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CHAMADA Nº 03/2021 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 30 (TRINTA) VAGAS 

IMEDIATAS DE BOLSISTA DE ENSINO COM FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

PARA O PROJETO FORMAÇÃO-AÇÃO EM PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 

AMBIENTE E TRABALHO COM ÊNFASE NA SAÚDE INTEGRAL DAS MULHERES NA 

CONSTITUIÇÃO DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS (TSS) - GEREB-013-FIO-

20. 

 

1.  IMPEDIMENTOS 

Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo celetista Fiotec 

há menos de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Autônomos ou MEI (Micro Empreendedor Individual) só poderão atuar como bolsistas 6 (seis) 

meses após o encerramento do contrato. 

 

 
2. QUANTIDADE, LOCAL DE ATUAÇÃO E TIPO DE BOLSAS 

30 (trinta) bolsas de ensino. 

2.1. DA DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO: 

 

Estado Tutora  

Alagoas 5 

Ceará 5 

Distrito Federal 5 

Pernambuco 5 

Rio de Janeiro 5 

Tocantins 5 

TOTAL 30 

No ato da inscrição, a candidata deverá informar para qual estado deseja se candidatar. A 
candidata deverá residir no estado escolhido. 

A Coordenação Político Pedagógica do Curso (CPP) poderá redistribuir as candidatas de 
acordo com as necessidades locais, dentro do respectivo estado, conforme anexo II. 
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3. OBJETIVO DA SELEÇÃO 

Seleção de Tutoras Bolsistas que atuarão como facilitadoras do processo de construção do 

conhecimento no Curso Livre de Aperfeiçoamento em Promoção e Vigilância em Saúde, 

Ambiente e Trabalho com ênfase na Saúde Integral das Mulheres (CLA-PVSAT-SIM).  

 

O referido curso tem como premissa abordar e desenvolver ações que combatam as 

condições históricas de desigualdade entre homens e mulheres que impactam diretamente na 

saúde das mulheres, neste sentido “as questões de gênero devem ser consideradas como um 

dos determinantes da saúde na formulação das políticas públicas” (PNAISM, 2004). 

 

Neste sentido, a chamada pública se propõe a contribuir para o empoderamento da mulher, a 

formação-ação, a qualificação e o fomento do debate de novos conhecimentos e saberes de 

base territorial, por meio da capacitação de multiplicadoras. 

 

4. VALOR DA BOLSA 

R$ 1.000,00 (um mil) reais mensais. 
 
 

5. VIGÊNCIA DA BOLSA 

6 (seis) meses, podendo ser prorrogada de acordo com a necessidade do curso. 

 

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

A validade será de 12 (doze) meses, a partir da divulgação do resultado final, podendo ser 

prorrogado. 

 

7. 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 a candidata se inscreveu. 

 

8. REQUISITOS: 

 
8.1. Requisitos Eliminatórios 

 

• Vaga exclusiva para mulheres; 
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• Conhecimento de informática, especialmente no pacote office e nas plataformas virtuais 

e de comunicação; 

• Disponibilidade para viagens e deslocamentos locais; 

• Experiência de, no mínimo, 1 (um) ano na área de atuação em destaque nesta chamada 

pública (metodologias participativas, questões de gênero, saúde da mulher, direitos 

humanos, grupos de mulheres, educação popular, economia solidária e/ou 

agroecologia); 

• Residir no estado em que se inscreveu para atuar, enviando comprovante de residência 

em seu nome ou a declaração disponível no anexo II devidamente assinada; e 

• Possuir computador e acesso ilimitado à Rede de Internet. 

 
 

8.2. Requisitos Classificatórios 

• Ensino Superior Completo ou em curso nas áreas de humanas, da saúde ou das ciências 

agrárias; e 

• Ensino Médio Completo; 

• Experiência na área de atuação em destaque nesta chamada pública (metodologias 

participativas, questões de gênero, saúde da mulher, direitos humanos, grupos de mulheres, 

educação popular, economia solidária e/ou agroecologia). 

 
9.  ATRIBUIÇÕES GERAIS DAS BOLSISTAS 

 

• Conduzir processos pedagógicos, articulações e mobilizações sociais para mulheres; e 

• Atender aos prazos estipulados pelo Processo Educativo. 

 
10. ESTRUTURA E DURAÇÃO DO CURSO 

 
O Curso está estruturado em 4 (quatro) Ciclos e terá carga horária total de 180 (cento e oitenta) 

horas na qual envolverá momentos síncronos, assíncronos com o apoio de plataformas virtuais 

e presenciais, e trabalho de monitoria in loco junto aos territórios das educandas, seguindo todos 

os protocolos de segurança e o Plano de Contingência da Fiocruz para a Pandemia do Covid-

19. 

 

A carga-horária do Curso está dividida em Tempo Escola (TE), Tempo Comunidade (TC) e 

Projeto de Ação Coletiva (PAC) conforme descrito abaixo:  

 

•  Tempo Escola (TE): 80 (oitenta) hora aula 

• Tempo Comunidade (TC): 50 (cinquenta)  hora aula 

• Projeto de Ação Coletiva (PAC): 50 (cinquenta)  hora aula 

• Total: 180 (cento e oitenta)  hora aula 
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Os locais e datas onde será realizado cada momento presencial serão divulgados pelaCPP. 

 
11. DO PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo será composto de 3 (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. 

 

11.1. 1ª etapa: Inscrição 
 

A candidata deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fiotec 

www.fiotec.fiocruz.br  e anexar o currículo atualizado, declaração de residência (anexo II) ou 

comprovante de residência e 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 a candidata apresente os 

documentos em formato diferente do especificado anteriormente, será eliminada.  

Além disso, a candidata que não anexar os comprovantes declarados será eliminada 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. 

 

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 pela própria candidata. 

 

As candidatas que possuem mais de um comprovante de experiência ou de escolaridade 

deverão consolidar todos os comprovantes em um único arquivo PDF e anexá-lo no ato da 

inscrição. 

 
11.2. 2ª etapa: Avaliação Curricular 

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

para a apuração da classificação final, conforme o Quadro II. A pontuação máxima da avaliação 
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curricular será de 50 (cinquenta) pontos. 

A quantidade de candidatas convocadas para a entrevista por estado corresponderá a 2 (duas) 

vezes o total de vagas disponíveis no estado. 

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

• Maior idade; 

• Maior pontuação no item de experiência profissional; 

 
11.3. 3ª etapa: Entrevista 

 

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

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

webconferência, via Microsoft teams, 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 ela 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; 

• Capacidade de inter-relacionamento de ideias e conceitos;  

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

• Adequação ao perfi e flexibilidade de trabalho e;  

• Ter facilidade de comunicação em equipe, capacidade de liderança para trabalho em 
equipe, iniciativa e mediação de conflitos. 
 

 

Os candidatos que obtiverem nota inferior a 25 (vinte e cinco) pontos nesta etapa serão 

eliminados do processo seletivo. 

 

12. RESULTADO FINAL 

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

Serão selecionadas aquelas candidatas 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 no item de experiência profissional; 

• Maior pontuação na entrevista; 

É de responsabilidade da candidata acompanhar as etapas do processo seletivo no site da 
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Fiotec www.fiotec.fiocruz.br. 

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

As candidatas que não se classificarem dentro do número de vagas e atingirem a nota mínima, 

irão compor o cadastro de reserva. Caso ocorram desistências de candidatas selecionadas, 

aos candidatas do cadastro de reserva poderão ser chamados a ocupar as vagas 

remanescentes, sendo respeitada a ordem de classificação. 

 

13.  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 a candidata 

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

 

Dentro do período de interposição de recursos a candidata 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. 

 

14. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E CONTRATAÇÃO 

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

toda documentação necessária para inserção na bolsa; 

• Possuir Conta-Corrente ou conta poupança em nome da aprovada no Edital (não serão 

aceitas contas de Benefícios (Bolsa família, etc), contas salário, contas conjuntas, Caixa 

Fácil, Poupança Caixa Fácil ou Conta Fácil BB); 

• A falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará a candidata do Processo Seletivo 

Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções 

penais aplicáveis; 

• A convocação será realizada por meio da FIOTEC ou da Coordenação do Projeto, mediante 

e-mail e telefone; 

• O não comparecimento da candidata convocada terá caráter eliminatório; 

• Não será convocado a candidata que deixar de apresentar os documentos ou comprovar 

quaisquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

• Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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• A Candidata é responsável pela atualização de suas informações pessoais, endereço 

residencial e e-mail durante a validação desse Processo Seletivo, por meio 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 a candidata, 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. 

• As candidatas aprovadas para o preenchimento imediato das 30 (trinta) vagas deverão 

apresentar disponibilidade para participar das atividades propostas pela CPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO I - ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
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Atividades Datas 

Período de Inscrição (preenchimento da inscrição, envio de 

currículos e documentos comprobatórios) 

05/08/2021 a 11/08/2021 

Análise Curricular 12/08/2021 a 16/08/2001 

Divulgação do Resultado da Análise Curricular e da Lista de Inscritos 17/08/2021 

Entrevista 18/08/2021 a 20/08/2021 

Divulgação do Resultado da Entrevista 23/08/2021 

Período de Interposição de Recursos 23/08/2021 a 01/09/2021  

Divulgação do Resultado Final Após interposição de Recurso 02/09/2021 
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QUADRO II - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

ITEM ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO 

1 FORMAÇÃO ACADÊMICA MÁXIMO 20 

1.1 Ensino Médio Completo 10 

1.2 
Ensino Superior (incompleto) em curso nas áreas de humanas, da saúde ou 

das ciências agrárias; 

15 

1.3 
Ensino Superior Completo nas áreas de humanas, da saúde ou das ciências 

agrárias; 

20 

2 

Experiência na área de atuação em destaque nesta chamada pública 

(metodologias participativas, questões de gênero, saúde da mulher, direitos 

humanos, grupos de mulheres, educação popular, economia solidária e/ou 

agroecologia). 

MÁXIMO 30 

 Experiência de 2 anos completos. 15 

 Experiência de 3 a 4 anos completos. 20 

 Experiência de 5 a 6 anos completos 25 

 Experiência de 7 anos completos ou mais. 30 

3 Entrevista Técnica  50 

TOTAL - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 
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As atividades nos estados acontecerão nos seguintes municípios e comunidades: 

Estado Município Comunidade 

Alagoas Arapiraca Comunidade Quilombola do Carrasco 

Santana do Mundaú Comunidade Quilombola de Mariana, Filus e Jussarinha 

Taquarana  Comunidade Quilombola de Poços do Lunga, Mameluco e 

Sitio Volta e Lagoa do Cocho 

Maceió Marisqueiras e Mulheres de Terreiros 

Ceará Monsenhor Tabosa Comunidade Rural 

Tauá Comunidade Quilombola 

Caucáia Comunidade Pesqueira 

Fortaleza Comunidade da Barra do Ceará 

Itapipoca Comunidade Pesqueira e Rural 

Distrito Federal Ceilância Comunidade Quilombola e Rural 

Planaltina Comunidade Rural  

Samambaia Comunidade Rural 

São Sebastião Comunidade Rural e Mulheres em situação de 

Vulnerabilidade 

Sobradinho Comunidade Rural 

Pernambuco 

 

Caruaru Comunidade Rural 

Salgueiro Comunidade Quilombola 

Recife Comunidade Ribeirinha de Brasília Teimosa 

Triunfo Comunidade Quilombola de Águas Claras 

Goiana Comunidade Ribeirinha de Atapuz 

Rio de Janeiro Maricá Comunidade Pesqueira, Rural e Quilombola 

Nova Iguaçu Comunidade Pesqueira, Rural e Quilombola 

Campos dos Goitacazes Comunidade Pesqueira, Rural e Quilombola 

Tocantins Araguatins Comunidade Rural e Quilombola 

Marianopolis Comunidade Rural e Quilombola 

Novo Acordo Comunidade Rural e Quilombola 

Palmas Comunidade Rural e Quilombola 

Porto Nacional Comunidade Rural e Quilombola 

 

 

Anexo II 
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Declaração de Residência 

 

Eu,

 

DECLARO 

para os devidos fins de atendimento às exigências do presente edital, ciente das 

responsabilidades e das penas da lei que estou residindo no endereço: 

 

 

Local e data 
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