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CHAMADA Nº 02/2021 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 2 VAGAS 

IMEDIATAS PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O PROJETO: 

ESTRATIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO PARA ARBOVIROSES 

URBANAS TRANSMITIDAS POR AEDES NO BRASIL. 

 

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, desde que o valor recebido 

anteriormente não seja maior do que o oferecido nesta chamada. 

 

2. QUANTIDADE DE VAGAS 

2 (duas) vagas para o cargo de assistente administrativo. 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO 

Preenchimento imediato de 2 vagas para o cargo de Assistente Administrativo, com formação 

de cadastro de reserva. 

 

4. MODALIDADE E REGIME JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 

5. PRAZO DO CONTRATO DE TRABALHO 

5 meses, com possibilidade de prorrogação. 
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6. LOCAL DE ATUAÇÃO 

Núcleo Operacional Sentinela de Mosquitos Vetores-Nosmove/Fiocruz – Projeto ARBOALVO - 

Rio de Janeiro – RJ. 
 

7. SALÁRIO MENSAL 

 R$ 2.442,06 reais mensais. 

 

8. CARGA HORÁRIA SEMANAL 

40 horas semanais 

 

9. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO CADASTRO DE RESERVA: 

Até 30 de novembro de 2021. 

 

10. 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. 

 

11. REQUISITOS: 

 

10.1. Requisitos Eliminatórios 

• Ensino Médio Completo; 
 

• Experiência profissional de, no mínimo, 1 ano no cargo de auxiliar administrativo, 

assistente administrativo ou analista administrativo; 
 

• Disponibilidade para trabalho híbrido (home office e presencial). 
 

10.2. Requisitos Classificatórios 

• Curso de capacitação concluído com certificação e/ou declaração nas seguintes áreas: 

a) secretariado; b) planilhas eletrônicas; c) pacote office; d) organização de atividades; 
 

• Experiência profissional no cargo de auxiliar administrativo, assistente administrativo ou 

analista administrativo; 
 

• Ensino Superior Completo ou em andamento em Administração de Empresas, Gestão 

de Recursos Humanos e outras áreas administrativas. 
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11. ATRIBUIÇÕES GERAIS: 

 

- Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos;  

- Gestão de documentos físicos e digitais; 

- Acompanhamento das despesas e cronograma; 

- Elaboração de atas, formulários e relatórios técnicos; 

- Elaboração de planilhas em Excel; 

- Secretariar reuniões e outros eventos; 

- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

- Gerenciamento de cronogramas e calendários. 

 

12. DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será composto de 03 (três) etapas, a saber: 1ª etapa: Inscrição; 2ª etapa: 

Avaliação curricular; 3ª etapa: Entrevista. 

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

www.fiotec.fiocruz.br. 

 

12.1. 1211ª etapa: Inscrição 

 

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fiotec 

www.fiotec.fiocruz.br e anexar o currículo atualizado, documentos comprobatórios de 

escolaridade e experiência (frente e verso), seguindo o cronograma no Quadro I. 

 

Todos os documentos enviados precisam estar em formato pdf, caso o candidato apresente os 

documentos em formato diferente do especificado anteriormente, será eliminado. 

 

Além disso, o candidato que não anexar os comprovantes declarados será eliminado do 

processo seletivo ou não receberá a pontuação referente ao item do Quadro II. 

 

As declarações de experiência informadas deverão constar em papel timbrado do declarante, 

com as especificações das atividades desenvolvidas e dos períodos correspondentes a elas, 

como também a assinatura e carimbo do responsável pela emissão da mesma. Esse 

documento deverá ser anexado no momento da inscrição. Serão considerados 

comprovantes de escolaridade apenas diplomas e declarações devidamente assinados. 
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Quaisquer informações que estejam omissas ou ilegíveis no currículo ou nos comprovantes 

não serão consideradas. Não será aceito como comprovante de nenhum outro documento 

diferente do solicitado. Não serão consideradas declarações emitidas pelo próprio candidato. 

 

12.2 2ª etapa: Avaliação Curricular 

Esta etapa será de caráter classificatório e eliminatório, servindo a pontuação correspondente 

para a apuração da classificação final, conforme o Quadro II. A pontuação máxima da 

avaliação curricular será de 50 pontos. 

Serão considerados aprovados apenas os candidatos que alcançarem, no mínimo, 25 pontos 

nesta etapa. 

Os 6 (seis) primeiros candidatos aprovados nesta etapa serão convocados para as entrevistas 

que acontecerá via web.  

Em caso de empate nesta etapa, serão considerados os seguintes critérios: 

• Maior pontuação no item de experiência profissional; 

• Maior idade; 

 

12.3 3ª etapa: Entrevista 

 

A etapa de entrevista técnica terá caráter classificatório e eliminatório, servindo a pontuação 

correspondente para a apuração da classificação final. A Entrevista Técnica será realizada por 

webconferência nos dias informados no Quadro I desta chamada. 

 

A convocação e a forma de realização serão divulgadas no site institucional da Fiotec, bem 

como por e-mail ao candidato, de acordo com o contato por ele cadastrado no momento da 

inscrição.  

 

No momento da realização da entrevista, o candidato deverá demonstrar competências e 

experiência nos seguintes temas: 

 

• Nível de conhecimento na área;  

• Comunicação verbal e escrita; 

• Capacidade de inter-relacionamento de ideias e conceitos;  

• Interesse, prioridade e disponibilidade para o cumprimento das atividades propostas;  

• Adequação ao perfil;  
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Os candidatos que obtiverem nota inferior a 25 pontos nesta etapa serão eliminados do 

processo seletivo. 

 

13 . RESULTADO FINAL 

A nota final de cada candidato será a soma das pontuações obtidas dispostas no Quadro II. 

Serão selecionados aqueles candidatos que, seguindo a ordem decrescente de classificação, 

preencherem o número de vagas oferecidas. 

Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem: 

- Maior idade; 

- Maior pontuação na entrevista; 

- Maior pontuação no item de experiência profissional; 

 

É de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo seletivo no site da 

Fiotec www.fiotec.fiocruz.br. 

 

O resultado final será divulgado no site da FIOTEC: www.fiotec.fiocruz.br. 

 

Os candidatos que ao final do processo não se classificarem dentro do número de vagas e 

atingirem a nota mínima, irão compor o cadastro de reserva. Caso ocorram desistências de 

candidatos selecionados, os candidatos do cadastro de reserva poderão ser chamados a 

ocupar as vagas remanescentes, sendo respeitada a ordem de classificação. 

 

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 formalizados 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. Serão avaliados apenas os arquivos de recurso 

enviados dentro do formato disponibilizado no site da Fiotec e que atendam ao padrão 

disponibilizado no resultado final do processo de seleção. 
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15. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E CONTRATAÇÃO 

• Apresentar, na data da convocação, a comprovação dos requisitos exigidos para a 

vaga; 

• 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 será realizada através da FIOTEC ou da Coordenação do Projeto, 

mediante e-mail e telefone; 

• O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório; 

• Não será convocado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou 

comprovar quaisquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

• Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

• 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 processoseletivopublico@fiotec.fiocruz.br. Esse endereço não poderá ser utilizado 

para envio de documentos comprobatórios. A não atualização das informações 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 por membros indicados 

pela FIOTEC e pela Coordenação do Projeto. 
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QUADRO I - ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Atividades Datas 

Período de Inscrição (preenchimento da inscrição, envio de 

currículos e documentos comprobatórios) 

01/07/2021 até 05/07/2021 

Análise Curricular 06/07/2021 até 08/07/2021 

Divulgação do Resultado da Análise Curricular e da Lista de Inscritos 09/07/2021 

Entrevista 12/07/2021 até 13/07/2021 

Divulgação do Resultado da Entrevista 15/07/2021 

Período de Interposição de Recursos 15/07/2021 até 24/07/2021 

Divulgação do Resultado Final Após interposição de Recurso 28/07/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ESTRATIFICAÇÃO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS DE 
INTERVENÇÃO PARA ARBOVIROSES URBANAS 

TRANSMITIDAS POR AEDES NO BRASIL. 

01/07/2021 

 

         

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) 

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos 

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 

2209-2754 

fiotec@fiotec.fiocruz.br - www.fiotec.fiocruz.br  

 

QUADRO II - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

ITEM ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃ

O 

 
Curso de capacitação concluído com certificação e/ou declaração nas 
seguintes áreas: a) secretariado; b) planilhas eletrônicas; c) pacote office; 
d) organização de atividades 

Máximo: 10 

(5 pontos 

por 

curso) 

 
Experiência profissional no cargo de auxiliar administrativo, assistente 

administrativo ou analista administrativo 

Máximo 20 

 Experiência profissional de 2 a 4 anos completos 10 

 Experiência profissional de 5 a 6 anos completos 15 

 Experiência profissional acima de 7 anos completos 20 

 Formação Acadêmica Máximo 20 

 
Ensino Superior em andamento em Administração de Empresas, Gestão de 

Recursos Humanos e outras áreas administrativas* 

10 

 
Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão de 

Recursos Humanos e outras áreas administrativas 

20 

 Entrevista Técnica 50 pontos 

TOTAL - 100 

*Não serão pontuados profissionais com matrícula trancada. 
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