experiência comprovada de 5 anos com atuação como Preceptor em Programa de Residência em 

Medicina de Família e Comunidade;  

● Experiência profissional, de 2 anos, como Médico Assistente em Equipe de Saúde da Família. 

 

10.2. Requisitos Classificatórios 

● Experiência no uso de ferramentas de gestão do cuidado e da clínica; 

● Experiência como Médico de Família e Comunidade assistente na Estratégia de Saúde da Família. 

11. Atividades a serem desenvolvidas 

● Acompanhar o desenvolvimento das competências profissionais pretendidas para os médicos 

residentes em formação ao longo de sua participação no PRMFC, avaliando seu desempenho 

através do acompanhamento das ferramentas de avaliação vigentes no programa (portfólio 

eletrônico, participação nas sessões clinicas, canal teórico e feedbacks dos preceptores); 

● Instrumentalizar, supervisionar e apoiar o modelo de preceptoria nas unidades de APS onde se 

desenvolve o PRMFC; 

● Coordenar os Grupos de Trabalho que tem como finalidade a educação continuada/permanente 

dos preceptores; a estruturação dos conteúdos do canal teórico dos residentes; a produção 

científica do PRMFC na forma de artigos, livros, fascículos e guias, e a orientação dos trabalhos de 

melhoria da qualidade e de conclusão do curso dos residentes; 

● Planejamento do calendário acadêmico e acompanhamento de sua execução, conduzindo 

seminários, fóruns e estruturando e aplicando os exames de avaliação clínica objetiva e 

estruturada (OSCE).  

 
 

12. Do Processo Seletivo 

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

curricular; 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 
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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. 

12.3. 3ª etapa: Entrevista Técnica 

Esta etapa será realizada 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, no seguinte endereço: Coordenação do Programa 

de Residência em Medicina de Família e Comunidade da SMS-Rio – Rua Evaristo da Veiga, 16 – quarto 

andar – Cinelândia - RJ 

No momento da realização da entrevista o candidato deverá demonstrar competências, conhecimento 

técnico e experiência nos temas relacionados aos requisitos desejáveis constantes deste Edital. 

12.4 Resultado Final 

A classificação será a soma da Avaliação Curricular e da Entrevista Técnica, que se dará em ordem da 

maior para menor pontuação, 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. 

Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não atenderem aos requisitos obrigatórios e/ou 

obtiverem nota final menor que 50 (cinquenta) pontos, 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. 

13. Comprovação de requisitos e Contratação 

● Apresentar, na data da possível contratação, a comprovação dos requisitos exigidos para o cargo. 
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● 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 

qualquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec. 

● Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

14. 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 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 Coordenação do 

PRMFC SMS-Rio. 

● Não caberá recurso quanto ao resultado final. 
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QUADRO I 

  
ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Atividades Datas 

Período de inscrições (envio de currículos) 29/05/2019 a 04/06/2019 

Análise de currículo 05/06/2019 e 06/06/2019 

Divulgação da relação de aprovados na análise de currículos 07/06/2019 

Entrevista técnica 11/06/2019 e 12/06/2019 

Divulgação do resultado final 14/06/2019 
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QUADRO II 

 

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO PARA O CARGO DE COORDENAÇÃO DO PRMFC SMS RIO 

 

Item Item Avaliado Pontuação 

1 

Experiência profissional como Médico Assistente em Equipe de Saúde da 
Família 

MÁXIMO 30 

Experiência profissional de 2 a 4 anos 10 

Experiência profissional de 4 a 6 anos 20 

Experiência profissional acima de 6 anos 30 

2 

Experiência em ferramentas de gestão do cuidado e da clínica MÁXIMO 30 

Experiência profissional de até 2 anos 10 

Experiência profissional de 2 a 4 anos 20 

Experiência profissional acima de 4 anos 30 

5 Entrevista técnica  MÁXIMO 40 

Total - 100 
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