17/05/2021

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA DE BOLSISTA DE EXTENSÃO
PARA APOIO TÉCNICO NA PESQUISA DE MANEJO HUMANITÁRIO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
NEGLIGENCIADOS NO CONTEXTO DA SAÚDE ÚNICA.
Modalidade de Contrato: Bolsista de extensão – apoio técnico
Projeto: ICTB-001-FIO-19 - Manejo humanitário de animais domésticos negligenciados no
contexto da Saúde Única.
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Requisito Obrigatório: Experiência profissional de, no mínimo, 6 meses em manejo de animais
domésticos, especialmente cães e gatos.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividade: Apoio no monitoramento da dinâmica de abandono dos cães e gatos, através de
anotações práticas nas rondas periódicas pelo campus da Fiocruz, realizando contagens de
animais, observações da distribuição dos animais pelo campus, além de dados de
comportamentos para a análise estatística, etogramas individuais e dos grupos colaborando
em ações efetivas de manejo e controle das espécies atendidas pelo Programa de Saúde Única.
O planejamento estratégico de ações de manejo e controle das populações de cães e gatos
será realizado a partir dos resultados dos dados coletados e, desta forma, o Programa poderá
medir a eficiência de suas ações e realizar os ajustes necessários para a melhoria contínua de
sua eficiência.
Produto/entrega: Relatório periódicos sobre a dinâmica populacional, com as contagens e
flutuação do número de animais e comportamentos dos grupos. Estes dados auxiliarão no
desenvolvimento estratégico de ações efetivas de manejo e controle dos animais monitorados
e promoverá melhor qualidade de vida dos animais do coletivo, auxiliando nos programas
monitoramento, identificação, e castração e elaboração de atividades educativas no campus e
nas comunidades de entorno.
R$ 1.310,00 (um mil, trezentos e dez reais) mensais.
Periodicidade dos produtos/entregas: A cada 03 meses.
Local de Atuação: Rio de Janeiro – Manguinhos.
Etapas do Processo:
✓ Inscrição;
✓ Análise curricular;
✓ Entrevista Técnica;
A convocação para a entrevista ocorrerá por e-mail e/ou telefone, considerando o endereço
de e-mail informado pelos candidatos.
Os candidatos interessados e que atendam ao perfil acima deverão encaminhar o currículo,
em formato pdf, até o dia 25/05/2021, por meio do seguinte link:
https://fiotec.wufoo.com/forms/s1hjz1wm1fhfk32/.

