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TERMO DE REFERÊNCIA – Chamada nº 07/2019 

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 02 (duas) vagas de BOLSISTA DE 

PESQUISA no projeto “ESTUDO SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO A PARTIR DA ANÁLISE DOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA. ”- ENSP-027- FIO-17. 

 

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

02 (duas) bolsas de pesquisa. 

 

1.IMPEDIMENTO 

Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo Fiotec há menos de 180 

dias. 

 

2. QUANTIDADE E TIPO DE VAGAS 

02 (duas) bolsas de pesquisa. 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO 

 

Colaborar com a execução do Projeto “ESTUDO SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO A PARTIR DA ANÁLISE DOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA” especialmente atuando na seleção e organização de dados da pesquisa em 

banco de dados.  

 

4. LOCAL DE ATUAÇÃO 

Avenida Brasil, 4.036 – 9º andar – Prédio de Expansão da Fiocruz – Manguinhos/RJ – Rio de Janeiro/RJ. 

 

5. VALOR DA BOLSA 

R$ 1.200,00 

6. VIGÊNCIA DA BOLSA 

03 (três) meses. 

 

 

7. REQUISITOS: 

 

7.1. Requisitos Obrigatórios 

 Graduado ou graduando em Direito, a partir do 6ª período; 
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 Possuir declaração de matrícula, atualizada, fornecida por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou certificado de conclusão do curso de Direito; 

 Possuir no mínimo um ano de experiência comprovada em projeto (s) de pesquisa e/ou de 

extensão, de preferência, relacionados ao campo da saúde. 

 

7.2. Requisitos Classificatórios 

 Possuir especialização em área relacionada ao objeto de contratação; 

 Possuir conhecimentos específicos relacionados ao Direito à Saúde e ao Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

 Experiência profissional comprovada em projeto (s) de pesquisa e/ou de extensão, relacionados 

ao campo da saúde. 

 

8. ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS BOLSISTAS 

 Estudar e compreender os processos de usuários/as do SUS iniciados em 2017 através de ações 

movidas pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; 

 Selecionar as informações relevantes para as análises relacionadas aos objetivos da pesquisa; 

 Organizar as informações selecionadas em banco de dados do projeto; 

 Participar de seminários para a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa; 

 Elaborar relatórios sobre as atividades desenvolvidas e em execução no âmbito da bolsa. 

 

9. 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  

A convocação para a entrevista técnica será realizada com os 10 (dez) primeiros candidatos por ordem de 

classificação de maior pontuação. 

 

9.1 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 II. 

 

9.2 2ª etapa: Avaliação Curricular 

Esta etapa será de caráter classificatório, servindo a pontuação correspondente para a apuração da 

classificação final, conforme o Quadro I. 

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

9.3. 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 II da chamada, divulgado no site da 

Fiotec, no seguinte endereço: Avenida Brasil, 4.036 – sala 905 – Prédio de Expansão da Fiocruz – 

Manguinhos/RJ – Rio de Janeiro/RJ. 
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O candidato deverá levar impresso para entrevista os seguintes documentos: 

 Currículo; 

 Declaração de matrícula; 

 Comprovação de experiência profissional; 

 Documento de identidade com foto. 

 

Serão eliminados do processo seletivo simplificado os candidatos que obtiverem nota inferior a 40 

(quarenta) pontos, conforme Quadro I. 

 

10. Resultado Final 

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

maior ponderação para menor.  

 

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 docente; 

- Maior idade. 

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

11.  Comprovação de requisitos e Contratação 

 Apresentar, na data da contratação, 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 para admissão será realizada através da FIOTEC, mediante e-mail e telefone; 

 O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório; 

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

dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

12. 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 

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 pela FIOTEC e a Superintendência 

de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; 

 Não caberá recurso quanto ao resultado final. 
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QUADRO I  
 

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Item Avaliado Pontuação 

1 Formação Máximo 30 

1.1 
Conhecimentos específicos relacionados ao Direito à Saúde e ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) 
10 

1.2 Especialização em área relacionada ao objeto da contratação 20 

2 
Experiência profissional  em Projeto de Pesquisa e/ou 

extensão, relacionados ao campo da saúde 
Máximo  30 

2.1 Experiência Profissional de 01 a 03 anos 20 

2.2 Experiência Profissional acima de 03 anos 30 

3 Entrevista técnica 40 

Total - 100 
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QUADRO II 

 

ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

  Atividades Datas 

Período de Inscrição (envio de currículos) 
20/02/2019 a 

28/02/2019 

Análise Curricular 
06/03/2019 a 

08/03/2019 

Divulgação da relação de aprovados na análise de currículos 11/03/2019 

Entrevista Técnica 
13/03/2019 a 

18/03/2019 

Divulgação do Resultado Final 20/03/2019 
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