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PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA DE BOLSISTA DE EXTENSÃO PARA 

APOIO TÉCNICO NA ADEQUAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS 

DA FIOCRUZ AOS PADRÕES INTERNACIONAIS PRECONIZADOS PELA REDE NACIONAL DE 

BIOTÉRIOS DE PRODUÇÃO DE ANIMAIS PARA FINS CIENTÍFICOS, DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS 

(REBIOTÉRIO). 

Modalidade de Contrato: Bolsista de extensão – apoio técnico 

Projeto: ICTB-002-FIO-19 – Adequação do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos da 
Fiocruz aos padrões internacionais preconizados pela Rede Nacional de Biotérios de Produção 
de Animais para fins científicos, didáticos e tecnológicos (Rebiotério). 

Escolaridade: Graduação completa. 

Requisitos Obrigatórios:  

Conhecimentos no Pacote Office e Curso de auditor interno na ISO 9001:2015; 

Experiência profissional de, no mínimo, 2 (dois) anos na função de analista da qualidade. 

Requisitos Desejáveis:  

MBA ou Especialização em Gestão da Qualidade, experiência de dois anos na função de analista 
da qualidade e cursos de Garantia da Qualidade na área da saúde.   

Atividades a serem desenvolvidas: 

Atividade 1: Elaborar e revisar procedimentos operacionais padrão, aplicando ferramentas da 

qualidade nas áreas, de acordo com a política definida. Apoiar na interface com as áreas 

quanto à elaboração e padronização de documentos da qualidade, contribuir para o 

desenvolvimento de indicadores de qualidade e identificar pontos de melhoria e riscos com 

base no mapeamento de processos. 

Produto 1: Elaboração e revisão de POP’s e entrega de indicadores de que demonstrem o 

desenvolvimento das atividades de acordo com as ferramentas da Qualidade. 

Atividade 2: Dar suporte na realização das auditorias internas e na implantação do sistema de 
não conformidades, de forma a analisar e acompanhar os registros de não conformidades, 
participando da elaboração dos planos de ações.  

Produto 2: Elaboração de planos de ações das áreas auditadas. 

Valor da bolsa: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos) reais mensais. 

Local de Atuação: Rio de Janeiro – Manguinhos. 

Etapas do Processo: 

✓ Inscrição; 
✓ Análise curricular; 
✓ Processo Seletivo.  
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Os candidatos interessados e que atendam ao perfil acima deverão encaminhar o currículo, 

em formato pdf, até o dia 16/07/2021, por meio do seguinte link: 

https://fiotec.wufoo.com/forms/s1kofltm0jo09my/  

https://fiotec.wufoo.com/forms/s1kofltm0jo09my/

