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Chamada nº 66/2020 

 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 4 (quatro) vagas para o cargo de Agente 

Comunitário de Saúde, com formação de cadastro de reserva, para atuação no projeto “Estratégia 

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 4 (quatro) vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente 

Comunitário de Saúde para atuar na Estratégia da Saúde da Família na Clínica da Família Victor Valla – 

CFVV e/ou Centro de Saúde Escola Germano Sinval Farias – CSEGSF.  

 

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, desde que o valor recebido anteriormente não seja maior do 

que o oferecido nesta chamada. 

 

2. Objetivo da Seleção 

Preenchimento imediato de 4 (quatro) vagas para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE com 

formação de cadastro de reserva. 

 

As vagas serão para as equipes do CSEGSF e CFVV, conforme abaixo: 

• 2 vagas para o Clínica da Família Victor Valla; 

• 2 vagas para o Centro de Saúde Escola Germano Sinval Farias; 
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O candidato poderá optar pela unidade de preferência, de acordo com a ordem de classificação e a 

disponibilidade de vagas. Após a escolha da unidade, a distribuição dentro das equipes será feita pela 

Gerência da Unidade escolhida, considerando o perfil dos profissionais e a necessidade do território. 

 

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 2020 podendo ocorrer prorrogação conforme o contrato de 
gestão. 
 
 
5. Validade do Cadastro de Reserva 
Validade de um ano a partir da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado. 
 
6. Salários e Benefícios 
R$ 1.400,00 bruto + Ticket Refeição ou Alimentação + Adicional de insalubridade 
 
7. Carga Horária Semanal: 
40 (quarenta) horas semanais. 
 
 
8. Local de Trabalho: 
 
Clínica da Família Victor Valla:  
Av. dom Helder Câmara 1390, Fundos Manguinhos. 
 
Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria:  
Rua Leopoldo Bulhões 1480, 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 comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo 
para o qual o candidato se inscreveu. 
 
 
10. Dos Requisitos para a Seleção 

10.1. Requisitos Eliminatórios 

• Ter nacionalidade brasileira; 

• Ter concluído o ensino médio; 

• Ter no mínimo 18 anos completo, na data da contratação; 

• Ser morador do território de Manguinhos; 

• Conhecimentos da Atenção Básica em Saúde; 
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• Estar disponível 40 horas, isto é, sem vínculo trabalhista e ou CLT no ato da contratação. 

     10.2. Requisitos Classificatório  

• Questionário de conhecimentos; 

• Conhecimentos em matemática; 

• Conhecimentos de português (redação) 

11. Das Atribuições do Cargo 
 

I. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

II. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos 

indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações 

sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a 

serem acompanhadas no planejamento local; 

III. Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o planejamento e 

avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis, visando 

a readequação constante do processo de trabalho; 

IV. Articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada; 

V. Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas 

as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção 

Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da 

situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas 

e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no 

planejamento local; 

VI. Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e 

sociocultural da comunidade; 

VII. Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; 
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VIII. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à 

UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de 

indivíduos e grupos sociais ou coletividades; 

IX. Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados; 

X. Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das 

necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e 

exames solicitados; 

XI. Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou 

outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal; 

XII. Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do 

território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área 

de atuação da equipe; 

XIII. Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e 

conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das 

famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições 

que necessitem de maior número de visitas domiciliares; 

XIV. Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de 

acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros programas sociais 

equivalentes, as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias; 

XV. Realizar outras ações e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas pelo gestor 

local. 

12. Do Processo Seletivo 

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

etapa Avaliação de conhecimento e 3ª etapa Entrevista Técnica. 

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

www.fiotec.fiocruz.br.  
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12.1 Inscrição e Análise curricular  

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, responder o questionário disponível no site da 

Fiotec www.fiotec.fiocruz.br e anexar o currículo e documentação exigida em PDF: diploma ou certificado 

ou declaração de conclusão do Ensino Médio reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); e 

comprovante de residência em nome do candidato, pai ou mãe, bem como documento de 

identidade. Serão aceitos somente estes comprovantes de residência: contas de luz, água e telefone, 

ou declaração da Associação de Moradores, que deverá informar o tempo de moradia dentro do limite 

das ruas da comunidade de Manguinhos, há pelo menos 3 (três) meses no mesmo endereço antes da 

data da publicação da Chamada do Processo Seletivo. 

 

Esta etapa será de caráter eliminatório e classificatório, serão convocados para a 2ª etapa os 50 

primeiros candidatos que obtiverem pontuação maior ou igual a 06. Os candidatos que não forem 

convocados para a avaliação de conhecimentos serão eliminados. 

 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:  

• Maior idade; 

• Tempo de formado no Ensino Médio; 

 

12.2 Avaliação de Conhecimento - Prova Objetiva e Redação (presencial)  

Para a participação desta etapa, o candidato deverá cumprir as exigências e tomar ciência das 

informações descritas abaixo: 

I. O candidato deverá apresentar os originais da carteira de identidade, juntamente com o 

comprovante de residência e de escolaridade. 

II. Esta etapa tem por objetivo avaliar o conhecimento do candidato em português (redação) e 

matemática, conforme Conteúdo Programático disponível no anexo I.  

 

Esta etapa será de caráter eliminatório e classificatório, serão convocados para a 3ª etapa os 20 

primeiros candidatos que obtiverem na soma das duas avaliações de conhecimentos (prova de 

português e prova de matemática) pontuação maior ou igual a 25 pontos, de acordo com o Quadro I. Os 

candidatos que não forem convocados para a entrevista serão eliminados. 

 

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:  

• Maior idade; 

• Maior pontuação na prova de português. 
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12.3. Entrevista Técnica (presencial)  

Esta etapa será conduzida pela Coordenação do Projeto e terá caráter classificatório e eliminatório, 

servindo a pontuação correspondente para a apuração da classificação final.  

 

A realização da entrevista tem por objetivo avaliar o desempenho dos candidatos frente às situações - 

problema no campo da saúde, envolvendo atribuições inerentes ao cargo e aspectos relacionados à 

iniciativa, organização, capacidade de comunicação e trabalho em equipe 

 

A Entrevista será realizada no dia especificado no Quadro II da chamada, em horário e local a serem 

informados na convocação, divulgada no site da Fiotec www.fiotec.fiocruz.br. 

 

Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que atingirem nota menor que 20 pontos na 

Entrevista Técnica, conforme o Quadro I. 

 

Os candidatos classificados que não forem contratados, serão mantidos em cadastro de reserva durante 

o prazo de validade do Banco de Reserva do processo e poderão ser contratados em função da 

disponibilidade de vagas, seguindo a ordem de classificação 

 

13. Resultado Final: 

A classificação será a soma da Avaliação Curricular, Questionário, da Avaliação de Conhecimentos e da 

Entrevista que se dará em ordem da maior para a 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. 

 

Em caso de empate, será considerado o seguinte critério:  

• Maior idade. 

• Maior pontuação na entrevista. 

 

O resultado final será divulgado no site da FIOTEC, www.fiotec.fiocruz.br, de acordo com o Quadro II. 
 
Os profissionais aprovados deverão concluir o curso de formação inicial para agente comunitário de 

saúde, que será oferecido pelo projeto. 
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14. Recurso: 

Os recursos referentes aos resultados das etapas do processo de seleção somente serão conhecidos e 

analisados, se interpostos junto à FIOTEC no prazo previsto no quadro I em anexo e deverão, 

obrigatoriamente, ser formalizado com a devida motivação, cabendo ao candidato indicar de forma 

objetiva o item a ser impugnado, bem como apresentar suas razões. 

 

Dentro do período de interposição de recursos o candidato deverá entrar no link de recursos, que estará 

disponível na página da FIOTEC (http://www.fiotec.fiocruz.br/), e anexar o seu arquivo de recurso que 

será analisado. 

 

15. 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 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; 

• Para a admissão será imprescindível que o candidato tenha a CTPS digital, para tanto, o candidato 

aprovado terá de habilitar o documento com a criação de uma conta de acesso no endereço 

www.gov.br/trabalho; 

• Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

 

16.  Disposições Finais:  

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

reserva durante o prazo de validade do Banco de Reserva do processo e poderão ser contratados em 

função da disponibilidade de vagas, seguindo 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 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, CSEGSF e CFVV;  
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QUADRO I 
 

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item  1ª Fase -  Avaliação Curricular Pontuação 

1 Questionário  10 

Item 2ª Fase – Prova  

3 Avaliação de Português (redação) 30 

4 Avaliação de Matemática 20 

Item 3ª fase - Entrevista 

5 Entrevista  40 

  Total  100 
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QUADRO II 

ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Atividades Datas 

Período de Inscrição (envio de currículos) 20/08/2020 - 24/08/2020 

Análise Curricular 25/08/2020 - 27/08/2020 

Divulgação da relação de aprovados na análise de currículos 28/08/2020 

Avaliação de Conhecimento em Português (Redação) e Matemática 31/08/2020 

Divulgação da relação de aprovados na Avaliação de Conhecimento 04/09/2020 

Entrevista Técnica 08/09/2020 

Período de Interposição de Recurso 09/08/2020 - 19/08/2020  

Divulgação do Resultado Final 21/09/2020 

 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEUDO PROGRAMÁTICO 

 

1 

 

PORTUGUÊS 

 
Estrutura de redação;  
Regras ortográficas; 
Regência nominal e verbal; 
Pontuação. 

 

2 

 

MATEMÁTICA 

Operações básicas (soma, subtração, divisão 
e multiplicação);  
Proporcionalidade (Variação de grandezas 
diretamente ou inversamente proporcionais e 
porcentagem). 
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