
BANCO DE CURRÍCULOS – HU _ UFRJ 

 
 

A Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, por intermédio da sua Fundação para o 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde – Fiotec, torna pública FORMAÇÃO 

DE BANCO DE CURRÍCULOS de profissionais da área da saúde para atuação, em caráter 

emergencial, no enfrentamento da pandemia da doença causada pelo Coronavírus (SARS-

CoV-2). As vagas destinam-se ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ com 

regime de contratação na modalidade de celetista. 

 

1. Quadro com cargos, horário, carga horaria e salário 

 

CARGO HORÁRIO CARGA HORÁRIA SALÁRIO BASE 

AUXILIAR DE SUPRIMENTOS DIURNO 40  R$         1.554,81  

ASSISTENTE SOCIAL DIURNO 30  R$         5.432,94  

FISIOTERAPUETA INTENSIVISTA DIURNO 24  R$         5.671,33  

FISIOTERAPUETA INTENSIVISTA NOTURNO 24  R$         5.671,33  

FONOAUDIÓLOGO DIURNO 40  R$         3.171,34  

TERAPEUTA OCUPACIONAL DIURNO 30  R$         4.168,15  

PSICÓLOGO DIURNO 40  R$         5.432,94  

COPEIRO DIURNO 40  R$         1.554,81  

 

 

 

 

2. Local de trabalho 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ. 
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3. Atividades e Requisitos obrigatórios, por cargo. 

 

 

 

 

CARGO Atividades Requisitos Obrigatórios

AUXILIAR DE SUPRIMENTOS

Auxiliar nos processos de compras, armazenagem e

movimentação de materiais; verificação de notas

fiscais e lançamento em sistema digital; controle de

equipamentos do Hospital; dispensação de

materiais para os laboratórios; elaboração de

documentos no computador.

Conhecer a rotina de logística; ensino médio

completo; desejável experiência na área de

suprimentos

ASSISTENTE SOCIAL

Atendimento a usuários suspeitos ou confirmados

de COVID-19 e seus familiares/responsáveis;

Identificar as possibil idades e dificuldades

apresentadas pelos usuários e seus familiares na

adesão ao tratamento de saúde; buscar condições

de acesso e continuidade do tratamento de saúde

após a alta hospitalar; elaboração de Avaliação

Social; orientação sobre acesso aos direitos

sociais, políticas públicas e encaminhamentos para

recursos institucionais e comunitários; articulação

com outras Unidades externas.

Diploma ou certificado de conclusão de curso

de nível superior em Serviço Social, fornecido

por instituição de ensino superior reconhecida

pelo Ministério da Educação; registro no

CRESS/RJ. Terá preferência profissional que

tenha experiência na área da saúde,

Especialização ou Treinamento em Serviço na

Modalidade Residência Multiprofissional em

Saúde.

FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA

Assistência fisioterapêutica à pacientes internados

em unidades de emergência, Terapia Intensiva, Semi-

intensiva, enfermarias e ambulatórios

especializados no tratamento de disfunções

multissistêmicas relacionadas à Covid-19.

Graduação em Fisioterapia e pós-graduação

lato senso em Fisioterapia Respiratória ou

Terapia Intensiva ou pós-graduação strito

senso em área correlata ou experiência

compravada de pelo menos 2 anos na área ou

Residência em Fisioterapia ou título de

especialista emitido pela Assobrafir/Coffito. O

candidato deve ainda apresentar

disponibilidade de horário a ser definido pela

chefia do serviço.

FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA

Assistência fisioterapêutica à pacientes internados

em unidades de emergência, Terapia Intensiva, Semi-

intensiva, enfermarias e ambulatórios

especializados no tratamento de disfunções

multissistêmicas relacionadas à Covid-19.

Graduação em Fisioterapia e pós-graduação

lato senso em Fisioterapia Respiratória ou

Terapia Intensiva ou Residência em

Fisioterapia ou pós-graduação strito senso em

área correlata ou experiência compravada de

pelo menos 2 anos na área ou título de

especialista emitido pela Assobrafir/Coffito. O

candidato deve ainda apresentar

disponibilidade de horário a ser definido pela

chefia do serviço.

FONOAUDIÓLOGO

Atendimento aos pacientes internados Covid /

Disfagia, e atendimento ambulatorial dos pacientes

com sequelas Covid: alteração da motricidade oral,

sequelas neurológicas, auditivas e vestibulares.

Curso de graduação em fonoaudiologia

completo, experiência em atuação hospitalar

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Atender aos pacientes com a Covid-19 no processo

de recuperação e reabilitação nos CTI, nas

enfermarias e no ambulatório pós-covid.

Graduação concluída em Terapia Ocupacional,

em curso reconhecido pelo MEC. Experiência

profissional de, no mínimo, 1 ano, e registro

ativo no conselho da categoria.

PSICÓLOGO

As atividades são: Avaliação Psicológica.

Interconsulta Psicológica. Aconselhamento

Psicológico. Psicoterapia breve e focal. Mediação

de visitas virtuais.

Diploma ou certificado de graduação.

Experiência em atendimento psicológico em

leitos hospitalares. Experiência em

atendimento a pacientes com COVID-19

hospitalizados. Experiência em mediação de

visitas virtuais.

COPEIRO

Tem como ocupação estar atenta no

desenvolvimento de serviços de copa e auxílio à

nutricionistas quanto à entrega de refeições

baseadas em dietas para pacientes em hospitais.

Escolaridade ensino médio completo

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SEREM CONTEMPLADOS EM EDITAL PARA SELEÇÃO E CAPTAÇÃO PARA O HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO/ UFRJ
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4. Etapas do Processo: 

 

✓ Inscrição; 

✓ Análise curricular; 

✓ Entrevista com o projeto, em caso de surgimento de vagas; 

 

 

5. 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. 

 

Em caso de disponibilização de vagas, os candidatos inscritos e dentro do perfil definido serão 

chamados para o processo e receberão os detalhes referentes a vaga disponibilizada. 

 

Os candidatos interessados e que atendam ao perfil acima deverão preencher o formulário e 

anexar o currículo no link: https://fiotec.wufoo.com/forms/rsf5r6n0sjdt69/ 

 

 

https://fiotec.wufoo.com/forms/rsf5r6n0sjdt69/

