
PERFIL REQUISITOS ATRIBUIÇÕES UNIDADE LOCAL/LOTAÇÃO
VAGAS POR 

UNIDADE

CARGA HORÁRIO 

SEMANAL / TURNO

CÓDIGO DA 

VAGA

E-MAIL PARA ENVIO DO 

CURRÍCULO

Auditoria Interna 

Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, 

Economia, Engenharia ou Tecnologia da Informação. 

Desejável experiência na área de logística pública e 

controles internos administrativos, conhecimento de 

auditoria baseada em riscos e noções de direito 

administrativo.

Realizar auditorias operacionais e de conformidade no âmbito da Fiocruz de 

acordo com o estabelecido pelo Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT); Adotar 

todos os procedimentos operacionais exigidos para a condução das auditorias 

internas identificados no item anterior, em absoluta conformidade com a 

legislação de regência, orientação doutrinária e jurisprudencial;   Participar do 

processo de atualização das normas atinentes à Auditoria Interna; Realizar, 

tempestivamente, o monitoramento das pendências das auditorias.

PRES/AUDIN
Campus 

Manguinhos/RJ
3 40 Horas semanais FIO-RJ01 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

Ouvidoria

Graduação em qualquer área. Noções de redação oficial; 

Pacote Office Básico (Word,Excel e Powerpoint); 

Capacidade de análise e síntese; Redação clara e objetiva; 

Capacidade de argumentação coerente e fundamentada; 

Capacidade de uso do sistema Sistema Eletrônico de 

Informações (Sei); Boa comunicação e relacionamento 

interpessoal; Iniciativa e pró-atividade; Interesse em 

absorver novos conhecimentos e experiências 

profissionais; Adaptação em ambiente de trabalho 

dinâmico, criativo e de informações sensíveis e capacidade 

de trabalhar em equipe.

Atender ao público interno e externo em todas as formas de contato( presencial, 

telefônico e via sistema). Orientar os usuários do sistema Fala.br . Realizar 

levantamento de informações pertinentes às rotinas de acompanhamento do 

sistema Fala.br . Extrair informações a partir de dados dos sistemas e elaborar 

relatórios. Visitar semanalmente as unidades nas ações de ouvidoria ativa

PRES/OUVIDORIA
Campus 

Manguinhos/RJ
3 40 Horas semanais FIO-RJ02 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

Corregedoria 

Servidores estatutários estáveis (RJU) com formação de 

nível superior  em qualquer área , preferencialmente, 

Direito, Administração ou Psicologia e que não estejam 

respondendo PAD.

Apurar notícias, denúncias e/ou representações de fatos que apontem para 

ocorrência de supostas irregularidades ocorridas no âmbito da Fiocruz; Realizar 

todas as tarefas relacionadas a regular instrução e desenvolvimento de Processos 

Administrativos, Disciplinares- PAD’s – e Processos de Responsabilização 

Administrativa de Pessoas Jurídicas – PAR, de rito sumário ou ordinário e, ainda, 

de sindicâncias, nas suas diversas espécies (investigativa, 

acusatória/contraditória/punitiva e patrimonial), sob a supervisão e orientação 

técnica da Corregedoria-Seccional Fiocruz; Adotar todos os procedimentos 

operacionais exigidos para a condução dos apuratórios com o propósito de instruí-

los adequadamente, isto é, em absoluta conformidade com a legislação de 

regência, orientação doutrinária e jurisprudencial; Proceder ao cadastramento de 

informações no sistema CGU-PAD e, ainda, no de controle de processos da 

Fiocruz; Realizar atividades administrativas e correlatas integrantes da rotina da 

Corregedoria Fiocruz; Participar do processo de atualização das normas atinentes 

à Corregedoria/Fiocruz.

PRES/CORREGEDORIA
Campus 

Manguinhos/RJ
4 40 Horas semanais FIO-RJ03 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

Controladoria - 

Jurídico

Graduação em Direito, com registro no conselho de classe. 

Conhecimento em direito administrativo, licitações e 

contratos

Gerenciar riscos jurídicos e garantir a execução das operações com segurança 

razoável; estruturar controle interno com a implantação de procedimentos de 

controle,  informação e comunicação; realizar análise processual; garantir a 

gestão eficiente, eficaz e regular dos recursos públicos.

PRES/CONTROLADORIA
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ04 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

Controladoria - 

Economia

Graduação em Economia, com registro no conselho de 

classe. Experiência na área de gestão estratégica, 

planejamento e gestão de custos 

Identificar, mensurar, analisar, divulgar e controlar os diversos riscos envolvidos 

nas ações da administração, bem como seus possíveis efeitos; Criar mecanismos 

de análise qualitativa e quantitativa de exposição de imagem e marca 

institucional; Análise de cenário econômico 

PRES/CONTROLADORIA
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ05 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

Controladoria -  

Demonstrações 

Contábeis

Graduação em Ciências Contábeis, com registro no 

conselho de classe. Experiencia em análise de balanço 

patrimonial, gestão de contas SIAFI, pretação de contas 

convênio e TED

Elaborar demonstrações contábeis oriundas dos órgãos específicos singulares e 

órgãos seccionais supervisionadas; Analisar e interpretar as demonstrações 

contábeis; Desenvolver políticas e procedimentos contábeis e de controle; 

Análisar os lançamentos tributários realizados, identificando potenciais equívocos 

de lançamentos e solicitando correção às áreas.

PRES/CONTROLADORIA
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ06 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

CCS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ07.1 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

ICICT
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ07.2 sgt@icict.fiocruz.br

COGEPE
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ07.3 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

IOC
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40 Horas semanais FIO-RJ07.4 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

BIOMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ07.5 captacao@bio.fiocruz.br

INCQS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ07.6 sgt@incqs.fiocruz.br

ICTB
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ07.7 rh.ictb@fiocruz.br

FARMANGUINHOS Jacarepaguá/RJ 1 40 Horas semanais FIO-RJ07.8 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

ANEXO I  - QUADRO DE VAGAS 

Comunicação Social
 Graduação em Comunicação Social, com habilitação em 

jornalismo, publicidade e propaganda ou relações públicas

Planejar e executar atividades de assessoria de imprensa (planejamento de 

estratégias para conquista de mídia espontânea, elaboração de releases e 

sugestão de pautas, contatos com a mídia, compilação e mensuração de 

resultados do trabalho de assessoria de imprensa, atendimento a jornalistas) e 

reportagem (produção de notícias, apuração e elaboração de matérias 

jornalísticas para veículos de internet e veículos impressos). Executar atividades 

relativas à comunicação interna, por meio de diferentes meios de comunicação 

(informativos, materiais institucionais, entre outros) e também do relacionamento 

com o público interno (campanhas, eventos, interface com as áreas e comissões).  

Planejar e executar ações de endomarketing em parceria com as áreas internas da 

organização.  Organizar eventos corporativos alinhados à estratégia institucional.
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CCS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ08.1 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

ICICT
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ08.2 sgt@icict.fiocruz.br

IOC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 horas semanais. FIO-RJ08.3 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

ICICT
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ09.1 sgt@icict.fiocruz.br

IOC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 horas semanais. FIO-RJ09.2 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Redação e Edição 

de Mídias Sociais

Graduação em Comunicação Social, com habilitação em 

jornalismo

Atuar junto à equipe de mídias sociais para atualização de conteúdo;  monitorar 

as contas oficiais da instituição, cobertura de eventos em tempo real, bem como 

na produção de campanhas e de relatórios de acompanhamento.

CCS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 horas semanais. FIO-RJ10 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

PRES/GESTEC
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40 Horas semanais FIO-RJ11.1 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

BIOMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ11.2 captacao@bio.fiocruz.br

INI
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ11.3 sgt@ini.fiocruz.br

ICICT
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ11.4 sgt@icict.fiocruz.br

COGEPE
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40 Horas semanais FIO-RJ12.1 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

BIOMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ12.2 captacao@bio.fiocruz.br

INCQS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ12.3 sgt@incqs.fiocruz.br

ICTB
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ12.4 rh.ictb@fiocruz.br

ICICT
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ12.5 sgt@icict.fiocruz.br

FARMANGUINHOS Jacarepaguá/RJ 1 40 Horas semanais FIO-RJ12.6 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

COGEPE
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ13.1 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

IOC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ13.2 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

INI
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ13.3 sgt@ini.fiocruz.br

EPSJV
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ13.4 vdgi.epsjv@fiocruz.br

BIOMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ13.5 captacao@bio.fiocruz.br

FARMANGUINHOS Jacarepaguá/RJ 1 40 Horas semanais FIO-RJ13.6 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

IOC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ14.1 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

FARMANGUINHOS Jacarepaguá/RJ 1 40 Horas semanais FIO-RJ14.2 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

COGEPE

Pavilhão Quinino-

Campus 

Manguinhos/RJ

1 40 Horas semanais FIO-RJ15.1 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

ICTB
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ15.2 rh.ictb@fiocruz.br

EPSJV
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ15.3 vdgi.epsjv@fiocruz.br

COGEAD
Campus 

Manguinhos/RJ
3 40 Horas semanais FIO-RJ16.1 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

COGIC
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40 Horas semanais FIO-RJ16.2 maria.motta@fiocruz.br

BIOMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40 Horas semanais FIO-RJ16.3 captacao@bio.fiocruz.br

INCQS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ16.4 sgt@incqs.fiocruz.br

IOC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ16.5 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Programação Visual
Graduação em Programação Visual, Desenho Industrial, 

Design Gráfico ou área afim

Desenvolver programação visual voltada para a educação e divulgação em ciência 

e saúde e produtos institucionais (livros, acadêmicos com normalização específica 

da mídia/produto); criar e produzir materiais em meio impresso e eletrônico; 

participar de comissões e redes em sua área de atuação; planejamento gráfico de 

material jornalístico, editorial e outros; design de interface para internet, intranet 

e sistemas. Desenvolver projetos de comunicação visual para a web; atuar de 

forma contínua em usabilidade; criar e otimizar a apresentação do site, usando 

diversos softwares gráficos.

Fotografia
Graduação em qualquer área e experiência em cobertura 

fotográfica

Realizar cobertura fotográfica, tratamento de imagens e arquivamento de acervo 

digital 

Propriedade 

Intelectual - Gestão 

da Inovação

Graduação preferencialmente em Direito, Química, 

Engenharia Química, Nanotecnologia, Engenharia de 

Nanotecnologia, Farmácia, Biologia.

Prestar suporte em questões de Propriedade Intelectual, em suas diferentes 

áreas: patentes, marcas, direito autoral, contratos de cooperação científica e de 

prestação de serviços. Realizar buscas em bancos de dados patentários. Elaborar 

pareceres técnicos, análises, contratos e busca de parcerias para o 

desenvolvimento de produtos e serviços. Responder pelo processo de 

patenteamento, envolvendo análise dos potenciais projetos; buscar documentos 

patentários e científicos em bancos de dados nacionais e internacionais, públicos 

e privados; realizar reuniões técnicas com inventores; avaliar requisitos legais da 

legislação de patentes do material técnico submetido; elaborar pareceres de 

patenteabilidade, estado da técnica; realizar a gestão do portfólio de patentes

Gestão de Pessoas - 

Administração

Nível superior em um dos cursos listados:  Administração 

de Empresas, Gestão Pública, Pedagogia, Gestão de 

Pessoas, Direito, Ciências Contábeis, Psicologia, Ciências 

Econômicas, Ciências Atuariais ou Serviço Social; 

Conhecimentos básicos sobre a legislação de pessoas do 

Governo Federal (Lei 8.112/90, Lei 11.355/2006, Lei 

9.784/99, CF, dentre outras).

 Executar atividades de administração de pessoas relativas à: provimento e 

vacância de cargos efetivos e comissionados; alocação de servidores; análise e 

intrução de processos de concessão de direitos e benefícios de servidores; análise 

e instrução de processos de concessão/revisão de aposentadorias e pensões; 

operação dos sistemas governamentais de processamento da folha de 

pagamento; elaborar relatórios e respostas aos órgãos de controle interno e 

externo; realizar atendimento ao público; normatizar/padronizar procedimentos 

de administração de pessoas e disseminá-los no âmbito da Fiocruz; aplicar o ciclo 

de melhoria de processos; gerar e analisar indicadores setoriais de desempenho; 

elaborar e aprimorar ferramentas de gestão de pessoas e operar o Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens.

Gestão de Pessoas - 

Desenvolvimento

Nível superior em qualquer área de formação. 

Conhecimentos básicos sobre a legislação de pessoas do 

Governo Federal (Lei 8.112/90, Lei 11.355/2006, Lei 

9.784/99, CF, dentre outras).

Atuar em processos institucionais relativos à gestão de desempenho dos 

servidores. Planejar, executar, acompanhar e avaliar as ações de desenvolvimento 

dos servidores. Atuar nos processos relativos ao gerenciamento de carreiras. 

Analisar e executar processos para a concessão de adicionais de titulação. Gerar e 

analisar indicadores da força de trabalho.  Atuar em gestão de mudanças e 

impactos organizacionais, desenvolver análises e estudos de contexto externo na 

área de gestão de pessoas. Exercer atividades relacionadas a mudanças de 

processos de trabalho, dar suporte a processos institucionais relativos à gestão de 

desempenho e de competências.

Gestão de Pessoas - 

Assistente 
Nível médio completo

Realizar atividades de rotinas de adminstração de pessoal, tais como: folha de 

pagamento, concessáo de benefícios, aquivo, acompanhamento de processos e 

digitalização de documentos. 

Gestão de Pessoas - 

Assessoria Jurídica

Graduação em Direito, preferencialmente com 

especialização ou experiência em Direito Público. Registro 

no conselho de classe

Analisar processos administrativos; emitir pareceres jurídicos; prestar assessoria 

em legislação de gestão de pessoas; pesquisar e acompanhar  as atualizações das 

legislações de pessoal e afins; atender às demandas judiciais da Procuradoria 

Federal.

Gestão de Licitação 

-  Pregões

Graduação em Administração, Economia, Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia e conhecimento de Word, 

Excel, Internet.

 Realizar procedimentos licitatórios nas diversas modalidades (inclusive pregão, 

dispensa e inexigibilidade de licitação); analisar as aquisições; monitorar e avaliar 

riscos nos processos de compras; realizar procedimentos licitatórios nas diversas 

modalidades (inclusive pregão, dispensa e inexigibilidade de licitação); analisar os 

requisitos legais relativos às compras e contratações públicas; anallisar as 

especificações, propostas comerciais, documentos de habilitação, dentre outros; 

negociar com fornecedores; utilizar sistemas do Governo Federal (COMPRASNET, 

SIASG, SIAFI, dentre outros).

mailto:oportunidadesfiocruz@fiocruz.br
mailto:sgt@icict.fiocruz.br
mailto:gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br
mailto:sgt@icict.fiocruz.br
mailto:gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br
mailto:oportunidadesfiocruz@fiocruz.br
mailto:oportunidadesfiocruz@fiocruz.br
mailto:captacao@bio.fiocruz.br
mailto:sgt@ini.fiocruz.br
mailto:sgt@icict.fiocruz.br
mailto:oportunidadesfiocruz@fiocruz.br
mailto:captacao@bio.fiocruz.br
mailto:sgt@incqs.fiocruz.br
mailto:rh.ictb@fiocruz.br
mailto:sgt@icict.fiocruz.br
mailto:andre.cordeiro@far.fiocruz.br
mailto:oportunidadesfiocruz@fiocruz.br
mailto:gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br
mailto:sgt@ini.fiocruz.br
mailto:vdgi.epsjv@fiocruz.br
mailto:captacao@bio.fiocruz.br
mailto:andre.cordeiro@far.fiocruz.br
mailto:gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br
mailto:andre.cordeiro@far.fiocruz.br
mailto:oportunidadesfiocruz@fiocruz.br
mailto:rh.ictb@fiocruz.br
mailto:vdgi.epsjv@fiocruz.br
mailto:oportunidadesfiocruz@fiocruz.br
mailto:maria.motta@fiocruz.br
mailto:captacao@bio.fiocruz.br
mailto:sgt@incqs.fiocruz.br
mailto:gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br


INI
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40 Horas semanais FIO-RJ17.1 sgt@ini.fiocruz.br

BIOMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ17.2 captacao@bio.fiocruz.br

ICICT
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ17.3 sgt@icict.fiocruz.br

FARMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ17.4 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

IOC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ18.1 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

COGIC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ18.2 maria.motta@fiocruz.br

FARMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ18.3 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

BIOMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ18.4 captacao@bio.fiocruz.br

INI
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ18.5 sgt@ini.fiocruz.br

ICICT
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ18.6 sgt@icict.fiocruz.br

INCQS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ18.7 sgt@incqs.fiocruz.br

Engenharia de 

Segurança do 

Trabalho

Graduação em Engenharia, com Especialização em 

Segurança do Trabalho. Registro no conselho de classe

Exercer atividades voltadas à promoção da saúde e prevenção de riscos

ocupacionais; avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico

que subsidie as intervenções necessárias; emitir laudos periciais; investigar e

analisar acidentes de trabalho; levantar e estudar os dados estatísticos de

acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e

a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos

e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e

individual; avaliar projetos de arquitetura e engenharia referentes a construção,

ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos com vistas à antecipação e

reconhecimento de riscos e observância das medidas de segurança e higiene do

trabalho

COGEPE
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 horas semanais FIO-RJ19 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

Planejamento e 

Projeto de Obras e 

Reformas

Graduação em Engenharia Civil e registro no conselho de 

classe.

Planejar, coordenar e fiscalizar projetos de engenharia. Desenvolver o 

planejamento de obras, reformas e serviços de engenharia. Elaborar estudos de 

viabilidade para contratação de obras e reformas. Realizar vistorias. Elaborar 

relatórios e pareceres técnicos.  Implantar padrões, documentação técnica e 

procedimentos relacionados à sua área profissional. Fiscalizar a execução de 

obras e serviços de engenharia. Elaborar orçamentos e cronogramas físico-

financeiros.

COGIC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40h semanais FIO-RJ20 maria.motta@fiocruz.br

Fiscalização e 

Manutenção de 

Obras

Graduação em Engenharia Civil e registro no conselho de 

classe.

Fiscalizar a execução de obras, serviços de engenharia e contratos de prestação 

de serviços (manutenção). Elaborar especificações técnicas para licitações 

públicas. Realizar levantamento, vistorias e diagnóstico do estado de conservação 

das edificações e centrais de utilidades. Elaborar termos de referência e estudos 

de viabilidade para contratação de obras, reformas e serviços de engenharia. 

Planejar, desenvolver, coordenar, fiscalizar a execução de planos de manutenção 

preventiva e corretiva de edificações e centrais de utilidades. Coordenar e 

fiscalizar pequenas adequações em edificações e centrais de utilidades. Gerir o 

fluxo de Ordens de Serviço de engenharia de manutenção predial. Elaborar 

termos de referencia e estudos de viabilidade para contratação de manutenção e 

operação predial. Analisar e interpretar as despesas de manutenção, identificando 

causas e efeitos. Elaborar gráficos de disponibilidade para detecção de falhas e 

propor frequências de manutenção. Aplicar conceitos práticos e técnicos para 

orientação e direção dos estudos sobre análise de falhas. 

COGIC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40h semanais FIO-RJ21 maria.motta@fiocruz.br

Gestão de Compras

Graduação em Administração, Economia, Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia e conhecimento de Word, 

Excel, Internet.

 Atuar no âmbito das compras públicas, seja na operação direta, na coordenação 

e/ou na orientação de processos de aquisição públicos. Elaborar termos de 

referência, analisar planilhas de custos e demais documentos pertinentes. 

Realizar pesquisas de mercado, negociação com os fornecedores, emissão de 

pedidos de compras e acompanhamento do processo de entrega.  Pesquisar 

novos fornecedores de produtos e serviços. Operar os sistemas informatizados 

federais (ex. Comprasnet) e institucionais da Fiocruz. Atuar com ética e 

transparência na condução dos processos de aquisição. 

Gestão de 

Contratos e 

Convênios 

Graduação em Administração, Economia, Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia e conhecimento de Word, 

Excel, Internet.

Elaborar as minutas de contratos e termos aditivos;  elaborar ICNEs (Informações 

Complementares à Nota de Empenho), ajustes e apostilamentos aos contratos; 

Realizar instrumentos de Convênio; Controlar o histórico e ciclo de vida dos 

Contratos; Controlar e acompanhar o vencimento dos Contratos; Controlar os 

prazos e renovações contratuais; Auxiliar a Fiscalização Contratos; Participar de 

reuniões com fiscais e fornecedores; Instrumentalizar processos para 

encaminhamento à Procuradoria Federal da Fiocruz;  Emitir parecer técnico sobre 

renovações contratuais; conhecer e utilizar os Sistemas SIASG (principalmente o 

SICON), e o INCOM da Imprensa Nacional; iniciar a função Cronograma Físico 

Financeiro contida no SICON (CRONOGRAMA), inserindo no Sistema as 

informações iniciais do contrato, cadastrando e vinculando os fiscais ao mesmo. 

Realizar Termos de Doações de Bens; Participar de Comissões multidisciplinares 

para melhoria da Gestão de Contratos; Avaliar e instrumentalizar a aplicação de 

penalidades aos fornecedores, após solicitação; Prestar as informações e dados 

dos Contratos aos órgãos de Controle, quando demandado. Conhecer e aplicar a 

Gestão de Riscos na Gestão de Contratos Públicos Analisar e realizar Termos 

Aditivos e Apostilamentos;.

mailto:sgt@ini.fiocruz.br
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Projetos de 

Automação e 

Controle

Graduação em Engenharia Elétrica, Eletrônica, 

Mecatrônica, da Computação e Informação ou Engenharia 

de Controle e Automação e registro no conselho de classe.

Planejar, elaborar, coordenar e fiscalizar projetos de automação e controle. 

Compatibilizar projeto de sua especialidade com demais projetos de engenharia e 

arquitetura. Elaborar especificações técnicas para licitações públicas. Elaborar 

termos de referência e estudos de viabilidade para contratação de serviços de 

engenharia relacionados à sua área profissional.  Elaborar relatórios e pareceres 

técnicos. Realizar levantamento, vistorias e diagnóstico relacionados à sua área 

profissional. Implantar padrões, documentação técnica e procedimentos 

relacionados à sua área profissional. Fiscalizar a execução de obras, serviços de 

engenharia e contratos de prestação de serviços (manutenção) relacionados a sua 

área de atuação. Elaborar planilha de quantificação de materiais. Elaborar 

orçamentos e cronogramas físico-financeiros. Planejar atividades relacionadas à 

manutenção a inspeção de materiais e equipamentos. Acompanhar e executar a 

prospecção e testes de novas tecnologias e serviços. Analisar sistemas de 

supervisão e controle. Elaborar memorial descritivo de sistemas digitais e 

algoritmos de controle. Elaborar a implantação de padrões, documentação 

técnica e procedimentos relacionados à sua área profissional. Promover 

generalizações e adequações quando necessárias, integrando conhecimentos 

multidisciplinares.

COGIC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40h semanais FIO-RJ22 maria.motta@fiocruz.br

Projetos de 

Instalações Elétricas 

Graduação em Engenharia Elétrica e registro no conselho 

de classe.

 Planejar, elaborar, coordenar e fiscalizar projetos de instalações elétricas de 

baixa, média e alta tensão. Compatibilizar projeto de sua especialidade com 

demais projetos de engenharia e arquitetura. Elaborar especificações técnicas 

para licitações públicas. Elaborar termos de referência e estudos de viabilidade 

para contratação de obras/reformas e serviços de engenharia relacionados à sua 

área profissional.  Elaborar relatórios e pareceres técnicos. Realizar levantamento, 

vistorias e diagnóstico relacionados à sua área profissional. Implantar padrões, 

documentação técnica e procedimentos relacionados à sua área profissional. 

Fiscalizar a execução de obras, serviços de engenharia e contratos de prestação 

de serviços (manutenção) relacionados a sua área de atuação. Elaborar planilha 

de quantificação de materiais. Elaborar orçamentos e cronogramas físico-

financeiros. Planejar, elaborar, coordenar e fiscalizar a execução de planos de 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletrônicos de laboratórios 

e industriais (Régua ou Painel Elétrico e Gases | iTS). 

COGIC
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40h semanais FIO-RJ23 maria.motta@fiocruz.br

Projetos de 

Sistemas 

Mecânicos e 

Eletromecânicos

Graduação em Engenharia Mecânica e registro no conselho 

de classe.

Planejar, elaborar, coordenar e fiscalizar projetos de sistemas mecânicos e 

eletromecânicos (HVAC, entre outros).  Compatibilizar projeto de sua 

especialidade com demais projetos de engenharia e arquitetura. Elaborar 

especificações técnicas para licitações públicas. Elaborar termos de referência e 

estudos de viabilidade para contratação de obras/reformas e serviços de 

engenharia relacionados à sua área profissional.  Elaborar relatórios e pareceres 

técnicos. Realizar levantamento, vistorias e diagnóstico relacionados à sua área 

profissional. Implantar padrões, documentação técnica e procedimentos 

relacionados à sua área profissional. Fiscalizar a execução de obras e serviços de 

engenharia. Elaborar planilha de quantificação de materiais. Elaborar orçamentos 

e cronogramas físico-financeiros. Planejar, desenvolver e coordenar a execução 

de planos de manutenção preventiva e corretiva de sistemas e equipamentos 

mecânicos e eletromecanicos (HVAC, entre outros). Fiscalizar contratos de 

prestaçao de serviços (manutenção) relacionados a sua área de atuação. 

COGIC
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40h semanais FIO-RJ24 maria.motta@fiocruz.br

Planejamento, 

Controle e 

Manutenção Predial 

Graduação em Engenharia e registro no Conselho de Classe

Planejar, desenvolver, coordenar e fiscalizar a execução de planos, programas de 

manutenção preventiva e corretiva de edificações e centrais de utilidades. Gerir o 

fluxo de Ordens de Serviço de engenharia de manutenção predial. Desenvolver 

estudos e pesquisas, objetivando a otimização das atividades de manutenção e a 

racionalização do trabalho. Elaborar termos de referencia e estudos de viabilidade 

para contratação de manutenção e operação predial. Analisar e interpretar as 

despesas de manutenção, identificando causas e efeitos. Elaborar gráficos de 

disponibilidade para detecção de falhas e propor frequências de manutenção. 

Planejar, elaborar e coordenar a qualidade dos serviços executados. Aplicar 

conceitos práticos e técnicos para orientação e direção dos estudos sobre análise 

de falhas.

COGIC
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40h semanais FIO-RJ25 maria.motta@fiocruz.br

Gestão de 

equipamentos e 

metrologia física, 

química e biológica

Graduação em Engenharia Clínica, Eletrônica, Mecatrônica 

ou Mecânica. Registro no conselho de classe

Planejar, desenvolver e fiscalizar processos relativos às calibrações e qualificações 

de equipamentos de laboratórios e às validações de processos que incluam a 

utilização desses equipamentos. Estabelecer as necessidades e procedimentos 

para as verificações intermediárias dos equipamentos. Estabelecer protocolos 

para as calibrações, qualificações, verificações intermediárias e validações de 

acordo com os procedimentos realizados nos laboratórios. Elaborar 

especificações técnicas para licitações públicas. Elaborar termos de referência e 

estudos de viabilidade para contratação de serviços de engenharia relacionados à 

sua área profissional.  Elaborar relatórios e pareceres técnicos.

COGIC
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40h semanais FIO-RJ26 maria.motta@fiocruz.br

mailto:maria.motta@fiocruz.br
mailto:maria.motta@fiocruz.br
mailto:maria.motta@fiocruz.br
mailto:maria.motta@fiocruz.br
mailto:maria.motta@fiocruz.br


Infraestrutura 

Predial e Fabril

Graduação em Engenharia Civil ou Engenharia Mecânica, 

registro no conselho de classe e experiência mínima de 3 

anos em infraestrutura

Elaborar e desenvolver soluções para infraetrutura predial e fabril do Complexo 

Tecnológico. Gerenciar projetos e prestar serviços técnicos de manutenção e de 

melhorias. Participar ativamente do planejamento de obras públicas. Elaborar 

especificações técnicas e orçamento. Contribuir para o aprimoramento 

tecnológico dos campi por meio de projetos de melhoria e consultoria interna. 

Aprimorar os processos de trabalho, bem como os procedimentos operacionais 

visando o aumento da segurança do trabalho e da eficiência dos gastos públicos. 

Demonstrar compromisso com a responsabilidade socioambiental da Fiocruz 

durante sua atuação profissional. Fiscalizar obras e contratos públicos, atuando 

com transparência e urbanidade.

FARMANGUINHOS Jacarepaguá/RJ 1 40 Horas semanais FIO-RJ27 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

Infraestrutura 

Predial e Fabril - 

Técnico

Técnico em Construção Civil ou Técnico em Mecânica, 

registro no conselho de classe, com experiência mínima de 

2 anos em infraestrutura

Auxiliar a gestão na elaboração e desenvolvimento de soluções para infraetrutura 

predial e fabril do Complexo Tecnológico. Prestar serviços técnicos de 

manutenção e de melhorias. Contribuir para o aprimoramento tecnológico dos 

campi por meio de projetos de melhoria. Propor melhorias nos processos de 

trabalho, bem como nos procedimentos operacionais visando o aumento da 

segurança do trabalho e da eficiência dos gastos públicos. Demonstrar 

compromisso com a responsabilidade socioambiental da Fiocruz durante toda sua 

atuação profissional. Fiscalizar obras e contratos públicos, atuando com 

transparência e urbanidade.

FARMANGUINHOS Jacarepaguá/RJ 1 40 Horas semanais FIO-RJ28 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

Saúde do 

Trabalhador 

Graduação em Enfermagem ou Medicina com 

especialização em Medicina do Trabalho ou Saúde do 

Trabalhador, registro no conselho de classe e experiência 

mínima de 3 anos em Saúde do Trabalhador

Planejar e desenvolver ações em Saúde do Trabalhador. Coordenar programas de 

saúde, tais como controle do tabagismo, assistência à gestante trabalhadora, 

controle de PA e diabetes etc. Realizar análise de documentos de saúde e 

segurança ocupacionais das empresas prestadoras de serviço e prestar apoio 

técnico à fiscalização de contratos. Realizar atendimento em urgências e 

emergências em saúde, conforme com perfil profissional, as boas práticas e 

legislação profissional vigente.

FARMANGUINHOS Jacarepaguá/RJ 1

20, 30 ou 40 horas 

semanais, dependendo da 

carga horária original, 

resguardadas as 

disposições legais 

específicas

FIO-RJ29 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

Gestão Logística 

Graduação em Engenharia de Produção, Economia ou 

Administração, com curso de extensão ou pós-graduação 

em Logística, registro no conselho de classe e experiência 

mínima de 3 anos em Logística

 Desenvolver estudos logísticos com foco na melhoria dos processos internos de 

aquisição, transporte e armazenagem de insumos e produtos. Auxiliar no 

planejamento da estratégia de distribuição. Atuar na definição dos pontos de 

distribuição das mercadorias, segundo as características do produto.Realizar 

atividades de gestão logística, contribuir para o controle do armazenamento, 

tanto de produtos acabados, quanto embalagens e insumos, para a o sistema de 

embalagens, entre outros. Atuar com responsabilidade na distribuição de 

mercadorias com forte compromisso de realizar a entrega do produto no prazo 

estabelecido pela instituição. Ter um olhar sempre voltado para a eficiência 

logística e na elaboração de estratégias de diminuição de gastos públicos.

FARMANGUINHOS Jacarepaguá/RJ 2 40 Horas semanais FIO-RJ30 andre.cordeiro@far.fiocruz.br

Logística - Sistema 

SAP

Graduação em  Engenharia de Produção, Administração ou 

áreas afins e pós graduação em Logística, além de excel 

avançado . Conhecimento avançado nos processos 

logísticos na plataforma SAP tais como: recebimento, 

armazenagem, controle de qualidade, gestão de estoque, 

distribuição, descartes, logística reversa, controle de 

estoque de materiais, reposição de estoque, 

acompanhamento do atendimento de pedidos, 

desenvolvendo bom relacionamento interpessoal com 

diversas áreas e negociação com fornecedores.

Implantar sistema integrado de gestão (SAP), definir e mapear os processos 

logísticos e suas integrações na plataforma SAP, tais como: recebimento, 

armazenagem, controle de qualidade, gestão de estoque, distribuição, descartes, 

logística reversa, controle de estoque de materiais, compras públicas, compras 

internacionais, reposição de estoque, acompanhamento do atendimento de 

pedidos, desenvolvendo bom relacionamento interpessoal com diversas áreas e 

negociação com fornecedores. Avaliar tecnicamente processos e soluções padrão 

SAP, interagir com equipes multidisciplinares e propor melhorias, considerando as 

melhores práticas da tecnologia e privilegiando os processos padrão.

BIOMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ31 captacao@bio.fiocruz.br

Gestão da 

Infraestrutura - 

Instalações 

Industriais

Graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia de 

Produção, Engenharia Elétrica, Arquitetura afins à 

Engenharia. Registro no conselho de classe. Conhecimento 

em AutoCad, MS Project e Ferramentas BIM (desejável)

Encaminhar as questões técnicas de engenharia e arquitetura junto às 

contratadas, interagindo com a equipe de fiscalização. Validar serviços executados 

de acordo com o cronograma do projeto. Acompanhar o desenvolvimento das 

soluções técnicas a serem implantadas. Elaborar relatórios técnicos. Coordenar a 

implantação de instalações industriais prefencialmente em indústria 

farmacêutica. Realizar validação, comissionamento e testes de performance de 

equipamentos industriais.

BIOMANGUINHOS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ32 captacao@bio.fiocruz.br

mailto:andre.cordeiro@far.fiocruz.br
mailto:andre.cordeiro@far.fiocruz.br
mailto:andre.cordeiro@far.fiocruz.br
mailto:andre.cordeiro@far.fiocruz.br
mailto:captacao@bio.fiocruz.br
mailto:captacao@bio.fiocruz.br


Gestão Contábil
Graduação em Ciências Contábeis, registo no conselho de 

classe

Apurar resultado periódico; efetuar a classificação dos fatos para registro 

contábeis e respectiva validação dos registros e demonstrações; realizar abertura 

e encerramento de escritas contábeis; realizar a execução dos serviços de 

escrituração em todas as modalidades necessárias ao controle contábil da 

Administração Pública; elaborar balancetes e demonstrações do movimento por 

contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; elaborar orçamentos 

de qualquer tipo, tais como econômicos, financeiros, patrimoniais e de 

investimentos; realizar programação orçamentária e financeira, acompanhando a 

execução dos orçamentos programados tanto na parte física quanto na 

monetária; organizar os processos de prestação de contas; revisar balanços, 

contas ou quaisquer demonstrações ou registro contábeis; participar da 

elaboração das políticas de fiscalização tributária que exijam exame ou 

interpretação de peças contábeis de qualquer natureza; responder tecnicamente 

pelas informações contábeis; planejar, organizar, orientar, supervisionar e 

executar trabalhos inerentes a contabilidade, de acordo com as exigências legais e 

administrativas, para possibilitar os registros contábeis e apurar os elementos 

necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e 

financeira; Levantar balanços, demonstrações e outros relatórios, bem como 

realizar análises e perícias de natureza contábil e financeira, para atender 

exigências legais e necessidades administrativas;  promover o seu recolhimento e 

prestar contas aos órgãos competentes; Acompanhar e manter-se atualizado 

acerca das alterações da legislação comercial, trabalhista e tributária; Fazer a 

elaboração de prestação de contas em geral, os relatórios gerenciais e elaboração 

de documentação para operação de credito.

ICTB
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 horas / Mensalista FIO-RJ33 rh.ictb@fiocruz.br

INCQS
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ34.1 sgt@incqs.fiocruz.br

EPSJV
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 Horas semanais FIO-RJ34.2 vdgi.epsjv@fiocruz.br

Enfermagem - 

Gestão Hospitalar

Graduação em Enfermagem, registro no Conselho 

Profissional  e Especialização em Administração Hospitalar.  

Experiência: 2 anos no cargo.

Realizar atividades na área de Gestão hospitalar. Supervisionar o desenvolvimento 

de atividades assistenciais de enfermagem na unidade hospitalar ou ambulatorial; 

Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de 

trabalho; Planejar, organizar, monitorar e avaliar os processos de trabalho que 

envolvem a assistência ao paciente.

INI
Campus 

Manguinhos/RJ
2 40 horas/Diurno FIO-RJ35 sgt@ini.fiocruz.br

Enfermagem - 

Doenças Infecciosas

Graduação  em Enfermagem e registro no Conselho 

Profissional. Experiência: 2 anos no cargo. 

 Desenvolver atividades assistenciais de enfermagem com pacientes internados e 

externos portadores de doenças infecciosas em todos os níveis de complexidade e 

em diversas áreas de atuação tais como:  Centro de Terapia Intensiva (CTI)Centro 

de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), Ambulatório, entre outras; - 

Planejar e supervisionar as atividades técnicas de enfermagem, empenhando-se 

na manutenção da qualidade da assistência prestada a pacientes; - Elaborar plano 

diário de cuidados de enfermagem para os pacientes, orientando a equipe de 

enfermagem na execução destes; Executar outras tarefas compatíveis com as 

exigências para o exercício da função. Realizar assistência de enfermagem a 

portadores de doenças infecciosas em todos os níveis de complexidade.

INI
Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 horas/Diurno FIO-RJ36 sgt@ini.fiocruz.br

Gestão 

Orçamentário-

Financeira

Graduação em Ciências Contábeis, Economia ou 

Administração, registro no conselho de classe. 

Conhecimento sobre planejamento, orçamento e finanças 

públicas, domínio nos sistemas SIAFI, E-social e Nota Fiscal 

Eletrônica

Coordenar e realizar atividades de gestão orçamentário-financeira, gestão de 

contratos e gestão de custos, utilizando os sistemas governamentais e 

corporativos. Analisar e pesquisar atos e fatos da administração orçamentária e 

financeira. Programar, executar e controlar recursos orçamentários e financeiros. 

Executar empenho,liquidação e pagamento das despesas. Controlar e pagar 

restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. Realizar monitoramento, 

avaliação e controle operacional e estratégico. Desenvolver atividades de 

inteligência mercadológica. Negociação, avaliação e estabelecimento de relações 

de cooperação com instituições nacionais. Elaborar planos estratégicos, 

contemplando avaliação econômica dos projetos a serem implantados. Negociar 

com clientes e fornecedores para estabelecimento de compromissos de 

fornecimento por meio de contratos de gestão, portarias, licitações e outros 

instrumentos.

mailto:rh.ictb@fiocruz.br
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Gestão de Riscos 

Ambientais

Graduação em Biologia, Biomedicina ou áreas afins. 

Conhecimentos desejáveis: RDC 306/ 2004 - Regulamento 

Técnico para gerenciamento de Resíduos de Serviço de 

Saúde; Lei 11.105/2005 - Estabelece normas de segurança 

e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 

OGM e derivados; ISO 14001- 2004- A norma visa orientar a 

implementação de sistemas de gestão ambiental nas 

organizações; Pacote Office.

Contribuir para a elaboração do plano de gerenciamento de risco; Apoiar a 

elaboração de programas preventivos e de inspeção para garantir o 

funcionamento das instalações da Unidade, dentro dos padrões e normas de 

biossegurança, definidos pela CTNBio na regulamentação da Lei; Apoiar a 

elaboração de programa de capacitação para normativas de biossegurança 

aplicadas à unidade; Contribuir para a estratégia de mapeamento de processos 

relacionados à Biossegurança da unidade, segundo a legislação vigente e em 

consonância com as boas práticas de qualidade, segurança do trabalho e saúde do 

trabalhador; Atuar em consonância com as áreas de qualidade e gestão 

ambiental; Acompanhamento das auditorias de conformidade ambiental de 

laboratórios de pesquisa; Executar e/ou acompanhar check list de gestão 

ambiental dos laboratórios de pesquisa, dando os devidos encaminhamentos de 

melhorias necessárias;  Acompanhar a gestão interna dos resíduos (área de 

armazenamento temporário, coleta seletiva interna, oportunidades de 

melhorias); Acompanhar o cumprimento das condicionantes da licença ambiental 

de operações;

IOC
CIBIO/IOC- Campus 

Manguinhos/RJ
1 40 horas semanais FIO-RJ37 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Medicina - 

Gastroenterologia

Graduação em medicina com Residência em 

gastroenterologia e registro de conselho da classe

Realizar  ações médicas ambulatoriais que promovam o diagnóstico clínico de 

Hepatites Virais, a instituição terapêutica, o diagnóstico precoce e tratamento 

adequado dos episódios reacionais, o diagnóstico e tratamento dos efeitos 

colaterais da poliquimioterapia, a prevenção e reabilitação de incapacidades 

provenientes da hanseníase e o diagnóstico e tratamento de recidiva; Prestar 

assistência médica para o diagnóstico diferencial de hanseníase com outras 

patologias dermatológicas; Realizar biópsia cutânea; Realizar e interpretar testes 

de auxílio diagnóstico (Histamina, Mitsuda. Teste de sensibilidade e outros); 

Solicitar exames laboratoriais tais como: sangue, urina, raio x e outros); Examinar 

os comunicantes dos pacientes de hanseníase registrados no ambulatório; 

Realizar atividades de referência e contra-referência; Comprometimento com a 

implantação de Programas de Saúde específicos do Estado/município ou órgãos 

competentes; Manter conduta que propicie ao usuário do Sistema Único de Saúde 

(SUS) um atendimento eficaz, honesto, agradável e atencioso; Preencher e 

elaborar laudos médicos para fins previdenciários; Participar do programa da 

qualidade e de programas para obtenção de certificações nacionais e 

internacionais; Participar e colaborar em pesquisas clínicas desenvolvidas na 

unidade.                       

IOC

Ambulatório de 

Hepatite/IOC- 

Campus 

Manguinhos/RJ

1 20h semanais FIO-RJ38 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Medicina - 

Hepatologia

Graduação em medicina com Residência em hepatologia e 

registro de conselho da classe

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento do aparelho digestivo e outras enfermidades, 

notadamente nas doenças hepáticas, aplicando recursos de medicina preventiva 

ou terapêutica, para promover a saúde e bemestar do paciente; Realizar as 

atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

IOC

Ambulatório de 

Hepatite/IOC- 

Campus 

Manguinhos/RJ

1 20h semanais FIO-RJ39 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Medicina - 

Infectologia

Graduação em medicina,  residencia em infectologia e 

registro no conselho de classe 

Diagnosticar e tratar doenças infecciosas e parasitárias, aplicando recursos de 

medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do 

paciente; Proceder a investigação epidemiológica em colaboração com as equipes 

das unidades envolvidas; Supervisionar e revisar os casos levantados pela 

vigilância epidemiológica dos enfermeiros e assessorar tecnicamente este 

sistema; Proceder a investigação epidemiológica de surtos ou suspeitas de surtos; 

Recomendar os isolamentos nos pacientes com infecções transmissíveis; 

Assessorar o corpo clínico sobre a racionalização no uso de antimicrobianos; 

Assessorar a direção sobre questões relacionadas ao controle das infecções 

hospitalares; Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos; Divulgar 

os resultados de exames em andamento no laboratório de bacteriologia às 

clínicas, a respeito de pacientes internados, sob o uso de antimicrobianos ou não; 

Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.

IOC

Ambulatório de 

Hepatite/IOC- 

Campus 

Manguinhos/RJ

1 20h semanais FIO-RJ40 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Medicina - Clínica 

Médica

Graduação em medicina, residencia em clinica médica e 

registro no conselho de classe 

Efetuar exames médicos; Emitir diagnósticos; Prescrever medicamentos; Realizar 

outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-

estar do paciente; Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as 

atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego

IOC

Ambulatório de 

Hepatite/IOC- 

Campus 

Manguinhos/RJ

1 20h semanais FIO-RJ41 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Enfermagem - 

Técnico

Nível médio e cursoTécnico de enfermagem e registro no 

conselho de classe 

Atuar em Ambulatório/Laboratório de Referência em hepatites virais, 

fezendo acolhimento e triagem de pacientes, coleta de amostras biológicas. 

Contribuir na prevenção e controle dos danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde. Organizar fluxo e armazenamento de 

amostras biológicas e material estéril.

IOC

Ambulatório de 

Hepatite/IOC- 

Campus 

Manguinhos/RJ

1 40h semanais FIO-RJ42 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br
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mailto:gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br
mailto:gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br
mailto:gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br


Medicina - 

Dermatologia

Graduação em medicina, residencia em Dermatologia e 

registro no conselho de classe. Desejável experiência com 

Saúde pública, Biossegurança e Boas práticas de Pesquisa 

clínica. 

Realizar ações médicas ambulatoriais que promovam o diagnóstico clínico de 

Hanseníase, a instituição terapêutica da poliquimioterapia, o diagnóstico precoce 

e tratamento adequado dos episódios reacionais, o diagnóstico e tratamento dos 

efeitos colaterais da poliquimioterapia, a prevenção e reabilitação de 

incapacidades provenientes da hanseníase e o diagnóstico e tratamento de 

recidiva; Prestar assistência médica para o diagnóstico diferencial de hanseníase 

com outras patologias dermatológicas; Realizar biópsia cutânea; Realizar e 

interpretar testes de auxílio diagnóstico (Histamina, Mitsuda. Teste de 

sensibilidade e outros); Solicitar exames laboratoriais tais como: sangue, urina, 

raio x e outros); Examinar os comunicantes dos pacientes de hanseníase 

registrados no ambulatório; Realizar atividades de referência e contra-referência; 

Comprometimento com a implantação de Programas de Saúde específicos do 

Estado/município ou órgãos competentes; Manter conduta que propicie ao 

usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) um atendimento eficaz, honesto, 

agradável e atencioso; Preencher e elaborar laudos médicos para fins 

previdenciários; Participar do programa da qualidade e de programas para 

obtenção de certificações nacionais e internacionais.

IOC

Ambulatório de 

Hanseníanse/IOC-

Campus 

Manguinhos/RJ

1 40h semanais FIO-RJ43 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Medicina - Patologia

 Graduação em medicina, residencia em Patologia, 

Dermatopatologia e ou Dermatologia infecciosa e registro 

no conselho de classe.  

Realizar análise dermatopatologica e histopatológica de nervos perifericos de 

fragmentos de tecido provenientes de biopsias de pele e nervo provenientes do 

ASA ou eventualmente referenciadas de outras unidades do Ministério da 

Saúde/SUS; fazer estudos imuno-histoquímicos com utilização de painel de 

anticorpos para diagnóstico  diferencial em doenças infecciosas da pele e nervo, 

executando revisão de lâminas e casos externos. Colabora ainda na investigação 

diagnóstica e em trabalhos científicos com do laboratório.

IOC

Ambulatório de 

Hanseníanse/IOC-

Campus 

Manguinhos/RJ

1 40h semanais FIO-RJ44 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Enfermagem

Graduação em Enfermagem e registro no órgão de classe. 

Desejável experiência com Saúde Pública, Biossegurança; 

Controle de infecção hospitalar, Central de Material de 

Esterilização (CME); Boas práticas clínicas e de Pesquisa 

clínica

Realizar condutas de enfermagem previstas no Programa Nacional de Controle da 

hanseníase, Realizar condutas de enfermagem para o diagnóstico e tratamento da 

hanseníase; Atuar na Prevenção de Incapacidades Físicas em hanseníase; 

Desenvolver  capacitação e ações de diagnóstico, Tratamento de feridas e 

Vigilância epidemiológica.

IOC

Ambulatório de 

Hanseníanse/IOC-

Campus 

Manguinhos/RJ

1 40h semanais FIO-RJ45 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Enfermagem - 

Técnico

Formação: Ensino Médio Completo, Curso Técnico em 

Enfermagem e registro no órgão de classe.Experiência 

profissional: Desejável experiência com Biossegurança; 

Controle de infecção hospitalar, Central de Material de 

Esterilização (CME); Boas práticas de laboratório e clínicas 

e Pesquisa clínica. 

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão 

das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos 

de enfermagem a pacientes  ambulatoriais, na prevenção e controle da 

hanseníase, em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e controle 

sistemático da infecção hospitalar e na prevenção e controle de danos físicos que 

possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde, no âmbito da 

atenção aos portadores de hanseníase do Programa Nacional de Controle da 

Hanseníase. 

IOC

Ambulatório de 

Hanseníanse/IOC-

Campus 

Manguinhos/RJ

1 40h semanais FIO-RJ46 gestaodotrabalho@ioc.fiocruz.br

Medicina - 

Infectologista 

Faculdade de Medicina, Residência na área (Médico 

Infectologista) e registro no conselho de classe 

Realizar consultas e atendimentos na área de infectologia em âmbito 

ambulatorial,  realizando ainda suporte a equipes de saúde da família. 

Atendimento a casos de  HIV/AIDS e de tuberculose resistentes ou casos de 

abandono de tratamento.  Monitorar casos de tuberculose e HIV/AIDS do 

território em acompanhamento nos  diversos níveis assistenciais. Implementar 

ações de prevenção de doenças e  promoção da saúde tanto individuais quanto 

coletivas. Implementar medidas de  controle de infecção e biossegurança 

adequadas à atenção primária, dar suporte  local às atividades do Programa 

Nacional de Imunizações. Exercer atividades  científicas através da realização de 

pesquisas, elaboração de documentos,  organização e participação em eventos 

científicos. Trabalhar conforme normas e  procedimentos técnicos de boas 

práticas, qualidade e de biossegurança. elaborar e  revisar documentos e 

protocolos internos. Realizar atividades de preceptoria para a  residência médica 

e outras atividades de ensino e pesquisa. 

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria-Campus 

Manguinhos/RJ 

1

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ47 sgt@ensp.fiocruz.br

Medicina - 

Ginecologista 

Graduação em Medicina, Residência na área (Médico 

Ginecologista) e registro no conselho de classe 

Realizar atendimento na área de ginecologia; desempenhar funções da medicina 

preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e 

acompanhamento dos pacientes; Atuar como apoio na formação do médico 

residente presente na Unidade, teórico e prático. Executar qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e na área de Ginecologia; Atender à mulher no ciclo 

gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para preservar a 

vida e a saúde da mãe e do filho; Realizar procedimentos, tratar de afecções do 

aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico, 

para promover ou recuperar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais 

atividades inerentes a área de ginecologia; Desenvolver atividades de ensino e 

pesquisa na área de ginecologia.

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria-Campus 

Manguinhos/RJ 

1

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ48 sgt@ensp.fiocruz.br
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Médico 

Dermatologista 

Graduação em  Medicina, Residência na área (Médico 

Dermatologista) e registro no conselho de classe

Realizar atendimento na área de dermatologia; desempenhar funções da 

medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 

terapêutica e acompanhamento dos pacientes; Atuar como apoio na formação do 

médico residente presente na Unidade, teórico e prático. Executar qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e na área de dermatologia; participar, conforme a política 

interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 

programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos 

na área de dermatologia; participar de programa de treinamento, quando 

convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos 

campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com 

equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde 

visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, 

analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para 

diversos tipos de enfermidades na área de dermatologia, aplicando recursos da 

medicina preventiva ou terapêutica; Manter registro dos pacientes examinados, 

anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; 

Realizar atendimento individual, individual programado e individual 

interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; 

Desenvolver atividades de ensino e pesquisa na área de dermatologia.

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria-Campus 

Manguinhos/RJ 

1

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ49 sgt@ensp.fiocruz.br

Medicina - Médico 

da Família e 

Comunidade 

Graduação em Medicina, Residência na área (Médico de 

MFC) e registro no conselho de classe 

Realizar consultas e atendimentos na área de Medicina da Família e Comunidade.  

Participar na elaboração de protocolos assistenciais. Desenvolver atividades de  

educação permanente junto às equipes de saúde da família. Coordenar e  

supervisionar as atividades pedagógicas da Residência em Medicina de Família e  

Comunidade. Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde  

tanto individuais quanto coletivas. Coordenar programas e serviços em saúde.  

Elaborar documentos e difundir conhecimento da área médica. Trabalhar 

conforme  normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e de 

biossegurança.  Participar da vigilância em saúde do território.elaborar e revisar 

documentos e  protocolos internos. Realizar atividades de preceptoria para a 

residência médica e  outras atividades de ensino e pesquisa. 

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria-Campus 

Manguinhos/RJ 

2

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ50 sgt@ensp.fiocruz.br

Medicina - 

Pneumologista 

Graduação em Medicina e  Especialização ou Residência 

em Pneumologia.  Registro no conselho de  classe. 

Atuar na assistência médica a portadores de tuberculose drogarresistente e 

outras  micobacterioses. Prestar suporte técnico especializado e de referência em 

tisiologia  ao SUS. Supervisionar residentes na área de tisiologia. Prestar suporte 

técnico  especializado a projetos de pesquisa e de educação em saúde em 

tuberculose e  outras micobacterioses. 

ENSP

Centro de Referencia  

Professor Hélio Fraga 

- Curicica/RJ

1 40 horas semanais FIO-RJ51 sgt@ensp.fiocruz.br

Medicina - 

Pneumologista 

Graduação em medicina, formação em pneumologia, 

registro no conselho de classe.  Desejável formação na área 

de Saúde do  Trabalhador. 

Atendimento de pacientes com suspeita de doença pulmonar  relacionada ao 

trabalho ou a dano ambiental. Realizar investigações  diagnósticas (com ênfase 

em interpretação de provas de função  respiratória) e traçar conduta e/ou 

acompanhamento do caso  quando necessário. Emitir laudos preliminares quando 

solicitado  pelo trabalhador, organização sindical e para autoridades oficiais.  

Participar e/ou coordenar projetos de pesquisa na área e realizar  atividades de 

ensino, quando necessário. 

ENSP

Centro de Estudos da 

Saúde do 

Trabalhador e 

Ecologia Humana 

(CESTEH)/Campus 

Manguinhos-RJ 

1 40 horas semanais FIO-RJ52 sgt@ensp.fiocruz.br

Medicina - Pediatra 
Graduação em Medicina, residência na área (Médico 

Pediatra) e registro no conselho de classe  

Realizar consultas e atendimentos médicos na área de Pediatria, realizando ainda  

suporte a equipes de saúde da família. Participar na elaboração de protocolos  

assistenciais. estabelecer diagnóstico, tratar pacientes em conformidade às boas  

práticas, normas e procedimentos de biossegurança e segurança do paciente.  

Interagir com profissionais de outras áreas; aplicar medidas de prevenção de  

doenças e promoção da saúde, tanto individuais quanto coletivas; coordenar  

programas e serviços em saúde; elaborar documentos e realizar atividades de  

ensino e pesquisa, quando necessário. 

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria-Campus 

Manguinhos/RJ 

1

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ53 sgt@ensp.fiocruz.br

Medicina - 

Cardiologista 

Graduação em medicina, residência na área (Médico 

Cardiologista) e registro no conselho de classe 

Realizar consultas e atendimentos médicos na área de Cardiologia, realizando 

ainda  suporte a equipes de saúde da família. Participar na elaboração de 

protocolos  assistenciais. estabelecer diagnóstico, tratar pacientes em 

conformidade às boas  práticas, normas e procedimentos de biossegurança e 

segurança do paciente.  Interagir com profissionais de outras áreas; aplicar 

medidas de prevenção de  doenças e promoção da saúde, tanto individuais 

quanto coletivas; coordenar  programas e serviços em saúde; elaborar e revisar 

documentos e protocolos  internos. Realizar atividades de preceptoria para a 

residência médica e outras  atividades de ensino e pesquisa. 

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria-Campus 

Manguinhos/RJ 

1

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ54 sgt@ensp.fiocruz.br
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Medicina - Geriatra 
Graduação em medicina, residência na área (Médico 

Geriatra) e registro no conselho de classe 

Realizar consultas e atendimentos médicos na área de Geriatria, realizando ainda  

suporte a equipes de saúde da família. Participar na elaboração de protocolos  

assistenciais. estabelecer diagnóstico, tratar pacientes em conformidade às boas  

práticas, normas e procedimentos de biossegurança e segurança do paciente.  

Interagir com profissionais de outras áreas; aplicar medidas de prevenção de  

doenças e promoção da saúde, tanto individuais quanto coletivas; coordenar  

programas e serviços em saúde; elaborar e revisar documentos e protocolos  

internos. Realizar atividades de preceptoria para a residência médica e outras  

atividades de ensino e pesquisa. 

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria-Campus 

Manguinhos/RJ 

1

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ55 sgt@ensp.fiocruz.br

Medicina - 

Psiquiatra 

Graduação em medicina, residência na área (Médico 

Psiquiatra) e registro no conselho de classe 

Realizar consultas e atendimentos na área de psiquiatria, em âmbito ambulatorial,  

 realizando ainda suporte a equipes de saúde da família. Atendimento a casos  

específicos de saúde mental e de doença psíquica relacionada ao trabalho ou a  

dano ambiental.  Monitorar pacientes de saúde mental do território em  

acompanhamento nos diversos níveis assistenciais para saúde mental. 

Implementar  ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 

individuais quanto  coletivas, bem como, realizar investigações diagnósticas 

relacionadas a distúrbios  de natureza ocupacional, traçar conduta e/ou 

acompanhamento do caso quando  necessário coordenar programas e serviços 

em saúde. Elaborar documentos e  difundir conhecimentos da área médica, emitir 

laudos preliminares quando  solicitado pelo trabalhador, organização sindical e 

para autoridades oficiais. Exercer  atividades técnico-científicas através da 

realização de pesquisas, trabalhos  específicos, elaboração de documentos, 

organização e participação em eventos  científicos. Trabalhar conforme normas e 

procedimentos técnicos de boas práticas,  qualidade e de biossegurança. Elaborar 

e revisar documentos e protocolos internos.  Realizar atividades de preceptoria 

para a residência médica e outras atividades de  ensino e pesquisa. 

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria/CESTEH - 

Campus 

Manguinhos/RJ 

2

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ56 sgt@ensp.fiocruz.br

Enfermagem 
Graduação em Enfermagem e registro no conselho de 

classe

Prestar assistência de enfermagem conforme Lei do Exercício Profissional de  

Enfermagem (Lei nº 7.498/1986 - Regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987),  

zelando pelo conforto e bem-estar do usuário; planejar e coordenar ações de  

enfermagem para promoção à saúde e promover o acolhimento aos usuários dos  

serviços de saúde com vistas à humanização da atenção; participar das atividades  

de planejamento e avaliação das ações da unidade, a partir da utilização dos 

dados  disponíveis; discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, 

interconsultas,  visitas e outros espaços de cuidado e discussão, promovendo a 

educação  permanente em saúde realizar ações multidisciplinares e 

transdisciplinares;  participar de processos de educação permanente e 

desenvolvimento da equipe de  enfermagem, qualificação do cuidado e dos 

programas de controle de infecção nos  ambientes de trabalho e de 

biossegurança; realizar assistência integral (promoção e  proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e  manutenção da 

saúde) aos indivíduos em todas as fases do desenvolvimento  humano: infância, 

adolescência, idade adulta e terceira idade; atuar conforme  protocolos e outras 

normativas técnicas estabelecidas pelas disposições legais da  profissão; realizar 

consulta de enfermagem; solicitar exames complementares e  prescrever 

conforme protocolos; realizar o pronto atendimento segundo fluxos e  protocolos 

estabelecidos; participar do gerenciamento dos insumos necessários  para o 

adequado funcionamento; executar todas as rotinas e normas  administrativas 

(incluindo registro de frequência) conforme determinado pela  instituição; realizar 

demais atribuições pertinentes à função. 

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria / CESTEH-

Campus Manguinhos-

RJ 

2

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ57 sgt@ensp.fiocruz.br

Odontologia Graduação em Odontologia e registro no conselho de classe

Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica 

de saúde bucal da comunidade; Realizar os procedimentos clínicos; Assegurar a 

integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a população 

adscrita; Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais 

complexos, a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e 

acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; 

Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas 

cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na 

conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados 

sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência integral, 

aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou 

grupos específicos, de acordo com plano de prioridades locais; Coordenar ações 

coletivas voltadas à promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e 

supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Supervisionar o 

trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; Capacitar às equipes de saúde da família 

no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Desenvolver 

atividades de ensino e pesquisa na área de saúde bucal

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria/CESTEH - 

Campus 

Manguinhos/RJ 

1

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ58 sgt@ensp.fiocruz.br

mailto:vdgi.epsjv@fiocruz.br
mailto:vdgi.epsjv@fiocruz.br
mailto:vdgi.epsjv@fiocruz.br
mailto:vdgi.epsjv@fiocruz.br


Medicina - Médico 

Clínico 

Graduação em medicina, residência na área (Médico 

Clínico) e registro no conselho de classe 

Realizar consultas e atendimentos médicos na área de Clínica Médica, realizando  

ainda suporte a equipes de saúde da família; estabelecer diagnóstico, tratar  

pacientes em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de  

biossegurança e segurança do paciente. Interagir com profissionais de outras 

áreas;  aplicar medidas de prevenção de doenças e promoção da saúde, tanto 

individuais  quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar 

e revisar  documentos e protocolos internos. Realizar atividades de preceptoria 

para a  residência médica e outras atividades de ensino e pesquisa. 

ENSP

Centro de Saúde  

Escola Germano  

Sinval Faria -Campus 

Manguinhos/RJ

1

20h ou 40h semanais, 

dependendo da carga 

horária original 

FIO-RJ59 sgt@ensp.fiocruz.br

Medicina - Médico 

Clínico ou Médico 

do Trabalho 

Graduação em medicina, registro no conselho de classe, 

experiência em atendimento  ambulatorial. Residência na 

área (Médico Clínico) ou residência em Medicina do 

Trabalho

Atendimento de pacientes para realizar investigações diagnósticas e traçar 

conduta  e/ou acompanhamento de casos clínicos crônicos originados 

possivelmente de  exposições ocupacionais e/ou ambientais. Emitir laudos 

preliminares quando  solicitado pelo trabalhador, organização sindical e para 

autoridades oficiais.  Participar de projetos de pesquisa na área e realizar 

atividades de ensino, quando  necessário. 

ENSP

Centro de Estudos da 

Saúde do 

Trabalhador e 

Ecologia Humana 

(CESTEH)/Campus 

Manguinhos-RJ 

1 20h semanais FIO-RJ60 sgt@ensp.fiocruz.br

Medicina - 

Ortopedista 

Graduação em medicina, formação em ortopedia, registro 

no conselho de classe. Desejável  formação em Medicina 

do Trabalho e/ou  Saúde do Trabalhador. 

Atender os pacientes para realizar investigações diagnósticas e traçar conduta 

e/ou  acompanhamento de casos clínicos crônicos originados possivelmente de  

exposições ocupacionais, quando necessário. Emitir laudos preliminares quando  

solicitado pelo trabalhador, organização sindical e para autoridades oficiais.  

Participar e/ou coordenar projetos de pesquisa na área e realizar atividades de  

ensino, quando necessário. 

ENSP

Centro de Estudos da 

Saúde do 

Trabalhador e 

Ecologia Humana 

(CESTEH)/Campus 

Manguinhos-RJ 

1 20h semanais FIO-RJ61 sgt@ensp.fiocruz.br

Psicologia

Graduação em Psicologia, registro no conselho de classe e 

especialização em saúde do trabalhador;  experiência de no 

mínimo 3 anos; Noções de informática e/ou cursos de 

atualização ou formação em áreas correlatas às atividades 

desenvolvidas.

Realizar atendimentos individuais dos trabalhadores; Encamihar os trabalhadores 

para rede de apoio: pública ou privada; Realizar trabalhos coletivos com as 

equipes de trabalhadores; Atuar no exame médico periódico, analisando os 

resultados do questionário psicossocial e participando do retorno as áreas do 

instituto; Participar na mediação de conflito; Acolher, informar e encaminhar os 

casos de violência e assédio moral no trabalho; Preparar os trabalhadores com 

licenças superiores a 1 ano para a possibilidade de aposentadoria; Viabilizar visita 

domiciliar/hospitalar e contactar a rede familiar do trabalhador quando se fizer 

necessário; Atualizar a lista de apoio dos postos de atendimento para 

acompanhamento do trabalhador com diagnóstico de dependência química; 

Trabalhar na interlocução com as outras áreas internas do instituto; Possuir 

excelência no atendimento ao trabalhador; Ter conhecimento mínimo dos 

conteúdos explicitados nos documentos médicos ocupacionais.

IFF Flamengo/RJ 1

30 horas semanais/Diurno 

ou 40 horas 

semanais/Diurno, 

dependendo da carga 

horária original, 

resguardadas as 

disposições legais 

específicas

FIO-RJ62 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Enfermagem do 

Trabalho

Graduação em Enfermagem, com especialização em 

enfermagem do trabalho e/ou saúde do trabalhador; 

Registro no conselho de classe;  experiência de no mínimo 

3 anos . Noções de informática e/ou cursos de atualização 

ou formação em áreas correlatas às atividades 

desenvolvidas

Atuar em programas de prevenção de situções de risco no trabalho e prevenção à 

doenças relacionadas ao trabalho; Investigar, monitorar os exames e acompanhar 

os acidentes de trabalho (busca ativa), principalmente os relacionados ao material 

biológico; Prestar assistência de enfermagem nas alterações clínicas em situações 

de urgência e emergência; Elaborar normas, rotinas e manuais de procedimento; 

Participar do exame médico periódico; Monitorar, orientar e encaminhar o 

trabalhador para imunização; Acolher, informar e encaminhar os casos de 

violência e assédio moral no trabalho.

IFF Flamengo/RJ 1

30 horas semanais/Diurno 

ou 40 horas 

semanais/Diurno, 

dependendo da carga 

horária original, 

resguardadas as 

disposições legais 

específicas

FIO-RJ63 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Serviço Social

Graduação em Serviço Social, com especialização em saúde 

do trabalhador; Registro no conselho de classe,  

experiência de no mínimo 3 anos . Noções de informática 

e/ou cursos de atualização ou formação em áreas 

correlatas às atividades desenvolvidas;

Acompanhar os trabalhadores em licença médica; orientar quanto aos direitos e 

deveres no que concerne aos afastamentos decorrentes: da própria saúde, de 

acidentes de trabalho/doenças ocupacionais, de acompanhamento para pessoa 

da família e da maternidade; Preparar os trabalhadores com licenças superiores a 

1 ano para a possibilidade de aposentadoria; Viabilizar visita domiciliar/hospitalar 

e contactar a rede familiar do trabalhador quando se fizer necessário;  Atualizar a 

lista de apoio dos postos de atendimento para acompanhamento do trabalhador 

com diagnóstico de dependência química; Analisar os dados psicosociais aplicados 

no exame médico periódico (emp); atuar em parceria com o médico do trabalho 

no retorno e na discussão com as áreas de atenção da unidade; Acolher e sinalizar 

para psicóloga de referência do nustiff, os trabalhadores com indícios de 

comportamento de risco; Atuar na mediação de conflito junto à gestão das áreas; 

Acolher, informar e encaminhar os casos de violência e assédio moral no trabalho.

IFF Flamengo/RJ 1

30 horas semanais/Diurno 

ou 40 horas 

semanais/Diurno, 

dependendo da carga 

horária original, 

resguardadas as 

disposições legais 

específicas

FIO-RJ64 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Medicina do 

Trabalho

Graduação em Medicina com especialização em Medicina 

do Trabalho registro no conselho de classe e 5 anos de 

experiência na área

Realizar exames ocupacionais (admissionais, periódicos, mudança de função, 

readaptação e demissionais); Atender a demanda do pronto atendimento dos 

trabalhadores ligados a Instituição, com as eventuais situações de emergências e 

remoções quando se fizerem necessários; Notificar e acompanhar dos acidentes 

de trabalho; Avaliar o ambiente de trabalho –PPRA- em parceria com técnico de 

segurança do trabalho (CST – FIOCRUZ); Implementar ações ligadas ao PCMSO, 

como: Vacinação e Hipertensão Arterial.

IFF Flamengo/RJ 1

30 horas semanais/Diurno 

ou 40 horas 

semanais/Diurno, 

dependendo da carga 

horária original, 

resguardadas as 

disposições legais 

específicas

FIO-RJ65 verena.khazrik@iff.fiocruz.br
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Enfermagem 

Obstétrica

Graduação em Enfermagem e Especialização em 

enfermagem obstétrica e registro profissional  em conselho 

de classe.                                                   

Requisitos desejáveis: experiência Profissional comprovada 

de no mínimo 2 anos na área

Planejar, programar, supervisionar e orientar as atividades de enfermagem; 

Participar na elaboração de protocolos clínicos; Prestar assistência direta a 

gestantes em trabalho de parto, incluindo os casos de risco e no parto de risco 

habitual, sem distócias;   Utilizar Tecnologias não invasivas para o alívio da dor nas 

parturientes;   Registrar dados relevantes e intercorrências na assistência 

prestada à clientela, na evolução de enfermagem;   Participar do treinamento em 

equipe;   Realizar a previsão e provisão de materiais;        Supervisionar e orientar  

atividades dos profissionais de Enfermagem e de apoio (que impliquem na 

assistência de enfermagem), que atuam nos setores como: estagiários, técnicos, 

bolsistas, residentes;   Planejar e supervisionar o técnico de enfermagem na  

assistência ao Recém-nascido.

IFF Flamengo/RJ 1
40h semanais, em regime 

de plantão
FIO-RJ66 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Enfermagem - 

Saúde da Mulher

Graduação em Enfermagem e registro profissional  em 

conselho de classe                                                 

Requisitos desejáveis: experiência Profissional comprovada 

de no mínimo 2 anos em obstetrícia ou Especialização em 

Saúde da Mulher

Planejar, programar, supervisionar e orientar as atividades de enfermagem; 

Participar na elaboração de protocolos clínicos; Prestar assistência as gestantes e 

puérperas, promovendo uma assistência de qualidade e a continuidade da 

mesma;  Registrar dados relevantes e intercorrências na assistência prestada à 

clientela, na evolução de enfermagem;  Participar do treinamento em equipe; 

Realizar a previsão e provisão de materiais;  Supervisionar e orientar  atividades 

dos profissionais de Enfermagem e de apoio (que impliquem na assistência de 

enfermagem) que atuam nos setores como: estagiários, técnicos, bolsistas, 

residentes;  Promover palestras nas enfermarias com toda a equipe sobre 

aleitamento materno e outros temas afins, 

IFF Flamengo/RJ 1
40h semanais, em regime 

de plantão
FIO-RJ67 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Enfermagem - 

Saúde da Criança e 

do Adolescente

Graduação em Enfermagem e registro no Conselho de 

classe Regional de Enfermagem .

Requisitos desejáveis: experiência profissional comprovada 

de no mínimo 2 anos em enfermagem pediátrica, podendo 

ser o período de Residência e/ou Especialização em 

Enfermagem Pediátrica.

Planejar, programar, supervisionar e orientar as atividades de enfermagem; 

Participar na elaboração de protocolos clínicos; Gerenciar o cuidado de 

enfermagem à crianças e adolescentes; Executar técnicas e procedimentos de 

enfermagem necessários ao suporte básico de vida à crianças e adolescentes 

criticamente enfermos; Atuar na prevenção e no controle sistemático da infecção 

hospitalar; Executar as funções pertinentes à sua profissão que possam identificar 

intercorrências e tomar decisões imediatas sobre o atendimento do paciente 

pediátrico crítico;  Desenvolver ações educativas junto aos residentes de 

enfermagem e técnicos de enfermagem; Gerenciar e administrar recursos 

humanos e materiais visando uma assistência segura e de qualidade.

IFF Flamengo/RJ 2
40h semanais, em regime 

de plantão
FIO-RJ68 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Enfermagem do 

Recém Nascido

Graduação em Enfermagem e registro no conselho de 

classe, experiência comprovada de no mínimo 02 anos 

como enfermeiro de Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal.  Possuir titulação em Especialização lato sensu 

em Enfermagem Neonatal ou Residência em Enfermagem 

Neonatal. Capacitação e habilitação em Cateter Central de 

Inserção Periférica (PICC).

Prestar cuidados aos recém-nascidos (RN) de médio e alto risco, de forma 

sistematizada e humanizada, promovendo sempre que possível a interação do RN 

com a família. Participar da construção de protocolos operacionais, normas e 

rotinas que visem o aperfeiçoamento do trabalho e da equipe. Participar da 

educação continuada e de treinamentos referentes a normas e rotinas técnicas 

desenvolvidas na unidade; incorporação de novas tecnologias; gerenciamento dos 

riscos inerentes às atividades desenvolvidas na unidade e segurança de pacientes 

e profissionais; e prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à 

saúde. Supervisionar e orientar as atividades dos profissionais de enfermagem 

que atuam nos setores como: estagiários, técnicos, bolsistas, residentes, além dos 

profissionais de apoio que impliquem na assistência de enfermagem, como 

auxiliar de serviços hospitalares. Implementar a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) em todas as suas fases (histórico de enfermagem, diagnóstico 

de enfermagem, prescrição de enfermagem e evolução de enfermagem) de 

acordo com o referencial teórico adotado pela Instituição.  Prestar suporte aos 

projetos de pesquisa, ensino e assistência e de desenvolvimento tecnológico e 

controle de qualidade.   

IFF Flamengo/RJ 2
40h semanais / regime de 

plantão
FIO-RJ69 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Enfermagem - 

Central de Material 

de Esterilização

Graduação em Enfermagem e registro profissional no 

Conselho de classe,  experiência comprovada mínima de 01 

ano na área.  Conhecimento específico em CME. Desejável 

especialização em CME, de titularidade nível lato sensu.

Coordenar e supervisionar as etapas do processo de trabalho no CME

Acompanhar a realização dos testes com produtos, insumos e equipamentos 

específicos no CME;

Supervisionar e controlar recebimento, uso e cobrança dos produtos para a saúde 

em consignação e em processamento por empresa terceirizada;

Checar e documentar o controle de esterilização;

Acompanhar manutenções de equipamentos;

Acompanhar validação e qualificação de ciclos de esterilização;

Acompanhar, planejar e executar treinamentos com a equipe;

Participar do desenvolvimento de pesquisas que envolvam CME;

Elaborar parecer técnico relativo à aquisição de produtos para a sáude, de 

equipamentos e insumos a serem utilizados no CME;

Acompanhar as visitas técnicas de qualificação da operação e do desempenho de 

equipamentos do CME, ou da empresa terceirizada processadora de produtos 

para a saúde.

IFF Flamengo/RJ 1
40h semanais / regime de 

plantão
FIO-RJ70 verena.khazrik@iff.fiocruz.br
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Medicina - 

Ginecologia

Graduação em Medicina com registro de classe e 

Residência Médica e Título de Especialista em Ginecologia 

e Obstetrícia 

                Requisitos Desejáveis 

Especialista em cirurgia por via endoscópica (laparoscopia)

Realizar cirurgia geral em ginecologia.

Realizar cirurgia por via endoscópica (laparoscopia).

Desenvolver ações de saúde da mulher

Assistência médica às patologias ginecológicas

Inserção e retirada do DIU, orientação para colocação e uso de diafragma, de 

preservativo feminino e masculino, entre outros métodos contraceptivos

Orientação à concepção

Realizar atividades de orientação, planejamento e supervisão de residentes; 

IFF Flamengo/RJ 1

20h ou 24h semanais, em 

regime de plantão, 

dependendo da carga 

horária origi nal, 

resguardas as disposições 

legais específicas 

FIO-RJ71 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Medicina - 

Intensivista 

Pediátrico

 Graduação em Medicina, Residência Médica em Pediatria 

e terapia intensiva pediátrica. Registro no conselho de 

classe . Requisitos Desejáveis: Título de Especialista em 

Medicina Intensiva Pediátrica.  Certificação de cursos de 

suporte à vida (PALS, curso de reanimação) Cursos de 

atualização na área de urgência / emergência com carga 

horária igual ou maior que 20 horas: certificado emitido 

por instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de 

ensino, com carga horária mínima de 20 horas

Indicar e realizar os procedimentos necessários ao suporte de vida como: 

intubação, punção venosa profunda e arterial, punção de tórax; 

Prestar assistência ventilatória não invasiva e invasiva;

 Realizar Ecocardiograma funcional em pacientes com instabilidade 

hemodinâmica;

 Liderar a equipe multidisciplinar na abordagem ao paciente em parada 

cardiorrespiratória; 

 Definir a estratégia de ressuscitação como massagem cardíaca externa, 

cardioversão ou desfibrilação;

 Indicar a melhorar estratégia de suporte de terapia de substituição renal a 

pacientes que evoluem com insuficiência renal aguda;

Prestar suporte  Neurointensivo em pacientes neurocirúrgico e neurológicos;

 Participar do treinamento dos residentes de pediatria e de medicina intensiva 

pediátrica; 

 Participar das linhas de pesquisa da Unidade. Prestar atendimento médico semi 

intensivo à lactentes, crianças e adolescentes, conforme regras e protocolos 

existentes

IFF Flamengo/RJ 1

20h ou 24h semanais, em 

regime de plantão, 

dependendo da carga 

horária origi nal, 

resguardas as disposições 

legais específicas 

FIO-RJ72 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Medicina - 

Cirurgião Pediatrico

 Graduação em Medicina e registro no conselho de classe. 

Residência Médica em Cirurgia Geral (2 anos)

 Residência Médica em Cirurgia Pediátrica (3 anos). Tempo 

de experiência comprovada de no mínimo 5 anos em 

cirurgia pediátrica

Realizar cirurgias de média e alta complexidade, incluindo videocirurgia, 

observando o período perioperatório em recém-nascidos, crianças e 

adolescentes, atendimento ambulatorial de paciente cirúrgico pediátrico. 

Orientação de residentes e pós-graduandos de equipes multiprofissionais. 

Atendimento "on call"

IFF Flamengo/RJ 1

20h ou 24h semanais, em 

regime de plantão, 

dependendo da carga 

horária origi nal, 

resguardas as disposições 

legais específicas 

FIO-RJ73 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Medicina - 

Anestesista 

Pediátrico

 Graduação em Medicina e registro no conselho de classe. 

Residência Médica em  Anestesiologia. Experiência 

comprovada de no mínimo 5 anos em cirurgia neonatal e 

pediátrica

Realizar procedimento anestésico em recém-nascidos, crianças e adolescentes. 

Realizar consulta pré-anestésica e prestar orientação ao paciente e responsáveis. 

Orientação de residentes e pós-graduandos. 

IFF Flamengo/RJ 1

20h ou 24h semanais, em 

regime de plantão, 

dependendo da carga 

horária origi nal, 

resguardas as disposições 

legais específicas 

FIO-RJ74 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Medicina - 

Neonatologista

 Graduação em Medicina com registro no Conselho de 

Classe e  especialização em Neonatologia. Experiência em 

cuidados com recém-nascidos pré-termos. Residência 

médica em Neonatologia ou Titulo de especialista em 

Neonatologia Profissional. Desejável experiência de 2 anos 

na área   

Prestar assistência neonatal, inclusive no pré-pós operatório.  Realizar 

monitorização da temperatura, cardiorrespiratória e hemodinâmica Manusear 

incubadora, berço aquecido, monitor cardíaco e de pressão, oxímetro e 

capnógrafo, bombas de infusão, bilirrubinômetro, aparelhos de fototerapia e 

ventiladores Realizar sondagem naso-orogástrica, intubação traqueal, ventilação 

manual e mecânica, cateterismo umbilical arterial e venoso, administração de 

surfactante, medida de pressão arterial invasiva e não invasiva Realizar punção 

capilar, arterial, venosa, lombar, abdominal e vesical

 Realizar acesso vascular central por punção percutânea, drenagem torácica e 

exsanguíneo-transfusão e colher exames laboratoriais

IFF Flamengo/RJ 2

20h ou 24h semanais, em 

regime de plantão, 

dependendo da carga 

horária origi nal, 

resguardas as disposições 

legais específicas 

FIO-RJ75 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Medicina - Obstétra

Graduação em Medicina com registro no Conselho de 

Classe e Residência Médica e Título de Especialista em 

Ginecologia e Obstetrícia 

Exercer atividades em medicina materno-fetal, no atendimento à gestantes de 

alto risco fetal. Atendimento ambulatorial e nas enfermarias de obstetrícia, 

gestantes e purpério e assistência  pré-natal. Atuar em urgências clínicas 

maternas, síndromes e mal formação feta, assim como, intercorrências obstétricas

IFF Flamengo/RJ 1

20h ou 24h semanais, em 

regime de plantão, 

dependendo da carga 

horária origi nal, 

resguardas as disposições 

legais específicas 

FIO-RJ76 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Medicina - 

Hemoterapeuta

 Graduação em Medicina com registro no Conselho de 

Classe

 Residência Médica Hemoterapia e experiência 

comprovada de no mínimo 3 anos na área

Realizar gestão da Agência transfusional; Supervisionar exames 

imunohematológicos; Supervisionar as indicações e realizações de transfusões; 

Realizar ações de hemovigilância e participar do Comitê Transfusional

IFF Flamengo/RJ 1

20h ou 24h semanais, em 

regime de plantão, 

dependendo da carga 

horária origi nal, 

resguardas as disposições 

legais específicas 

FIO-RJ77 verena.khazrik@iff.fiocruz.br

Comunicação -  

Jornalismo Web

Graduação em Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo. 

Boa capacidade de trabalho em equipe.

Realizar reportagem: levantamento de pautas, produção de notícias, apuração e 

elaboração de matérias jornalísticas para veículos de internet e impresso. Apurar 

e elaborar matérias jornalísticas e de conteúdos institucionais para veículos de 

internet. Editar websites. Planejar estratégias de divulgação on-line e atuar em 

conjunto designers e desenvolvedores de web na criação de produtos.

IAM Recife/PE 1 40 horas/RJU FIO-PE01 anacelia@cpqam.fiocruz.br
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Comunicação - 

Design Gráfico

Graduação em Programação Visual, Design Gráfico ou área 

afim. 

Boa capacidade de trabalho em equipe.

Criar e produzir materiais em meio impresso e eletrônico; elaborar o 

planejamento gráfico de material jornalístico, editorial e outros; design de 

interface para internet, intranet e sistemas; desenvolver programação visual 

voltada para a educação e de divulgação da ciência e saúde e produtos 

institucionais; diagramação

IAM Recife/PE 1 40 horas/RJU FIO-PE02 anacelia@cpqam.fiocruz.br

Engenharia 

Mecânica

Graduação em Engenharia Mecânica. Registro no conselho 

de classe. Boa capacidade de trabalho em equipe.

Acompanhar, participar e zelar pelas atividades de desenvolvimento, manutenção 

e inspeção de equipamentos, instalações e sistemas. Elaborar estudos de 

viabilidade técnica de projetos. Coordenar equipes de manutenção. Participar da 

avaliação de riscos de implantação de empreendimentos. Elaborar relatórios, 

pareceres, memoriais descritivos e especificações de equipamentos, instalações e 

sistemas. Preparar cronogramas e orçamentos para projetos, aquisições e 

serviços. Executar projetos de pesquisa e desenvolvimento propondo soluções de 

engenharia. Executar atividades relacionadas ao processo de seleção e 

qualificação de empresas fornecedoras de material e/ou de serviços. Efetuar 

estudos de viabilidade técnica e administrativa dos contratos de serviços. Elaborar 

a implantação de padrões, documentação técnica e procedimentos relacionados à 

sua área profissional. Executar atividades administrativas relacionadas aos 

processos organizacionais no âmbito de sua competência profissional. Ministrar 

ou supervisionar treinamentos técnicos em sua área de atuação. Executar a 

fiscalização técnica dos contratos de prestação de serviços. Promover 

generalizações e adequações quando necessárias, integrando conhecimentos 

multidisciplinares. Elaborar memorial descritivo de equipamentos e de 

instrumentação mecânica de controle. Efetuar proposição de soluções técnicas e 

estudos de viabilidade econômica. 

IAM Recife/PE 1 40 horas/RJU FIO-PE03 anacelia@cpqam.fiocruz.br

Gestão de 

Infraestrutura

Graduação em Engenharia Civil e registro no Conselho de 

Classe. 

Boa capacidade de trabalho em equipe.

Desenvolver atividades de gestão na área de engenharia de infraestrutura; 

Desenvolver e fiscalizar projetos de pequeno porte de  instalações 

hidrossanitárias, concreto armado e estrutura metálica; Elaborar especificações 

técnicas e orçamento; Acompanhar a  execução de obras; Elaborar laudos e 

relatórios técnicos de acompanhamento de projetos ou obras; Acompanhar ações 

de manutenção predial; Gerenciar contratos de prestação de serviços de obra e 

infraestrutura.

IAM Recife/PE 1 40 horas/RJU FIO-PE04 anacelia@cpqam.fiocruz.br

Gestão da Inovação 

com ênfase na 

Transferência de 

Tecnologia

Graduação em Direito; 

Língua Inglesa nível intermediário.

Boa capacidade de trabalho em equipe.

Possuir boa comunicação escrita e verbal.

Negociar, elaborar, orientar e apoiar na elaboração de minutas de acordo, 

convênios, contratos, e de outros instrumentos jurídicos, nacionais e 

internacionais, concernentes a  direitos e obrigações relacionados à propriedade 

industrial, em especial contratos de transferência de tecnologia (contratos de 

fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e 

científica, licenças de patente e de uso de marca). Tramitação de processos 

administrativos para a celebração pela Fiocruz de acordos, contratos e 

instrumentos afins relacionados ao desenvolvimento tecnológico e inovação e 

transferência de tecnologia. Elaborar ou participar na elaboração de editais para o 

licenciamento com exclusividade das patentes de titularidade da Fiocruz. 

Consultoria e assessoramento jurídico em questões relacionadas à propriedade 

intelectual e gestão do patrimônio genético (CGEN). Participar na prospecção de 

empresas do Complexo Econômico Industrial da Saúde com vistas ao 

estabelecimento de parcerias tecnológicas com a Fiocruz.

IAM Recife/PE 1 40 horas/RJU FIO-PE05 anacelia@cpqam.fiocruz.br

Gestão de 

Contratos e 

Convênios 

Graduação em qualquer área, mas preferencialmente em 

Direito ou Administração, e experiência de pelo menos 

mínimo 1 (um) ano na área. Boa capacidade de trabalho 

em equipe, ter conhecimento da legislação específica sobre 

contratos e convênios no serviço público e domínio do 

Word e Excel.

Analisar e realizar Termos Aditivos e Apostilamentos; Realizar estudos sobre 

legislação específica; Emitir parecer técnico sobre renovações contratuais; 

Realizar Termos de Doações de Bens; Realizar instrumentos de Convênio; Realizar 

análise processual; Controlar o histórico e ciclo de vida dos Contratos; Controlar e 

acompanhar o vencimento dos Contratos; Controlar os prazos e renovações 

contratuais; Auxiliar a Fiscalização Contratos; Participar de reuniões com fiscais e 

fornecedores; Instrumentalizar processos para encaminhamento à Procuradoria 

Federal da Fiocruz; Conhecer e aplicar a Gestão de Riscos na Gestão de Contratos 

Públicos; Participar de Comissões multidisciplinares para melhoria da Gestão de 

Contratos; Avaliar e instrumentalizar a aplicação de penalidades aos 

fornecedores, após solicitação; Prestar as informações e dados dos Contratos aos 

órgãos de Controle, quando demandado.

IAM Recife/PE 1 40 horas/RJU FIO-PE06 anacelia@cpqam.fiocruz.br

Gestão de Pessoas - 

Administrativo

Qualquer graduação e experiência de pelo menos 1 (um) 

ano na área. Boa capacidade de trabalho em equipe e de 

atendimento ao público.

Executar atividades inerentes a área de gestão do trabalho tais como, instrução 

de processos de movimentação de cargos comissionados, exoneração, concessão 

de benefícios e auxílios, de adicionais e de gratificações, aposentadorias e 

pensões, licenças, remoções, afastamentos, entre outros. Alimentar sistemas 

governamentais e institucionais, relativos a cadastro e pagamento, entre outros.

IAM Recife/PE 1 40 horas/RJU FIO-PE07 anacelia@cpqam.fiocruz.br
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Saúde do 

Trabalhador

Graduação em Psicologia, Serviço Social ou Enfermagem do 

trabalho, com Especialização em Saúde do Trabalhador. 

Registro no Conselho de Classe. Possuir boa comunicação 

escrita e verbal, boa capacidade de trabalho em equipe e 

atendimento ao público.

Participar da elaboração de projetos, rotinas e procedimentos referentes à saúde

do trabalhador. Participar da elaboração de diagnóstico situacional, relatórios e

pareceres de saúde do trabalhador. Participar da avaliação de ambientes e

processos de trabalho. Participar do planejamento, execução e avaliação da

implementação de ações de vigilância, promoção, prevenção e educação em

saúde do trabalhador. Participar da elaboração de material informativo e outras

atividades relacionadas ao acompanhamento do Processo "Saúde/ Trabalho".

IAM Recife/PE 1 40 horas/RJU FIO-PE08 anacelia@cpqam.fiocruz.br

Gestão de 

Infraestrutura - 

Manutenção Predial

Graduação em Engenharia Civil ou áreas afins e registro no 

respectivo conselho de classe

Elaborar planos de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas prediais. 

Elaborar planejamento e coordenar pequenas reformas nas instalações prediais 

de acordo com o projetado. Acompanhar a abertura, execução e encerramento 

das ordens de serviço na área de engenharia de manutenção predial. Assistir 

tecnicamente os técnicos da engenharia de manutenção predial. Desenvolver 

estudos e pesquisas, objetivando a otimização das atividades de manutenção e 

adequação de mão de obra e materiais para possibilitar a racionalização do 

trabalho. Elaborar projeto básico e desenvolver estudos de viabilidade econômica 

para compras e contratos de manutenção. Fiscalizar contratos e serviços de 

terceiros. Analisar e interpretar as despesas de manutenção, identificando causas 

e efeitos. Especificar materiais e equipamentos necessários para a manutenção. 

Solicitar a compra de peças de reposição, inclusões em almoxarifado e colaborar 

para adequação de estoque e racionalização de itens. Elaborar gráficos de 

disponibilidade para detecção de falhas e propor frequências de manutenção. 

Aplicar conceitos práticos e técnicos para orientação e direção dos estudos sobre 

análise de falhas. Acompanhar serviços de terceiros, providenciando a respectiva 

aprovação de pagamentos. Providenciar quando necessário, a chamada de 

assistência técnica, especificando os problemas existentes nas instalações e 

equipamentos. Avaliar e propor planejamento das obras. Acompanhar a execução 

de obras e serviços de engenharia de acordo com o projeto, especificações, 

planilhas e normas vigentes. Analisar e atestar medições de acordo com os 

serviços executados e de acordo com o contrato. Elaborar relatórios técnicos. 

Acompanhar ações de manutenção predial, realização de obras, elaboração de 

projeto básico e executivo, avaliar impacto ambiental, medição e prestação de 

contas. Assumir responsabilidade técnica pelo desenvolvimento de projetos de 

obra. Executar atividades administrativas relacionadas aos processos 

organizacionais no âmbito de sua competência profissional. Elaborar e 

acompanhar contratos de manutenção em geral bem como a fiscalização de 

empresas contratadas.

IRR Belo Horizonte/MG 1 40 horas semanais FIO-MG01 rh.minas@fiocruz.br

Gestão de 

Infraestrutura - 

Manutenção de 

Equipamentos

Graduação em Engenharia Mecânica, Mecatrônica ou áreas 

afins e registro no respectivo conselho de classe

Acompanhar, participar e zelar pelas atividades de desenvolvimento, manutenção 

e inspeção de equipamentos, instalações e sistemas. Elaborar estudos de 

viabilidade técnica de projetos. Participar da avaliação de riscos de implantação 

de empreendimentos. Elaborar relatórios, pareceres, memoriais descritivos e 

especificações de equipamentos, instalações e sistemas (incluindo os 

equipamentos de refrigeração, que são muito relevantes dentro do parque 

industrial para o desenvolvimento das pesquisas). Preparar cronogramas e 

orçamentos para projetos, aquisições e serviços. Executar atividades relacionadas 

ao processo de seleção e qualificação de empresas fornecedoras de material e/ou 

de serviços. Efetuar estudos de viabilidade técnica e administrativa dos contratos 

de serviços. Elaborar a implantação de padrões, documentação técnica e 

procedimentos relacionados à sua área profissional. Executar atividades 

administrativas relacionadas aos processos organizacionais no âmbito de sua 

competência profissional. Executar a fiscalização técnica dos contratos de 

prestação de serviços. Promover generalizações e adequações quando 

necessárias, integrando conhecimentos multidisciplinares. Elaborar memorial 

descritivo de equipamentos e de instrumentação mecânica de controle. Efetuar 

proposição de soluções técnicas e estudos de viabilidade econômica. Elaboração e 

acompanhamento de contratos de manutenção bem como a fiscalização de 

empresas contratadas.

IRR Belo Horizonte/MG 1 40 horas semanais FIO-MG02 rh.minas@fiocruz.br

Gestão de 

Infraestrutura - 

Manutenção Eletro-

Eletrônica

Graduação em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou áreas 

afins, com o registro no respectivo conselho de classe

 Acompanhar e fiscalizar projetos de instalações elétricas de baixa, média e alta 

tensão, compatibilizando-os com outros sistemas de infraestrutura; elaborar 

diagnóstico, especificações, laudos e relatórios técnicos e orçamento para 

instalações elétricas; acompanhar a execução de obras e coordenar/acompanhar 

manutenção preventiva e corretiva de subestação e grupos geradores. 

Acompanhar planos de manutenção preventiva e corretiva. Acompanhar a 

manutenção de equipamentos eletrônicos de laboratórios e industriais, bem 

como acompanhamento dos serviços de empresas contratadas para tal. 

Coordenar o trabalho junto ao corpo técnico, elaborar Its, levantamento de peças 

para compras. Executar atividades administrativas relacionadas aos processos 

organizacionais no âmbito de sua competência profissional. Elaborar e 

acompanhar os contratos de manutenção bem como a fiscalização de empresas 

contratadas.

IRR Belo Horizonte/MG 1 40 horas semanais FIO-MG03 rh.minas@fiocruz.br
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mailto:rh.minas@fiocruz.br
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 Medicina

Graduação em Medicina e registro no conselho de classe, 

Especialização ou Residência em Infectologia ou 

Dermatologia

Atuar em Centro de Referência em Leishmanioses realizando atendimento médico 

ambulatorial, supervisionar médicos residentes estagiários, participar em 

capacitação teórico-prática para profissionais do Sistema Único de Saúde, realizar 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos tais como biópsia, punção e 

escarificado de lesão cutânea, aspirado de medula óssea e infiltração intralesional 

terapêutica e colaborar em estudos clínicos. 

IRR Belo Horizonte/MG 2 40 horas semanais FIO-MG04 rh.minas@fiocruz.br

Comunicação Social 

- Jornalismo

Graduação em Comunicação Social, com habilitação em 

Jornalismo 

Realizar atividades que envolvam a coleta, produção, revisão e edição de notícias 

voltadas à divulgação oficial das informações produzidas no IRR em matérias de 

seu interesse, por meio da imprensa escrita, falada e televisionada, com a 

aplicação de técnicas de redação jornalística; analisar mídias divulgadas a respeito 

da Instituição, interpretando e avaliando a cobertura jornalística; usar, de maneira 

eficaz, os recursos de rádio, TV, endereços eletrônicos e outros meios de 

divulgação e de comunicação; desenvolver o planejamento estratégico de 

comunicação institucional; propor novos canais de comunicação com os diversos 

públicos da instituição, quando necessário, e o aperfeiçoamento dos já existentes;  

 realizar diagnósticos, estudos, pesquisas, levantamentos e relatórios para 

avaliação e aprimoramento das ações de divulgação e comunicação social;  

implementar programas e ações que promovam a integração, motivação e 

conscientização do público interno; elaborar projetos de layout para sítios web, 

utilizando conceitos e padrões de arquitetura da informação, usabilidade e 

acessibilidade; gerenciar o conteúdo web

IRR Belo Horizonte/MG 1 40 horas semanais FIO-MG05 rh.minas@fiocruz.br

Comunicação - Web 

Design
Graduação em Design ou áreas afins

Definir as diretrizes para os projetos: metodologia, cores, fontes, estilos, 

formatos, etc; Criar layout p/ websites dentro de um conceito ou identidade de 

marca, utilizando logomarcas, ícones personalizados, cores, botões, textos, 

buscando o desenvolvimento de um projeto de comunicação visual;

Criar templates e layouts funcionais; Criar imagens, ilustrações, infográficos e 

animações para sites; Realizar manutenção, atualização e produção de conteúdos 

para sites; Realizar pesquisas de mercado, para apresentar as tendências aos 

clientes; Desenvolver alternativas gráficas para estruturas já elaboradas ou em 

utilização; Realizar o orçamento dos projetos; Empregar materiais com suas 

características específicas na produção gráfica e seus processos de obtenção e 

transformação; Compreender as características dos processos de produção 

gráfica, da pré-impressão ao acabamento; Editar fotografias

IRR Belo Horizonte/MG 1 40 horas semanais FIIO-MG06 rh.minas@fiocruz.br

Gestão de Contratos
Graduação em Administração, Contabilidade ou Economia, 

registro no conselho de classe
Desenvolver atividades de gestão de contrato e fiscalização ILMD Manaus/AM 1 40 horas semanais FIO-AM01 seget.ilmd@fiocruzbr

Gestão de Pessoas
Graduação em Administração, Serviço Social ou Psicologia, 

registro no conselho de classe
Desenvolver atividades de administração e desenvolvimento de pessoal ILMD Manaus/AM 1 40 horas semanais FIO-AM02 seget.ilmd@fiocruzbr

Gestão de Compras
Graduação em Administração, Contabilidade ou Economia, 

registro no conselho de classe
Desenvolver atividades na área de gestão de compras ILMD Manaus/AM 1 40 horas semanais FIO-AM03 seget.ilmd@fiocruzbr

Infraestrutura - 

Engenharia

Graduação em Engenharia Civil e registro no Conselho de 

Classe  
Desenvolver atividades na área de infraestrutura ILMD Manaus/AM 1 40 horas semanais FIO-AM04 seget.ilmd@fiocruzbr

Comunicação
Graduação em Comunicação Social, com habilitação em 

Jornalismo
Desenvolver atividades na área de comunicação institucional e  em saúde  ILMD Manaus/AM 1 40 horas semanais FIO-AM05 seget.ilmd@fiocruzbr

Gestão de Compras 

Públicas

Graduação em qualquer área, preferencialmente com 

especialização ou experiência em gestão de compras 

públicas

Realizar procedimentos licitatórios presenciais e eletrônicos tomando todas as 

providências para abertura, julgamento e demais providências para conclusão do 

certame; Manter atualizada a legislação e a jurisprudência necessárias às 

atividades da função. Elaborar minutas de editais de licitação, tomando as 

medidas necessárias para que a licitação seja iniciada com as devidas publicações 

nos veículos de comunicação oficiais. Receber os processos da Procuradoria, 

efetuar os ajustes necessários e providenciar a autorização do Ordenador de 

Despesas e a publicação, inserir nos sites do Comprasnet e homepage do IGM, 

bem como nos Jornais D.O.U e conforme o caso em Jornal de grande circulação. 

Prestar atendimento telefônico aos Fornecedores, Requisitantes e Fiscais de 

contrato com referência às licitações. Responder a pedidos de esclarecimentos e 

impugnações dos editais, bem como aos recursos às decisões no âmbito dos 

certames.  Elaborar ofícios, memorandos, informações, despachos, lançamentos, 

conferências de documentos, e de processos referente a licitações. Fazer 

encaminhamento de processos e documentos no SGA-Protocolo. Prestar 

atendimento aos Requisitantes e dar suporte para subsidiar o Termo de 

Referência e as exigências do objeto.

IGM Salvador/BA 1 40 horas semanais. FIO-BA01 sgp@bahia.fiocruz.br
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Saúde do 

Trabalhador

Graduação em Medicina, Enfermagem ou Psicologia ou 

áreas afins com especialização ou experiência em medicina 

do trabalho ou saúde do trabalhador

Desenvolver ações de vigilância da Saúde para a prevenção de riscos e  controle 

de doenças e agravos relacionados ao trabalho.  Analisar e avaliar risco 

ocupacional para possíveis  intervenções nos processos e ambientes de trabalho. 

Realizar ações de  atenção, vigilância, imunização, e educação em saúde dos 

trabalhadores. Encaminhar candidatos concursados  para exame médico 

admissional. Encaminhar servidores para perícia oficial,  por motivo de saúde e/ou 

outras situações que requerem Pericia médica e/ou odontológica. Controlar e 

registrar, nos sistemas eletrônicos relativos à saúde do trabalhador, as licenças 

dos servidores, por motivo de saúde. Acompanhar o servidor no processo de 

retorno ao trabalho, após licença por motivo de saúde. Planejar e realizar, em 

conjunto com a Coordenação de Saúde do Trabalhador da Fiocruz, os exames 

periódicos  dos servidores. Levantar situação vacinal dos servidores, de acordo 

Progama de imunização do SUS, e orientar a atualização vacinal dos trabalhadores 

conforme calendário do Ministério da saúde. Divulgar e organizar campanhas de 

vacinação na instituição, em parceria com a SMS /Distrito Sanitário/Unidade de 

Saúde da Familia do Candeal. Inspecionar ambientes de trabalho para ações 

vigilância, controle de vetores e combate ao mosquisto transmissor da Dengue, 

Zika e Chicungunya. Realizar atividades  de educação em saúde. Orientar 

encaminhamentos e notificação de acidentes de trabalho. Elaborar e divulgar 

procedimentos internos relativos à saúde do trabalhador. Atender às demandas 

de levantamento de dados para subsidiar a Vice-Diretoria de Gestão e a CST no 

planejamento estratégico de ações de saúde do trabalhador. Prestar informações 

aos usuários do NUST/IGM. Programar eventos na área de atuação da saúde do 

trabalhador. Elaborar e gerenciar projeto para contratação de atividade física.

IGM Salvador/BA 1 40 horas semanais. FIO-BA02 sgp@bahia.fiocruz.br

Compras - Pregoeiro

Graduação em Administração, Direito, Ciências Contábeis 

ou Economia; registro no respectivo conselho de classe e 

conhecimento de Word, Excel, Internet.

Analisar as aquisições; monitorar e avaliar riscos nos processos de compras; 

realizar procedimentos licitatórios nas diversas modalidades (inclusive pregão, 

dispensa e inexigibilidade de licitação); analisar os requisitos legais relativos às 

compras e contratações públicas; anallisar as especificações, propostas 

comerciais, documentos de habilitação, dentre outros; negociar com 

fornecedores; utilizar sistemas do Governo Federal (COMPRASNET, SIASG, SIAFI, 

dentre outros)..

GEREB Brasília/DF 1 40 horas semanais FIO-DF01 segestbrasilia@fiocruz.br

Saúde do 

Trabalhador

Graduação em Psicologia, Serviço Social ou Enfermagem do 

trabalho, com Especialização em Saúde do Trabalhador. 

Registro no Conselho de Classe. Possuir boa comunicação 

escrita e verbal, boa capacidade de trabalho em equipe e 

atendimento ao público.

Participar da elaboração de projetos, rotinas e procedimentos referentes à saúde

do trabalhador. Participar da elaboração de diagnóstico situacional, relatórios e

pareceres de saúde do trabalhador. Participar da avaliação de ambientes e

processos de trabalho. Participar do planejamento, execução e avaliação da

implementação de ações de vigilância, promoção, prevenção e educação em

saúde do trabalhador. Participar da elaboração de material informativo e outras

atividades relacionadas ao acompanhamento do Processo "Saúde/ Trabalho".

GEREB Brasília/DF 1 40 horas semanais FIO-DF02 segestbrasilia@fiocruz.br

Edificações - 

Técnico

Curso técnico em Edificações, registro no conselho de 

classe e, no mínimo, 4 anos de experiência na área.

Realizar levantamento topográfico; desenvolver projetos técnicos sob supervisão; 

organizar documentação para legalização dos projetos; planejar e supervisionar a 

execução de obras; realizar levantamento orçamentário de obras; providenciar 

suprimentos e serviços; realizar controle tecnológico de materiais e solos, 

manutenção e conservação de obras.

ICC Curitiba/PR 1 40 horas semanais FIO-PR01 pessoas.icc@fiocruz.br

Enfermagem do 

Trabalho

Graduação em Enfermagem, Especialização em 

Enfermagem do Trabalho e registro no conselho de classe

Estudar as condições de segurança e periculosidade da organização para 

identificar as necessidades no campo de segurança e melhoria do trabalho; 

elaborar e executar planos e programas de promoção e proteção à saúde dos 

empregados, executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de 

doenças profissionais e não profissionais; prestar primeiros socorros no local de 

trabalho, em caso de acidente ou doença; elaborar,executar e avaliar as 

atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores; registrar dados 

estatísticos de acidentes e doenças profissionais.

ICC Curitiba/PR 1 40 horas semanais FIO-PR02 pessoas.icc@fiocruz.br

Equipamentos 

Elétrico- Eletrônicos

Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecânica 

e registro no conselho de classe

Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétrico-eletrônicos ou 

eletromecânicos; analisar projetos e acompanhar instalação e configuração. 

Inspecionar sistemas e Equipamentos; Executar testes e ensaios de sistemas e 

equipamentos, bem como, serviços técnicos especializados; Elaborar 

documentação técnica de sistemas e equipamentos; Coordenar 

empreendimentos e estudar processos elétrico/eletrônicos ou eletromecânicos; 

Fiscalizar as etapas de instalação, manutenção e reparo do equipamento elétricos 

ou eletromecânicos, inspecionando os trabalhos acabados; elaborar laudos 

técnicos e relatórios em sua área de especialidade 

CEARÁ Eusébio/CE 1 40 horas semanais FIO-CE01 rhfioce@fiocruz.br

Saúde do 

Trabalhador 

Graduação em Enfermagem, Psicologia ou Serviço Social e 

registro no respectivo conselho de classe

Executar ações de promoção da saúde; Acompanhar as ações relacionadas aos 

periódicos dos servidores e articular atividades de monitoramento da saúde do 

trabalhador 

CEARÁ Eusébio/CE 1

30 horas ou 40 horas 

semanais, dependendo da 

carga horária original, 

resguardadas as 

FIO-CE02 rhfioce@fiocruz.br
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Engenharia Civil - 

Procedimentos 

Normativos de 

Construção

Graduação em Engenharia Civil, com registro no conselho 

de classe  

 

Prestar apoio e fiscalizar os procedimentos normativos relacionados à construção. 

Desenvolver graficamente projetos. Realizar levantamentos de espaços físicos e 

acompanhamento de obras. Realizar manutenção de equipamentos e/ou prediais. 

Fiscalizar  e executar obras e serviços. Realizar o desenvolvimento e 

acompanhamento técnico do sistema de gerenciamento de serviço de pequenas 

obras, reformas e/ou adequações a partir dos projetos previamente elaborados.  

RONDÔNIA Porto Velho/RO 1 40 horas semanais FIO-RO01 oportunidadesfiocruz@fiocruz.br

Contratos e 

Convênios

Graduação em qualquer área de formação. Experiência em 

atividades que envolvam licitação, Gestão/Fiscalização de 

Contratos Administrativos e convênios

Executar procedimentos licitatórios; realizar gestão e fiscalização de contratos e 

convênios, e atividades administrativas correlatas
MATO GROSSO DO SUL Campo Grande/MS 1 40 Horas semanais FIO-MS01 regional.ms@fiocruz.br
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