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 Chamada nº 17/ 2020. 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento imediato de 01 (uma) vaga para o cargo de SANITARISTA, 

com formação de cadastro de reserva, no projeto “INI-015-PPE-14 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE 

VIGILÂNCIA AO CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS”. 

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 de 01 (uma) vaga para o cargo de Sanitarista, com formação de cadastro de reserva.  

1. Impedimentos: 

Não poderão participar deste processo seletivo, profissionais que tiveram vínculo 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 de uma vaga de Sanitarista, com formação de cadastro de reserva.  

3. Modalidade de Contratação: 

Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT por prazo determinado, de 01 (um) ano, podendo ocorrer prorrogação 

conforme o contrato de gestão. 

4. Carga Horária Semanal: 

30 (trinta) horas semanais.  

5. Salário Mensal: 

R$ 4.875,00 (quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais) bruto + Ticket Refeição ou Alimentação + Vale-

transporte. 
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6. Local de Trabalho 

Gerência de IST/AIDS, Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 807 – Cidade Nova, Rio de Janeiro, CEP 20211-901. 

7. 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 comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para o qual o candidato 

se inscreveu. 

8. Requisitos para a Seleção: 

8.1.  Requisitos Eliminatórios: 

● Formação de Ensino Superior Completo na área da Saúde, realizada em instituição reconhecida pelo MEC;  

● Mestrado em Saúde Coletiva ou Saúde Pública, realizado em instituição reconhecida pelo MEC;  

● Doutorado em Saúde Coletiva ou Saúde Pública, realizado em instituição reconhecida pelo MEC;   

● Experiência profissional mínima comprovada de 5 anos (conforme currículo e declaração) com análise de 

bancos de dados; 

 

8.2.  Requisitos Classificatórios: 

● Experiência profissional (conforme currículo e declaração) em análise de bancos de dados; 

● Conhecimento avançado em Pacote Office; 

● Conhecimento avançado nas ferramentas Google; 

● Conhecimento avançado em programas de manipulação de bancos de dados (SPSS ou  STATA); 

● Conhecimento intermediário das bases de dados oficiais do Ministério da Saúde (SIM, SINAN, SINASC, 

SISCEL, SICLOM) 

 

9. Atividades a serem desenvolvidas: 

 Analisar os bancos de dados relativos às IST/HIV/Aids e Sífilis individualmente e relacionados entre si, 

visando subsidiar a elaboração de relatórios, apresentações, boletins além de cálculo e monitoramento 

de indicadores;  

mailto:fiotec@fiotec.fiocruz.br
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 Prover as 10 Áreas de Planejamento com os dados necessários para avaliação e tomada de decisão 

em nível local; 

 Preparar bancos de dados personalizados para pesquisadores cujos projetos tenham sido aprovados 

pelo Comitê de Ética Municipal; 

 Elaborar e atualizar boletins de dados periódicos relativos à IST/HIV e Sífilis; 

 Analisar as informações dos bancos de dados que envolvem as linhas de cuidado das IST/AIDS e 

Sífilis, como o SIM, SINASC, Prontuários Eletrônicos, planilhas da assistência farmacêutica, etc., 

realizando o relacionamento de todos estes bancos;  

 Conduzir a investigação dos óbitos com causa básica Sífilis e dos óbitos por HIV em menores de 5 

anos; 

 Apoiar a implementação do Protocolo de Eliminação da Transmissão Vertical de IST/AIDS no município 

do Rio de Janeiro. 

 

10. 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. 

10.1 1° Etapa - Inscrição: 

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

currículo e a declaração de comprovação de experiência, seguindo o cronograma no Quadro I. 

O currículo deverá estar disponível na plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/). 

A declaração da experiência deve ser apresentada em papel timbrado da Instituição declarante, com período trabalhado 

e atividades desenvolvidas pelo candidato. 

10.2 2ª etapa - Avaliação Curricular  

Esta etapa será de caráter eliminatório e classificatório, 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 da avaliação curricular. 

Apenas os 5 primeiros colocados nesta etapa serão convocados para a Entrevista Técnica. 

mailto:fiotec@fiotec.fiocruz.br
http://www.fiotec.fiocruz.br/
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10.3 3ª etapa: Prova e Entrevista técnica  

Esta etapa será realizada pela Coordenação do Projeto e terá caráter classificatório, servindo a pontuação 

correspondente para a apuração da classificação final. 

Neste dia os candidatos deverão apresentar a comprovação de escolaridade. 

A Prova e a Entrevista técnica serão realizadas nos dias informados no Quadro I desta Chamada, no seguinte 

endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 807 – Cidade Nova, Rio de Janeiro, CEP 20211-901. Os horários das 

entrevistas ocorrerão em horário comercial a ser divulgado aos candidatos selecionados na 2ª etapa. 

Na prova, os candidatos deverão ser capazes de: 

 
● Extração de dados de bancos de dados oficiais; 

● Cálculo de taxas, proporções, elaboração de gráficos e tabelas; 

● Manuseio de tabela dinâmica de Excel; 

● Relacionamento de banco de dados; 

● Cálculo de indicadores; 

● Análise de ´séries históricas e tendências. 

 

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

temas: 

● Conhecimento das políticas de saúde relacionadas às IST/AIDS; 

● Conhecimento avançado em Pacote Office; 

● Conhecimento avançado nas ferramentas Google; 

● Conhecimento básico dos bancos de dados relativos às IST/Aids – SINAN, SICLOM, SISCEL, SISLOGLAB; 

● Habilidade de comunicação. 

 

Serão eliminados desta etapa os candidatos que obtiverem pontuação igual ou inferior a 25 pontos.  

11. Resultado Final: 

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

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). 

mailto:fiotec@fiotec.fiocruz.br
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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. Recurso: 

Os candidatos que, por algum motivo, desejarem recorrer ao resultado de alguma etapa do processo seletivo, poderão 

fazê-lo seguindo as instruções abaixo: 

O candidato interessado deverá comparecer no seguinte endereço: Av. Brasil, 4036 – Prédio Fiotec – Campus de 

Expansão Fiocruz – Manguinhos, até o dia 01/04/2020, munido de versão impressa do Formulário de Interposição de 

Recurso, disponibilizado no site da Fiotec (http://www.fiotec.fiocruz.br/), caneta azul ou preta e original e cópia da 

carteira de identidade. 

13. Comprovação de requisitos e Contratação: 

 Apresentar, na data da 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; 

 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: 

 Os candidatos classificados serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do processo 

seletivo 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 endereço de e-mail processoseletivopublico@fiotec.fiocruz.br. 

A não atualização poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma responsabilidade para a FIOTEC; 

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

  

 

QUADRO I -  ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Atividades Datas 

Período de inscrições  03 a 09/03/2020 

Análise de currículo 10 a 12/03/2020 

Divulgação dos aprovados para a entrevista técnica 13/03/2020 

Prova e Entrevista Técnica  17 e 18/03/2020 

Resultado Final 23/03/2020  

Período de Interposição de Recursos       23/03/2020 a 01/04/2020 

Resultado Final Após Interposição de Recurso 02/04/2020 
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QUADRO II - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA O CARGO 

Item Item Avaliado Pontuação 

1 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  Máximo 20 

1.1 
Experiência profissional comprovada em análise de bancos de dados 

de 5 a 7 anos 
10 

1.2 
Experiência profissional comprovada em análise de bancos de dados 

de 7 a 9 anos 
15 

1.3 
Experiência profissional comprovada em análise de bancos de dados  

acima de 9 anos 
20 

2 PROVA Máximo 30 

2.1  Conhecimento avançado em Pacote Office ou Ferramentas Google 5 

2.2 
Conhecimento avançado nos programas de manipulação de bancos de 

dados (SPSS ou STATA) 
15 

2.3 
Conhecimento intermediário das bases de dados oficiais do Ministério 

da Saúde (SIM, SIMC, SINAN, SINASC, SISCEL, SICLOM) 
10 

3 

ENTEVISTA TÉCNICA                                                                       

(avaliação dos conhecimentos específicos e habilidades 

compatíveis com os requisitos do cargo) 

Máximo 50 

TOTAL 100 
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