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CHAMADA Nº 13/2022 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 01 (UMA) 

VAGA IMEDIATA DE BOLSISTA DE EXTENSÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA PARA O PROJETO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS 

PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA(S) EM TERRITÓRIOS 

VULNERABILIZADOS - ENSP-015-FIO-20. 

 

1. IMPEDIMENTOS 

Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo 

celetista com a Fiotec há menos de 180 dias;. 

 

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

seis meses após o encerramento do contrato com a Fiotec; 

 

2.  QUANTIDADE DE VAGA 

01 vaga imediata para bolsista de extensão e formação de cadastro de reserva. 

 

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO 

Recrutamento e seleção de 01 (um) bolsista para o desenvolvimento de atividades de 

extensão no Projeto Desenvolvimento de Tecnologias Sociais para o Enfrentamento à 

Violência(s) em Territórios Vulnerabilizados em parceria intrainstitucional com o 

Laboratório Internet, Saúde e Sociedade do Centro de Saúde Escola Germano Sinval 

Faria da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca - Laiss/CSEGSF/ENSP.  

 

4. LOCAL DE ATUAÇÃO 

Manguinhos – Rio de Janeiro, RJ. 
 

5. VALOR DA BOLSA 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais. 

 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Prazo de 05 meses, podendo ser prorrogado, de acordo com a avaliação das atividades 

realizadas, bem como as necessidades, disponibilidade de recursos e vigência do 

projeto. 
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7. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO CADASTRO DE RESERVA 

A validade será de 12 meses, a partir da divulgação do resultado final. 

 

8.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. 

 

9. REQUISITOS 

9.1 Requisitos Obrigatório 

- O candidato deverá estar cadastrado ou ter membro da família cadastrado como 

usuário de um dos equipamentos públicos de saúde ou educação localizados no 

Território de Manguinhos (ver relação no Quadro III). Adotado o conceito da Estratégia 

de Saúde da Família – ESF para comprovar os membros de uma mesma família, ou 

seja, morar na mesma residência (coabitação) com comprovação através do cadastro 

na ESF, com endereço vinculado ao número do Cartão Nacional de Saúde – CNS; 

 

- Estar cursando graduação dentro da área de avaliação CAPES (https://t.ly/vX5h) 

Ciência da Computação ou ter concluído curso de nível médio técnico na área da 

Ciência da Computação; 

 

- Possuir conhecimento teórico e prático na identificação, descrição e manuseio de 

hardware; 

 

9.2 Requisitos Classificatórios 

- Ser morador de Manguinhos cadastrado na Estratégia de Saúde da Família, 

comprovado por meio do número do cartão da ESF ou CNS; 

  
- Possuir Registro no Cadastro Único; 
 
-  Ser aluno com matrícula ativa na rede pública de ensino; 

 

- Ter membro do núcleo familiar (que coabite) matriculado na rede pública de ensino, 

comprovado por meio de declaração de matrícula do familiar na rede pública de ensino 

e registro na ESF. Adotado o conceito da Estratégia de Saúde da Família – ESF para 
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comprovar os membros de uma mesma família, ou seja, morar na mesma residência 

(coabitação); 

 
10. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

• Assistência na realização de diagnóstico da capacidade instalada atual e potencial 
de laboratório de informática e inclusão digital como parte dos descritores da 
Cartografia de Manguinhos; 

• Assistência no desenvolvimento de tecnologias de comunicação e informática, 
orientada pelos princípios da tecnociência solidária; 

• Realização ou participação em eventos técnico-científicos;  

• Revisão sistematizadas e sistematização de dados e informações;  

• Organização, realização e participação em oficinas e reuniões do Projeto;  

• Elaboração de relatórios parciais e final de acompanhamento das atividades;  

• Assistência na elaboração de protocolos, resenhas, notas técnicas, manuais, 
apostilas, relatórios, dentre outros documentos necessários durante a elaboração e 
desenvolvimento do projeto; 

• Assistência no desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão nas 
temáticas da cartografia digital, análise da capacidade instalada e prontuário de 
máquinas e equipamentos.  

 

11. DO PROCESSO SELETIVO 

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

etapa: Análise de vínculo/vivência no território, socioeconômica e currículo; 3ª etapa: 

Entrevista e Teste Prático. O cronograma das etapas do processo seletivo pode ser 

visualizado no Quadro I. 

 

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

FIOTEC www.fiotec.fiocruz.br.  

 

Serão eliminados os candidatos que não preencherem os critérios definidos nesta 

chamada pública e que não comprovarem as informações declaradas e/ou contidas nos 

currículos submetidos.  

 

11.1. 1ª etapa: Inscrição  

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

(www.fiotec.fiocruz.br), com os dados pessoais completos (endereço, CPF, filiação e 

data de nascimento, telefone e e-mail de contato), e deverá anexar, obrigatoriamente:  

• Currículo registrado na Plataforma Lattes (https://lattes.cnpq.br/);  
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• Documento comprobatório de escolaridade (superior em curso ou médio técnico 

concluído) frente e verso; 

• Comprovante de matrícula do candidato ou familiar coabitante, de acordo com os 

requisitos classificatórios; 

 

Para comprovação dos requisitos classificatórios, o candidato deverá anexar a 

documentação informada no item 9.2. 

 

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 e/ou não receberá a pontuação referente ao item do Quadro II. 

 

Serão considerados comprovantes de escolaridade apenas declarações de matrícula 

devidamente assinados, datadas e emitidas em papel timbrado da instituição de ensino. 

 

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. Todos os documentos anexados devem estar na língua 

portuguesa. 

 

11.2 2ª etapa: Análise de vínculo/vivência no território, socioeconômica e 

currículo:  

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

correspondente para a apuração da classificação geral, conforme o Quadro II.  

 

Serão convocados para a etapa da Entrevista os 10 primeiros candidatos, respeitando 

a ordem de classificação geral estabelecida após análise currícular.  

 

Em caso de empate nesta etapa, será utilizado o seguinte critério: 

- Maior idade. 

 

11.3 3ª etapa: Entrevista e Teste Prático 

A etapa de entrevista e teste prático terá caráter classificatório e eliminatório, servindo 
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a pontuação correspondente para a apuração da classificação final.  

 

A Entrevista e o teste serão realizados de forma presencial, nos dias informados no 

Quadro I desta chamada. As informações de data, horário e local serão divulgadas no 

resultado parcial. 

 

No momento da realização da entrevista o candidato deverá demonstrar conhecimento 

de ferramentas digitais e serão avaliados. No teste prático o candidato dará uma aula 

sobre qualquer tema básico de informática, como por exemplo: Word, Excel, Power 

Point, Internet ou mídias sociais. Esta fase é composta de 50 pontos, cabendo ao 

orientador avaliar os conhecimentos, habilidades e atitudes do candidato no 

desenvolvimento da entrevista e do teste prático, observando os critérios relacionados 

abaixo: 

• Respostas Claras e Objetivas; 

• Pontualidade; 

• Grau de Interesse/Motivação; 

• Expor o que compreende da Ficha de Inventário  

• Preenchimento da Ficha de Inventário; 

 
O teste prático valerá 20 pontos e a entrevista 30 pontos. 
 

Os candidatos que obtiverem nota inferior a 10 (dez) pontos no teste prático e/ou 15 

pontos na entrevista serão eliminados do processo seletivo. 

 

12. RESULTADO FINAL 

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

II, podendo atingir nota máxima de 100 pontos. 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 nota nos requisitos classificatórios da 2ª Etapa; 

• Maior idade. 

 

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

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

 

Os candidatos que não se classificarem dentro do número de vagas e atingirem a nota 

mínima, irão compor o cadastro de reserva.  

 

13. RECURSOS 

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 

Anexo I, e deverão, obrigatoriamente, ser formalizados com a devida motivação, 

cabendo ao candidato indicar de forma objetiva o item a ser analisado. 

 

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. 

 

14. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E CONVOCAÇÃO 

• O candidato aprovado no processo seletivo deverá apresentar, na data da 

possível convocação, a comprovação dos requisitos classificatórios e eliminatórios 

exigidos para o cargo; 

• A falsificação ou a não entrega dos documentos dentro do prazo estabelecido 

eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os 

atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis;  

• O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório;  

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

comprovar qualquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec;  

• Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.  

 

15. 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 
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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 

ETAPA PERÍODO 

Período de Inscrição (preenchimento da inscrição, 

envio de currículos) 
24/10/2022 até 30/10/2022 

Análise de vínculo/vivência no território, 

socioeconômica e curricular 
31/10/2022 até 03/11/2022 

Divulgação do Resultado da Etapa Classificatória 

e chamamento para entrevista 
07/11/2022 

Entrevista 08/11/2022 até 10/11/2022  

Divulgação do Resultado 14/11/2022 

Período de interposição de recursos 14/11/2022 até 18/11/2022 

Divulgação do Resultado Final 22/11/2022 
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Quadro II – Critérios de Pontuação  

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO 

2ª Etapa – Classificatória Máximo 50 pontos 

Ser morador de Manguinhos cadastrado na Estratégia de 

Saúde da Família; 
15 

Registro no Cadastro Único; 15 

Ser aluno de escola da rede pública de ensino; 10 

Ter membro do núcleo familiar (que more junto) matriculado 

na rede pública de ensino; 
10 

3ª Etapa – Classificatória e Eliminatória Máximo 50 pontos 

Entrevista  30 pontos 

Teste Prático – Expor o que compreende da Ficha de 

Inventário 
10 

Teste Prático – Preenchimento da Ficha de Inventário 10 

Total 100 pontos 
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Quadro III – Relação dos Equipamentos Públicos/Comunitários de Saúde 

e Educação de vínculo do candidato/familiar (coabitante) 

Registro Tipo e Nome do Equipamento 

Código 

CNES 

Saúde 

5456932 SMS Fiocruz Ensp CSE Germano Sinval Faria AP 31 

6514022 SMS CF Victor Valla AP 31 

9029354 SMS CAPS Carlos Augusto da Silva Magal AP 31 

Código INEP Educação 

33068798 Centro Integrado de Educação Pública Presidente Juscelino 

Kubitschek 

33439222 Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila 

33096538 Creche Municipal Chico Bento 

33136947 Creche Municipal Manguinhos 

33126301 Creche Municipal Samora Machel 

33069093 Escola Municipal Albino Souza Cruz 

33069247 Escola Municipal Ema Negrão de Lima 

33069395 Escola Municipal Professora Maria de Cerqueira e Silva 

33066213 Espaço de Desenvolvimento Infantil Bricio Filho 

33160902 Espaço de Desenvolvimento Infantil Doutor Antônio Fernandes 

Figueira 

33523258 Espaço de Desenvolvimento Infantil Doutor Domingos Arthur 

Machado Filho 

33160910 Espaço de Desenvolvimento Infantil Joaquim Venâncio 

IES 20342 Fiocruz-Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

33128391 Fiocruz-Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

33095884 Lar Irmão Francisco (Creche comunitária) 

33095876 Sociedade Independente de Cultura e Aprendizagem de 

Manguinhos. (SICAM) (Creche comunitária) 
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