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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 

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SEREM CONTEMPLADOS EM EDITAL PARA SELEÇÃO E CAPTAÇÃO 
PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO/ UFRJ 

CARGO HORÁRIO 
CARGA 

HORÁRIA 

Salário base da Fiotec    
proporcionalizado pela CH 

indicada 

FARMACEUTICO 
DIURNO 30 R$5.196,00 

NOTURNO 30 R$5.196,00 

FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA  24 R$5.424,00 

NUTRICIONISTA 
PLANTONISTA 

(12x60) 
30 R$4.481,55 

TÉCNICO EM FARMÁCIA 
DIURNO 40 R$3.741,12 

NOTURNO 40 R$3.741,12 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA 24 R$2.805,84 

ENFERMEIRO GERAL 

DIURNO       
(12X60) 

30 R$5.000,00 

NOTURNO  
(12X60) 

30 R$5.000,00 

ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

DIURNO       
(12X60) 

30 R$6.000,00 

DIARISTA 30 R$6.000,00 

NOTURNO  
(12X60) 

30 R$6.000,00 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

DIURNO       
(12X60) 

30 R$2.805,84 

NOTURNO  
(12X60) 

30 R$2.805,84 

MÉDICO PLANTONISTA - COVID 
DIURNO 12 R$7.750,00 

NOTURNO 12 R$7.750,00 

MÉDICO PLANTONISTA - COVID 
DIURNO        
(rotina) 

24 R$15.500,00 

MÉDICO CLÍNICO 
DIURNO 12 R$6.250,00 

NOTURNO 12 R$6.250,00 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO 40 R$1.782,00 

TÉCNICO DE HEMODIÁLISE 
PLANTONISTA 

(12x60) 
30 R$2.805,84 
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2. Local de trabalho 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ. 

 

3. Atividades e Requisitos obrigatórios, por cargo. 

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SEREM CONTEMPLADOS EM EDITAL PARA SELEÇÃO E CAPTAÇÃO PARA O HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO/ UFRJ 

CARGO Atividades Requisitos Obrigatórios 

FARMACEUTICO 
Assistência farmaceutica em unidade hospitalar voltada para 

pacientes críticos portadores de SARS-CoV-2. 

.Graduação Completa em 
Farmácia; 
.Registro ativo no Conselho de 
classe.  

FISIOTERAPEUTA 
Atendimento de fisioterapia a pacientes críticos, em especial que 

necessitam de suporte ventilatório. 

.Graduação concluída em 
Fisioterapia; 
.Especialização concluída em 
Fisioterapia Respiratória; 
.Registro ativo no Conselho da 
Categoria. 

 

 

NUTRICIONISTA 
Desenvolver atividades nutricionais voltadas para pacientes em 
unidade de terapia intensiva e semi-intensiva. 

• Ensino Superior Concluído 
em Nutrição; 
• Registro ativo no conselho de 
Nutrição, válido no Rio de 
Janeiro; 
• Experiência profissional de, 
no mínimo, 1 ano em nutrição 
clínica ou especialização 
concluída em nutrição clínica 
aplicada a infectologia ou 
residência concluída em 
nutrição clínica. 

 

TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Assistência farmacêutica em unidade hospitalar voltada para 

pacientes críticos portadores de SARS-CoV-2. 

• Ensino Médio Completo; 
• Curso técnico em farmácia 
completo. 

 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Dar apoio técnico à realização de diagnóstico por imagem (raio – X e 
tomografia computadorizada) de pacientes em unidade de terapia 
intensiva e em unidade de isolamento/ terapia semi-intensiva voltada 
para pacientes portadores de SARS-Cov-2. 

• Ensino Médio Completo; 
• Curso Técnico em Radiologia 
concluído; 
• Registro no Conselho Ativo. 

 

ENFERMEIRO GERAL 
Realizar cuidados de enfermagem em unidade de isolamento/ terapia 

semi-intensiva voltados para pacientes portadores de SARS-Cov-2 

• Graduação concluída em 
Enfermagem; 
• Registro ativo no Conselho 
da Categoria. 

 

 

ENFERMEIRO ESPECIALISTA 
Realizar cuidados de enfermagem em terapia intensiva voltados para 

pacientes portadores de SARS-Cov-2.  

• Graduação concluída em 
Enfermagem;  
• Registro ativo no Conselho 
da Categoria;  
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• Curso de Especialização ou 
Residência concluído em 
Enfermagem em Terapia 
Intensiva ou Experiência 
profissional mínima de 1 ano 
em Unidade de Terapia 
Intensiva.   

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Realizar cuidados de técnico de enfermagem voltados para pacientes 

portadores de SARS-Cov-2. 

• Ensino Médio Completo; 
• Curso Técnico de 
Enfermagem Concluído; 
• Registro ativo no Conselho 
da Categoria. 

 

 

MÉDICO PLANTONISTA - COVID 
Avaliar e tratar pacientes internados em unidade de terapia intensiva 

voltada para pacientes portadores de SARS-Cov-2 

• Graduação concluída em 
Medicina; 
• Registro ativo no Conselho 
da Categoria; 

 

 

 

MÉDICO CLÍNICO 
Realizar atendimento clínico geral a pacientes em regime de 

internação e ambulatorial. 

• Graduação concluída em 
Medicina; 
• Registro ativo no Conselho 
da Categoria; 
• Residência médica em Clínica 
Geral ou equivalente 

 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Assistir a chefia no levantamento e distribuição dos serviços 
administrativos da unidade; Executar atividades de complexidade 

mediana tais como: estudo e análise de processo de interesse geral 
ou especifico do setor, bem como acompanhar a transição; Expedir 

documentos e verificar suas transcrições; Manter contato interno ou 
externo para discutir ou estudar assuntos relacionados com outros 

setores; Organizar e manter arquivos e fichários da unidade; Planejar, 
propor e executar atividades de complexidade mediana relativa à 
administração de RH, financeira e orçamentária; Executar outras 

tarefas da mesma natureza e nível de dificuldade. 

• Ensino Médio Completo. 

 

 

 

TÉCNICO DE HEMODIÁLISE 

Atender a pacientes que estão em tratamento por hemodiálise ou 
hemofiltração; Atuar no preparo de pacientes para o procedimento, 

efetuando o manuseio de materiais próprios com segurança e 
seguindo as normas de segurança e saúde, além de garantir a limpeza 

e organização das salas e equipamentos. 

• Ensino Médio Completo; 
• Curso Técnico de 
Enfermagem Concluído; 
• Registro ativo no Conselho 
da Categoria; 
• Experiência na área, em 
atividades de hemodiálise.  
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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/

