
CÓDIGO
ÁREA DE 

ATUAÇÃO
PERFIL PRÉ-REQUISITO ATRIBUIÇÕES CIDADE VAGAS UNIDADE

CT13001
Medicina de Família e 
Comunidade  

Graduação em Medicina com 
registro no conselho de 
classe. Residência ou título 
de especialista em Medicina 
de Família e Comunidade.

Realizar atividades assistenciais no âmbito da atenção primária. 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.

Rio de Janeiro/RJ 1 ENSP

CT13002 Psiquiatria

Graduação em Medicina com 
registro  no conselho de 
classe. Residência ou título 
de especialista em 
Psiquiatria.

Desenvolver atividades assistenciais no campo da  psiquiatria em âmbito ambulatorial, realizando ainda suporte a 
equipes de saúde da família. Atendimento a casos específicos de saúde mental. 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. Coordenar programas e serviços em 
saúde. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 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. 
Preceptoria para a residência médica em saúde da família. 

Rio de Janeiro/RJ 1 ENSP

CT13003
Biblioteconomia 

Processamento, Gestão e
Disseminação da
Informação 

Graduação em 
Biblioteconomia com 
registro no conselho de 
classe

Catalogar e indexar material bibliográfico e multimeios nas bases de dados da biblioteca, nas bibliotecas virtuais 
(BVSs) temáticas e portais. Produzir e alimentar bases de dados, BVS´s e portais. Processar tecnicamente obras 
raras e coleções especiais ou valiosas. Alimentar os diretórios de defesas de dissertações e teses, eventos e 
localizador de Informação em Saúde (LIS) nas bibliotecas virtuais temáticas. Avaliar a formação e desenvolvimento 
da coleção de material bibliográfico referente ao acervo da biblioteca. Atuar nos serviços de cooperação e convênios 
(Catálogo Coletivo, SECS, BVS´s, etc.). Atuar no serviço de circulação interna e externa da coleção (cadastro de 
usuários; consulta; empréstimo domiciliar; renovação de empréstimos; reserva de material emprestado e devolução). 
Orientar ao usuário nas pesquisas em bases de dados, bibliotecas virtuais, portais de periódicos especializados, 
portais de informação científica. Orientar os usuários na elaboração de trabalhos acadêmicos no que tange à 
normalização. Elaborar ficha catalográfica das dissertações, teses e livros. Preparar material bibliográfico para 
empréstimo. Realizar inventário anual. Realizar estudos de usuários. Sinalizar o acervo. Reorganizar e remanejar o 
acervo bibliográfico de caráter histórico. Remanejar monografias, livros e periódicos em função dos espaços nas 
estantes. Atuar em projeto de pesquisa relacionado à competência informacional e disseminação da informação. 
Estimular a implantação de projetos e/ou programas para o desenvolvimento de produtos e serviços.

Rio de Janeiro/RJ 1 ICICT

CT23004
Biotecnologia em 
animais de laboratório I

Graduação em Medicina 
Veterinária. Registro no 
conselho de classe. 

Desenvolver atividades na área de criação e experimentação em animais de laboratório. Realizar técnicas e práticas 
de manejo zootécnico, biossegurança em biotérios, contenção animal, coleta de sangue, fluidos corpóreos e órgãos, 
inoculações pelas diversas vias anatômicas, anestesia, cirurgia, eutanásia e necropsia, conforme a demanda. 
Desenvolver atividades na operacionalização de biotérios e higienização e esterilização de materiais e insumos. 
Realizar avaliações da qualidade genética e sanitária em animais de laboratório. Desenvolver atividades na área de 
biotecnologia animal, com ênfase em manipulação e criopreservação de gametas e embriões, cultivo celular e 
embrionário, transferência de embriões, transgênese animal e realização de técnicas de biologia molecular. Realizar 
práticas de enriquecimento ambiental e bem estar animal. Elaborar normas, procedimentos e especificações técnicas 
dentro das normas de qualidade e biossegurança. 

Curitiba/PR 1 ICC

CT23005

Criação e experimentação 
de primatas não 
Humanos

Graduação em Medicina 
Veterinária. Registro no 
Conselho de Classe.

Desenvolver atividades na área de criação e experimentação de primatas não humanos. Realização de técnicas e 
práticas de manejo zootécnico, biossegurança em biotérios, contenção animal, coleta de sangue, fluidos corpóreos e 
órgãos, inoculações pelas diversas vias anatômicas, anestesia, cirurgia, ultrassonografia, eutanásia e necropsia, 
conforme a demanda . Desenvolver atividades na operacionalização de biotérios e higienização e esterilização de 
materiais e insumos. Realizar ensaios e testes para controle de qualidade de imunobiológicos e biofármacos. 
Enriquecimento ambiental e bem estar animal.  Elaborar normas, procedimentos e especificações técnicas dentro das 
normas de qualidade e biossegurança. Exercer atividades de ensino e participar de comissões tecnico-científicas, 
conforme demanda. 

Rio de Janeiro/RJ 1 CECAL

 TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA

ANEXO I

PERFIL/ÁREA/PRÉ-REQUISITO/ATRIBUIÇÕES/CIDADE/VAGAS/ UNIDADE

Atenção Primária à 
Saúde



CT23006 Recife/PE

CT23007 Rio de Janeiro/RJ

CT23008 Porto Velho/RO

CT23009
Criação e manejo de 
primatas não humanos 

Graduação nas áreas de
Ciências Biológicas ou
Ciências Agrárias.

Planejar e gerenciar a criação de primatas não humanos. Desenvolver e executar técnicas e procedimentos 
relacionados ao manejo zootécnico, nutrição, reprodução, ética e bem estar animal e biossegurança. Desenvolver 
atividades na operacionalização de criatórios de primatas não humanos, higienização, esterilização de materiais e 
insumos, descontaminação e descarte de resíduos. Atuar perante os órgãos reguladores de criação de primatas não 
humanos, emitindo documentos conforme a legislação específica. Participação em atividades de ensino e inovação 
tecnológica, assistência técnica para manutenção de primatas não humanos em cativeiro. Participar de atividades de 
ensino e participar de comissões tecnico-científicas, conforme demanda. 

Rio de Janeiro/RJ 1 CECAL

CT23010
Criação e manejo de 
roedores e lagomorfos

Graduação nas áreas de
Ciências Biológicas ou
Ciências  Agrárias.

Desenvolver atividades de planejamento e organização das etapas de produção das colônias de roedores e 
lagomorfos, bem como de operacionalização de biotérios e higienização e esterilização de materiais e insumos. 
Elaborar normas, procedimentos e especificações técnicas dentro das normas de qualidade e biossegurança. 
Realização de técnicas e práticas de manejo zootécnico, biossegurança em biotérios, enriquecimento ambiental e 
bem estar animal. Exercer atividades de ensino e participar de comissões tecnico-científicas, conforme demanda.

Rio de Janeiro/RJ 1 CECAL

CT13011
Hematologia e 
Hemoterapia 

Graduação em Medicina e 
especialização em 
Hematologia e Hemoterapia. 
Registro no conselho de 
classe.  

Realizar atividades de responsabilidade técnica em agência transfusional. Assessorar o atendimento clínico 
ambulatorial e hospitalar e de hematologia laboratorial, com emissão de parecer técnico

Rio de Janeiro/RJ 1 IPEC

CT13012 Obstetrícia

Graduação em Medicina com 
Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia.  
Registro no conselho de 
classe. 

Desenvolver atividades em medicina materno-fetal com gestantes de baixo e alto risco fetal em regime de urgências 
obstétricas, internação, plantão e ambulatório. Realizar ultra-sonografia e dopplerfluxometria obstétrica. Executar 
políticas institucionais de controle de infecção hospitalar, cirurgia segura e humanização da assistência. Participar da 
elaboração de protocolos clínicos e de projetos de pesquisa. Atuar na supervisão dos residentes de obstetrícia.

Rio de Janeiro/RJ 1
IFF

(Campi Flamengo)

CT13013 Cirurgia Pediátrica

Graduação em medicina com 
Residência Médica em 
Cirurgia Pediátrica e 
Cirurgia Geral. Registro no 
conselho de classe.

Realizar consultas, atendimentos médicos e cirurgias na especialidade de cirurgia pediátrica, com ênfase em cirurgias 
de média e alta complexidade em pacientes neonatais e pediátricos até 16 anos de idade, com atenção às más 
formações congênitas, patologias do trato urinário, gastrointestinal, da cabeça, pescoço e tórax, além do aparelho 
genital feminino. Implementar ações para promoção da saúde. Coordenar programas e serviços em saúde. Elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área médico cirúrgica pediátrica. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e preceptoria de médicos residentes na especialidade de cirurgia pediátrica.

Rio de Janeiro/RJ 1
IFF

(Campi Flamengo)

CT13014 Neonatologia

Graduação em Medicina com 
Residência Médica em 
Neonatologia ou Título de 
Especialista em Pediatria 
com Habilitação em 
Neonatologia. Registro no 
conselho de classe.

Realizar assistência clínica ao recém-nato de alto risco, extremo baixo peso ao nascer, portadores de malformação 
congênita e patologias cirúrgicas. Plantão em Unidade de Alto Risco Neonatal, atividades de rotina em UTI 
Neonatal de nível terciário e secundário, Alojamento Conjunto e Unidade Canguru. Atendimento em Sala de Parto e 
Ambulatório de Seguimento Neonatal.  Realização de consultas ambulatoriais.

Rio de Janeiro/RJ 1
IFF

(Campi Flamengo)

Bioterismo
Criação e manejo de 
animais de laboratório

Graduação em Medicina  
Veterinária. Registro no 
conselho de classe.

Desenvolver atividades na área de experimentação animal, criação e manejo de animais de laboratório e animais 
silvetres. Realizar de técnicas e práticas de manejo zootécnico, nutricional, sanitário e reprodutivo das colônias de 
animais, biossegurança em biotérios, contenção animal, coleta de sangue, fluídos corpóreos e órgãos, inoculações 
pelas diversas vias anatômicas, anestesia, cirurgia, eutanásia e necropsia. Desenvolver atividades na 
operacionalização de biotérios e higienização e esterilização de materiais e insumos. Realizar ensaios e testes para 
controle de qualidade de imunobiológicos e biofármacos. Elaborar e implementar procedimentos operacionais e 
especificações técnicas no âmbito das Boas Práticas de Laboratório e/ou Boas Práticas de Fabricação e 
biossegurança, bem como da legislação vigente e preceitos éticos para o uso de animais em pesquisa.

CPqAM (1);
 IOC (1), 

Fiocruz Rondônia (1)
3

Clínica Médica

Clínica Médica 
Pediátrica



CT23015
Agente de mobilização e 
articulação de audiência

Graduação em Comunicação 
Social com habilitação em 
jornalismo.

Gestão de grade de programação televisiva. Identificação de necessidades de parcerias para co-produção ou 
intercâmbio de materiais audiovisuais. Articulação de parcerias para enriquecimento da grade de programação. 
Articulação de parcerias no campo específico da saúde pública. Articulação e organização de oficinas de recepção 
do Canal Saúde. Produção de material de apoio para estas oficinas (cartilhas, etc). Realização das oficinas de 
recepção do Canal Saúde em parceria com conselhos de saúde e instâncias de gestão estadual ou municipal. 
Convocação, coordenação e acompanhamento de pesquisas de recepção do Canal Saúde. Interlocução com 
prestadores de serviço para produção de audiovisuais a serem veiculados na grade de programação.

Rio de Janeiro/RJ 2 Canal Saúde

CT23016 Rio de Janeiro/RJ

CT23017 Curitiba/PR

CT23018 Jornalismo Web 
Graduação em Comunicação 
Social com habilitação 
jornalismo

Apuração e elaboração de matérias jornalísticas e de conteúdos institucionais para veículos de internet. Edição de
websites. Planejamento de estratégias de divulgação on-line, com a compilação e mensuração de métricas e
resultados. Atuar em conjunto com designers e desenvolvedores de web na criação de produtos.

Rio de Janeiro/RJ 1 ICICT

CT23019

Relacionamento com o
cidadão e comunicação
institucional 

Graduação em Comunicação 
Social

Gerenciar ferramenta de interação com a sociedade: o Fale Conosco. Analisar as solicitações dos visitantes. Emitir
relatório mensal e anual. Elaborar análise do relatório. Integrar a equipe do projeto gestão de relacionamento com o
cidadão. Organizar as demandas mais frequentes dos cidadãos para que sejam veiculadas no Portal Fiocruz com as
respectivas respostas. Participar de comissões e redes em sua área de atuação. Apuração e elaboração de conteúdos
institucionais para veículos de internet e para a intranet.Colaborar na edição e no aprimoramento dos veículos
eletrônicos de comunicação da Fundação

Rio de Janeiro/RJ 1 ICICT

CT23020
Reportagem, redação e 
edição 

Graduação em Comunicação 
Social com habilitação em 
jornalismo

Reportagem (pesquisa, apuração, entrevistas, coberturas jornalísticas de caráter investigativo, reflexivo e crítico para 
a redação com texto final de matérias) em veículos impressos e de internet. Pesquisa, redação e atualização de 
conteúdos para sites e redes sociais na internet. Utilização de conhecimentos em comunicação e políticas públicas de 
saúde e ciência e tecnologia em saúde para propor e formular pautas e participar de edição e revisão de conteúdos 
para veículos impressos e de internet. Utilizar programas de computação necessários à execução das funções.

Rio de Janeiro/RJ 1 RADIS

CT13021

Controle da Qualidade de 
Sangue, 
Hemocomponentes, 
Hemoderivados, Kits de 
Diagnóstico e Reagentes 
Imunohematológicos

Graduação na área de 
Ciências Biológicas ou 
Farmácia. Registro no 
conselho de classe.

 Realizar Controle da Qualidade de Sangue, Hemoderivados, Hemocomponentes e Kits de diagnóstico do  HIV 1/2,  
HTLV I e II, Hepatites  B e C,  Doença de Chagas, Sífilis, e Reagentes imunohematológicos.  

Rio de Janeiro/RJ 1 INCQS

CT13022

Controle de Qualidade de 
Insumos e Produtos 
relacionados à Saúde

Graduação em Farmácia, 
Química ou Engenharia 
Química. Registro no 
conselho de classe.

Desenvolver atividades relacionadas à validação e verificação de metodologias aplicadas à análise físico-química de 
ingredientes farmaceuticos ativos (IFAs) e medicamentos de acordo com a legislação sanitária

Rio de Janeiro/RJ 1 INCQS

CT13023

Gestão de equipamentos 
e metrologia física, 
química e biológica 

Graduação em Engenharia 
Clínica, Eletrônica, 
Mecatrônica ou Mecânica. 
Registro no conselho de 
classe

Gerir os 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. Dar suporte aos 
laboratórios de controle da qualidade de insumos e produtos para a saúde na área de metrologia (Física, química e 
biológica) e na determinação das incertezas de medição.

Rio de Janeiro/RJ 1 INCQS

Assessor de comunicação 
social 

Graduação em Comunicação 
Social com habilitação 
jornalismo.

Planejamento e execução de 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 (levantamento de pautas, 
produção de notícias, apuração e elaboração de matérias jornalísticas para veículos de internet e veículos impressos). 
Redigir, atualizar e publicar conteúdo web noticioso e institucional. Utilizar programas de computação necessários à 
execução das funções. Redigir textos para folders, catálogos, cartazes, infográficos, sites e outros produtos gráficos 
e web. Criar, planejar e executar estratégias e produtos de comunicação interna e em comunicação integrada.

*CCS (1);
 ICC (1); 
ICICT (1)

3

Controle da 
Qualidade

Comunicação Social



CT13024 Infectologia

Graduação em Medicina e 
Residência ou 
Especialização em 
Infectologia .Registro no 
Conselho de Classe.

Desenvolver atividades assistenciais no campo da  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 técnico-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. Realizar atividades de preceptoria 
para a residência médica e outras atividades de ensino.

Rio de Janeiro/RJ 1 ENSP

CT13025 Terapia Intensiva 

Graduação em Medicina, 
Residência médica em uma 
das seguintes áreas: Clínica 
Médica, Infectologia, 
Cirurgia Geral ou 
Anestesiologia e 
Especialização em Medicina 
Intensiva pela Sociedade 
Brasileira de Medicina 
Intensiva. Registro no 
Conselho de Classe.

Avaliar e tratar pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Rio de Janeiro/RJ 4 IPEC

CT13026
Editoria Científica Editoria Científica em 

Saúde 
Graduação em Comunicação 
Social ou Letras

Gerenciar projetos editoriais na área científica. Executar e gerenciar processos de avaliação, processamento e 
editoração de publicações científicas. Participar da definição de pautas para periódicos científicos em saúde. 
Realizar levantamentos iconográficos, biográficos e bibliográficos para subsidiar a preparação de publicações. 
Participar de comissões e redes em sua área de atuação. Redigir e gerenciar a correspondência com autores, 
pareceristas e demais colaboradores. Gerir a submissão de artigos. Contribuir para a redação, o desenvolvimento e a 
implantação de projetos de financiamento de projetos e produtos editoriais, sobretudo aqueles relacionados aos 
editais públicos.  

Rio de Janeiro/RJ 1 ICICT

CT13027
Enfermagem em Saúde 
da Mulher

Graduação em Enfermagem 
com Especialização em 
Enfermagem Obstétrica. 
Registro no conselho de 
classe.

Prestar assistência de enfermagem a pacientes em unidade hospitalar e ambulatorial. Realizar consultas de
enfermagem. Prescrever ações e procedimentos de maior complexidade. Prestar assistência direta a pacientes graves
e realizar procedimentos de maior complexidade. Coordenara equipe de enfermagem. Padronizar normas e
procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função, incluindo assistência ao trabalho de parto, parto e pós-parto de alto risco,
apoio a mulher em processo de amamentação, além de desenvolver atividades de preceptoria da residencia de
enfermagem. Participar da elaboração de protocolos clínicos, projetos de pesquisa e ensino.

Rio de Janeiro/RJ 3
IFF

(Campi Flamengo)

CT13028 Enfermagem Neonatal 

Graduação em Enfermagem 
com Pós-graduação latu-
sensu na área neonatal (curso 
de especialização neonatal 
ou Residência de 
Enfermagem Neonatal). 
Registro no conselho de 
classe.

Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho. Exercer assistência de 
enfermagem a clientela neonatal em unidade hospitalar e ambulatorial. Realizar consultas de enfermagem. Prescrever 
assistência de enfermagem. Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves e realizar procedimentos de 
maior complexidade. Supervisionar e orientar os técnicos de enfermagem, residentes e estagiários nos cuidados aos 
recém-nascidos. Implementar e seguir normas e rotinas da Iniciativa Hospital Amigo da Criança.  Participar de 
atividades de docência e pesquisa que envolva a área de atenção ao recém-nascido. 

Rio de Janeiro/RJ 4
IFF

(Campi Flamengo)

Enfermagem

Doenças Infecciosas 
e Parasitárias



CT13029 Enfermagem Pediátrica

Graduação em Enfermagem 
com especialização ou 
residencia em pediatria. 
Registro no conselho de 
classe.

Planejar,  programar, orientar e supervisionar a assistência de enfermagem nas unidades de internação e ambulatório.  
Atuar na prevenção e controle de doenças transmissíveis nos programas de vigilância epidemiológica. Contribuir na 
prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e na prevenção e controle dos danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a asssitência de saúde,no âmbito da atenção hospitalar a criança e adolescente portador 
de patologia de média e alta complexidade e doenças infecciosas. Participar dos rounds multidisciplinares, sessão 
clínica semanal e reunião de colegiado. Participar da preceptoria e/ou tutoria dos alunos da especialização de 
enfermagem pediátrica, de residência de enfermagem e multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente e, 
do Curso de Capacitação de Enfermagem Nível Superior e do Aprimoramento Técnico de nível médio voltado a 
Àrea da Criança Clínica. Desenvolver atividades de enfermagem em unidade de internação terciária e situações de 
emergência em pacientes pediátricos e pediátricos cirúrgicos de média e alta complexidade, incluindo ventilados 
crônicos de forma invasiva ou não. Realização de técnicas invasivas como: punção venosa, passagem de cateteres 
enterais e parenterais, etc; reanimação cardiorespiratória; Administração de medicações enterais e parenterais; 
preparo do corpo; evolução e prescrição de enfermagem; Cuidado , manuseio e orientação à pacientes estomizados, 
incontinentes e com feridas; Elaboração e execução de plano de cuidados pré e pós operatório; Orientação e preparo 
para alta hospitalar.

Rio de Janeiro/RJ 4
*IFF

(Campi Flamengo)

CT13030 Rio de Janeiro/RJ

CT13031 Curitiba/PR

CT13032 Porto Velho/RO

CT13033
Engenharia Civil / 
Estrutura

Graduação em Engenharia 
Civil. Registro no conselho 
de classe.

Elaborar projetos de estrutura de concreto armado e metálica com o auxilio de ferramentas computacionais / 
coordenar projetos de estruturas. Elaborar planilha de quantificação de materiais e compatibilizar projetos de 
estruturas com os demais projetos. Planejar atividades relacionadas à manutenção, a inspeção de materiais e 
equipamentos. Verificar e analisar projetos executados por empresas contratadas. Elaborar editais para contratação 
de empresas para prestação de serviços, projetos, laudos etc. Vistoriar e diagnosticar problemas de estruturas em 
Unidades da Fiocruz com emissão de laudo técnico com a apresentação de solução técnica adequada. Administrar 
contratos de empresas terceirizadas. Fiscalizar e executar controle de qualidade das obras em andamento. Dar 
suporte e assistência técnica às Unidades da Fiocruz em assuntos de construção, ampliação e reforma das 
edificações. Avaliar superestruturas e infraestruturas através de ensaios específicos como provas de carga etc. Ter 
noções básicas sobre reforços estruturais.

Rio de Janeiro/RJ 1 DIRAC

Elaborar planos de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas prediais. Coordenar a equipe de engenharia de 
manutenção predial. Coordenar a execução de manutenções preventivas e corretivas na área de engenharia de 
manutenção predial. 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. Planejar treinamento e 
cursos internos para os trabalhadores da engenharia de manutenção. Participar de reuniões de planejamento de 
manutenção e instalações. 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 eserviços 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. 

4

*DIRAC (1); ICC(1); 
Farmanguinhos (1)

(Campi Jacarepaguá); Fiocruz 
Rondônia (1)

Engenharia Civil
Graduação em Engenharia 
Civil. Registro no conselho 
de classe.



CT13034
Engenharia 
Civil/Hidráulica

Graduação em Engenharia 
Civil. Registro no conselho 
de classe.

Executar desenhos técnicos. Elaborar/coordenar projetos de instalações hidráulicas prediais, industriais, medicinais, 
de prevenção e combate a incêndio e saneamento. Elaborar planilha de quantificação de materiais e compatibilização 
de projetos. Verificar e analisar projetos executados por empresas contratadas. Elaborar editais para contratação de 
empresas para prestação de serviços, projetos, laudos etc. Vistoriar e diagnosticar problemas de instalações 
hidráulicas prediais medicinais e industriais e em prevenção e combate a incêndios em Unidades da Fiocruz com 
emissão de laudo técnico com a apresentação de solução técnica adequada. Fiscalizar e executar controle de 
qualidade das obras em andamento. Elaborar medições e pareceres sobre obras e serviços executados ou em 
andamento. Elaborar cronogramas físico-financeiros de obras. Elaborar e solicitar termos aditivos quando da 
necessidade do andamento de projetos e obras com a devida justificativa técnica. Dar suporte e assistência técnica às 
Unidades da Fiocruz em assuntos de construção, ampliação e reforma das edificações. Planejar atividades 
relacionadas à manutenção, a inspeção de materiais e equipamentos. Administrar contratos de empresas 

Rio de Janeiro/RJ 1 DIRAC

CT13035
Engenharia de 
Automação                                     

Graduação em Engenharia 
Elétrica ou Eletrônica. 
Registro no conselho de 
classe.

Acompanhar, participar e executar a prospecção e testes de novas tecnologias e serviços. Supervisionar e analisar 
sistema de controle de processos industriais, dando suporte especializado na solução de problemas no sistema de 
controle, propondo soluções e otimizações. Elaborar memorial descritivo de sistemas digitais e algoritmos de 
controle. Elaborar memória de cálculo. Elaborar especificação técnica de  partes, componentes e interface para 
sistemas de controle. Elaborar especificação técnica de instrumentação elétrica e mecânica associada ao processo de 
fabricação de medicamentos. Estudos e projetos de controle e automação de sistemas de fabricação de 
medicamentos.  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.

Rio de Janeiro/RJ 1
Farmanguinhos

(Campi Jacarepaguá)

CT13036

Engenharia de Validação 
de Sistemas 
Computadorizados                                 

Graduação em  Engenharia 
Elétrica, Eletrônica, 
Mecatrônica, da Computação 
e Informação ou Engenharia 
de Controle e Automação. 
Registro no conselho de 
classe.

Elaboração de documentação de Validação de Sistemas Computadorizados, em conformidade com a Metodologia 
de Desenvolvimento de Sistemas. Aplicação de Análise de Risco para sistemas e hardwares constante do inventário. 
Suporte na documentação associada à aquisição e implementação de Sistemas Computadorizados. Elaboração e 
atualização de documentações apropriadas à condução dos trabalhos de Validação de Sistemas, tais como: 
procedimentos operacionais padrão, planos mestres, bem como protocolos e relatórios de qualificação de design, 
instalação, operação e performance. Aplicação de treinamentos vinculados a cada uma destas atividades 
mencionadas. 

Rio de Janeiro/RJ 1
Farmanguinhos

(Campi Jacarepaguá)

CT13038 Engenharia Elétrica                                     
Graduação em Engenharia 
Elétrica. Registro no 
conselho de classe.

Desenvolver e fiscalizar projetos de instalações elétricas de baixa, média e alta tensão, compatibilizando-os com 
outros sistemas de infra-estrutura. Elaborar diagnóstico, especificações, laudos e relatórios técnicos e orçamento 
para instalações elétricas. Acompanhar a execução de obras e coordenar/realizar manutenção preventiva e corretiva 
de subestação e grupos geradores. Manutenção de equipamentos eletrônicos de laboratórios e industriais, bem como 
acompanhamento dos serviços de empresas contratadas para tal. Coordenação de trabalho junto ao corpo técnico, 
elaboração de Its, levantamento de peças para compras.

Rio de Janeiro/RJ 1
Farmanguinhos

(Campi Jacarepaguá)

CT13039 Engenharia Mecânica                                   
Graduação em Engenharia 
Mecânica. Registro no 
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. 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. 

Rio de Janeiro/RJ 1
Farmanguinhos

(Campi Jacarepaguá)

Engenharia



CT13040 Engenharia Sanitária

Graduação em Arquitetura,
Engenharia Civil ou
Engenharia Sanitária.
Registro no conselho de
classe.

Acompanhar a operação e manutenção da Estação de Tratamentode Esgoto. Analisar as técnicas construtivas e
partes constituintes do sistema de esgotamento sanitário edo tratamento do esgoto gerado. Aplicar Legislação
vigente e Normas Técnicas pertinentes à área. Avaliar a aplicabilidade de novas tecnologias sustentáveis,
principalmente reuso da água de chuva e do esgoto tratado. Acompanhamento e elaboração do Plano de
Gerenciamento Resíduos de Serviço de Saúde. 

Rio de Janeiro/RJ 1 DIRAC

CT13037
Engenharia em 

Audiovisual
Engenharia em 
Audiovisual em Saúde 

Graduação em Engenharia 
Elétrica - modalidade 
Eletrônica. Registro no 
conselho de classe.

Participar na elaboração de projetos de áudio, vídeo e redes de TI e elétrica. Instalar, testar e realizar manutenções 
preventiva e corretiva das máquinas e aparelhos eletrônicos e outros implementados ao sistema de captação de áudio 
e vídeo. Supervisionar tecnicamente processos e serviços em mídia eletrônica. Reparar equipamentos e prestar 
assistência técnica. Ministrar treinamentos, treinar equipes de trabalho e elaborar documentação técnica. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e produção audiovisual. Elaborar layouts das áreas operacionais, conhecimento 
técnico de softwares para equipamentos de áudio e vídeo. Elaborar todos os diagramas executivos de áudio, vídeo e 
redes eletrônicas. Especificar como parte integrante de um sistema todos os softwares de edição de áudio e vídeo. 
Atualização de toda a documentação referente a todo o sistema de TV que incluem os diagramas de áudio, vídeo. 
Desenvolver atividades em captação de imagem, estúdio de gravação, servidor de vídeo, projetos de circuitos 
eletrônicos, montagem e manutenção de circuitos eletrônicos em formatos analógicos e digitais. Suporte técnico para 
manutenção de câmeras profissionais, matrizes de áudio e vídeo, distribuidores de áudio e vídeo. Conhecimentos de 
Tv Web. Executar trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, realizando estudos pertinentes para orientar a direção 
ou seus clientes na solução de problemas de engenharia eletrônica. Projetar instalações e equipamentos, preparando 
desenhos e especificações, e, indicando os materiais a serem usados e características. Fazer estimativa dos custos da 
mão-de-obra, dos materiais e de outros fatores relacionados com os processos de fabricação, instalação, 
funcionamento e manutenção ou reparação para assegurar os recursos necessários à execução do projeto. 
Supervisionar as tarefas executadas pelos trabalhadores envolvidos no processo, acompanhando as etapas de 
instalação, manutenção e reparação do equipamento elétrico, inspecionando os trabalhos acabados e prestando 
assistência técnica, para assegurar a conservação das especificações de qualidade e segurança.

Rio de Janeiro/RJ 1 ICICT

CT23041
Fotografia 

Fotografia e digitalização 

Graduação em Programação 
Visual, Design Gráfico, 
Comunicação Visual, 
Desenho Industrial, 
Tecnólogo em Fotografia ou 
Tecnólogo em Design 
Gráfico.

Atuar em atividades que utilizem a imagem como fonte de informação. Coordenar atividades de representação e 
descrição temática de imagens. Desenvolver projetos de imagem e memória em ciência e tecnologia. Controlar e 
manter sistemas de informações. Atuar na área de legislação audiovisual e direitos.

Rio de Janeiro/RJ 1 ICICT

CT13042
Estatística / 
Geoprocessamento 

Graduação em Geografia, 
Estatística ou na área das 
Engenharias.

Atuar na Plataforma de estatística e geoprocessamento gerenciando bancos de dados geográficos. Obter dados 
cartográficos e informações geográficas em bases de dados. Realizar análises de dados espaciais e operações com 
imagens de sensores remotos, além de produzir documentos impressos para uso em campo e publicação. 
Acompanhar trabalhos de campo e auxiliar pesquisadores com a coleta  e gerenciamento de dados 
georreferenciados. 

Recife/PE 1 CPqAM

CT23043
Geoprocessamento em
Saúde Pública

Graduação em Ciências da
Saúde, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências
Humanas ou Ciências Exatas
e da Terra.

Desenvolver atividades voltadas a implementação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) na área de Saúde
Coletiva, visando aquisição, tratamento, gerenciamento ereprodução de informações espaciais, com ênfase nos
sistemas de informações do SUS, bem como o tratamento e análise de informações territorializadas como, por
exemplo: modelagem de dados, funções topológicas, estatísticas espaciais, cálculo e consolidação de indicadores de
saúde e ambiente. Proporcionar o uso integrado de informações espaciais de saúde e ambiente em SIG. Elaborar
mapas temáticos. Realizar análise espacial de dados de saúde, socioeconômicos e ambientais. Executar outras
atividades compatíveis com o cargo.

Rio de Janeiro/RJ 1 ICICT

CT13044 Arquivologia I
Graduação em Arquivologia. 
Registro no Ministério do 
Trabalho e Emprego.  

Administrar serviços de arquivo. Atuar na organização de acervos administrativos da área de saúde, baseado em 
instrumentos e técnicas arquivísticas. Desenvolver projetos de digitalização e de sistemas de arquivos. Planejar a 
construção de instrumentos de gestão de documentos e arquivos. Atender usuários. Desenvolver atividades de 
organização, tramitação e atualização de prontuários de pacientes. Rio de Janeiro/RJ 2 IPEC

Geomática

Gestão de 
documentos



CT13045 Arquivologia II
Graduação em Arquivologia. 
Registro no Ministério do 
Trabalho e Emprego.  

Planejar e estruturar programas de gestão de documentos e sistemas de arquivos. Atuar na organização de arquivos 
de instituições de ciência & tecnologia e saúde, nas fases corrente e intermediária, com base em métodos  e técnicas 
arquivísticas. Desenvolver projetos de microfilmagem e digitalização de documentos. Planejar a construção de 
instrumentos de gestão de documentos e arquivos. Atender usuários. Orientar a implantação de atividades de gestão 
de documentos e informações na instituição. Ministrar treinamento na área de gestão de documentos e arquivos.

Rio de Janeiro/RJ 1 COC

CT23046

Informação e 
Comunicação em 
Saúde 

Comunicação e Saúde 
Graduação em Comunicação 
Social, Ciências Humanas ou 
Ciências Sociais Aplicadas.

Acompanhamento da cobertura midiática sobre a saúde. Monitoramento, organização e análise de textos
jornalísticos sobre a Saúde. Organização de eventos relacionados às atividades de comunicação e saúde.
Participação na construção e criação de conteúdos para site. Utilização de banco de dados para atuação no
Observatório Mídia e Saúde. Apoio/Contribuição com projetos relacionados à comunicação e saúde. Apoiar
atividades de pesquisas com foco em estudos sobre a mídia. Contribuição com atividades de ensino. Participação em
fóruns coletivos em sua área de atuação e em instâncias institucionais.

Rio de Janeiro/RJ 1 ICICT

CT13047
Plataformas 
Tecnológicas

Plataforma Tecnológica 
de Microscopia 
Eletrônica 

Graduação em Ciências da 
Saúde ou Ciências 
Biológicas.  

Desenvolver as atividades tecnológicas da plataforma de microscopia eletrônica e confocal a laser e garantir a sua 
qualidade de funcionamento. Apoiar atividades experimentais na área de biologia celular envolvendo todas as etapas 
do processamento de células livres eucarióticas e procarióticas, tecidos oriundos de material biológico destinado às 
técnicas de microscopia. Estabelecer e padronizar protocolos experimentais e elaborar procedimentos operacionais 
padrão para utilização dos equipamentos da plataforma de microscopia.  Selecionar e gerenciar o material de 
consumo necessário ao preparo de amostras biológicas para microscopia eletrônica e microscopia confocal a laser. 
Gerenciar a documentação e registro das amostras e das imagens obtidas na plataforma.

Recife/PE 1 CPqAM

CT13048 Pneumologia   Tisiologia

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. 

Rio de Janeiro/RJ 1 ENSP

CT13049

Políticas públicas e 
territórios

Tecnologia em Redes de 
Saúde nos Territórios

Graduação em qualquer área.
Planejar e executar ações estratégicas que visem à  utilização e implementação de tecnologias sociais no território e 
governança de redes sociotécnicas. Desenvolver ações voltadas para implementar e/ou mapear  redes sociais. Brasília/DF 1 DIREB 

CT13050

Produção de Insumos 
e Produtos para a 
Saúde

Análises de Estados 
Sólidos                                    

Graduação em Farmácia, 
Biomedicina, Biologia, 
Química, Engenharia 
Química ou Biotecnologia.

Realizar investigações direcionadas a caracterização física de materiais e ao estado sólido da matéria, abordando 
parâmetros de polimorfismo, distribuição granulométrica, morfologia, através da aplicação de técnicas analíticas de 
análise térmica, microscopia, difração de raios-X, espectroscopia de infravermelho, distribuição granulométrica por 
difração de laser, definindo normas e procedimentos de atuação, objetivando proporcionar estudos e resultados que 
venham contribuir para o avanço científico e tecnológico, para o melhor controle dos insumos adquiridos, dos 
medicamentos produzidos e do aumento da qualidade das formulações desenvolvidas e/ou redesenvolvidas. Gestão 
do arquivo de retenção de amostra e aplicação de boas práticas de fabricação e de laboratórios. 

Rio de Janeiro/RJ 1
Farmanguinhos

(Campi Jacarepaguá)

CT13051

Gestão Ambiental com 
ênfase em Restauração 
do Bioma Mata Atlântica

Graduação em Agronomia, 
Ciências Biológicas, 
Engenharia Florestal, Gestão 
Ambiental ou Engenharia 
Ambiental.

Desenvolver, gerenciar e executar projetos de educação para saúde e gestão ambiental em áreas do Bioma Mata 
Atlântica. Desenvolver  plataforma de pesquisa e atuar na área de saúde e ambiente . Elaborar, gerenciar e executar   
projetos de restauração florestal com ênfase em ecologia e sucessão florestal no Bioma Mata Atlântica. Implementar 
programa de pesquisas ecológicas considerando as interações de  polinização e dispersão. Realizar estudos 
florísticos e fitossociológicos considerando os estágios sucessionais do Bioma Mata Atlântica. Elaborar  termos de 
referência para contratação de serviços e aquisição de equipamentos. Coordenar equipe multidisciplinar para a 
gestão ambiental. Elaborar e executar  projetos de educação na interface saúde e ambiente  inserida na área de 
amortecimento de unidade de conservação ambiental. Elaborar projetos para a captação de recursos financeiros. 

Rio de Janeiro/RJ 1 Mata Atlântica

documentos



CT13052
Saúde, Biodiversidade e 
Zoonoses

Graduação em Ciências 
Biológicas ou Medicina 
Veterinária.

Elaborar e gerenciar projetos na área de monitoramento sanitário animal e ambiental, com ênfase na relação entre
animais domésticos, silvestres, biodiversidade e zoonoses. Realizar e apoiar pesquisas, com ênfase no Bioma Mata
Atlântica, nos temas: saúde, ambiente e ecologia aplicada,a influência da diversidade biológica sobre os ciclos de
transmissão de zoonoses; dinâmica das interações entre parasitas e hospedeiros para a compreensão da relação entre
a biodiversidade e a emergência ou re-emergência de zoonoses; fluxo de patógenos entre animais silvestres e
domésticos. Aplicar técnicas e práticas de manejo animal, captura de animais silvestres, contenção animal, coleta de
material biológico. Realizar os procedimentos para a obtenção dos licenciamentos legais para a execução de projetos
que envolvam animais. Realizar diagnósticos das principais zoonoses ocorrentes no Bioma Mata Atlântica. Elaborar
medidas de prevenção e/ou controle de zoonoses. Realizar trabalhos de campo para a coleta de dados em áreas de
difícil acesso e/ou remotas.

Rio de Janeiro/RJ 1 Mata Atlântica

CT13053
Tecnologias Sociais e 
Promoção da Saúde

Graduação em Ciências 
Sociais, Psicologia ou 
Serviço Social.

Planejar, elaborar, monitorar e gerenciar projetos sociais com ênfase em processos emancipatórios e de
protagonismo dos atores locais em áreas de fronteira com o Bioma Mata Atlântica. Desenvolver estratégias para
avaliação de efetividade na promoção da saúde. Prestar apoio técnico ao desenvolvimento e execução de projetos
de educação popular na área de economia dos setores populares e redes de colaboração solidária para comunidades
em áreas de interface como o Bioma Mata Atlântica. Prestar apoio técnico ao desenvolvimento de tecnologias
sociais e metodologias não convencionais, intensivas em participação popular e em processos de construção
compartilhada de conhecimentos. Desenvolver, gerenciar ecaptar recursos para projetos que articulem a saúde
coletiva, saúde ambiental, os determinantes sociais da saúde, iniqüidades em saúde e ao tema soberania alimentar e
segurança alimentar e nutricional associados à agricultura urbana. Elaborar, desenvolver e apoiar projetos que
valorizem o desenvolvimento territorializado, equânime esustentável, criminalização da pobreza e violência social,
vulnerabilidade social e injustiça ambiental, governançano território entorno do Bioma Mata Atlântica e
Desenvolver mecanismos para gestão participativa de políticas públicas.

Rio de Janeiro/RJ 1 Mata Atlântica

CT13054
Psicologia 

Psicologia 
 Graduação em Psicologia. 
Registro no conselho de 
classe. 

Atender em psicoterapia a pacientes e seus familiares na internação, ambulatório e hospital-dia. Atender nas 
modalidades: individual, casal, família e grupo. Supervisionar estágiários e  graduados que participem dos cursos de 
aperfeiçoamento e/ou capacitação. Participar de grupos multiprofissionais.

Rio de Janeiro/RJ 1 IPEC

CT13055 Radiologia Radiologia-Densitometria

Graduação em Medicina com 
Residência Médica em 
Radiologia e Especialização 
em Densitometria Óssea. 
Registro no conselho de 
classe.

Interpretar os exames de densitometria óssea, de radiologia geral e de ultrassonografia. Rio de Janeiro/RJ 1
IFF

(Campi Flamengo)

CT13056

Biossegurança em 
Laboratórios de 
Desenvolvimento 
Tecnológico de 
Medicamentos

Graduação em Engenharia, 
Biologia, Química ou 
Ciências da Saúde.

Garantir o atendimento das normas em atendimento a legislação em biossegurança.  Orientar na elaboração, 
implementação e manutenção dos procedimentos operacionais padrão relativos à Biossegurança.  Mapeamento de 
riscos.  Padronização de protocolos e procedimentos operacionais.  Preparar processos pedagógicos e curriculares 
aplicados a biossegurança em saúde e biossegurança de organismos geneticamente modificados.  Acompanhar o 
gerenciamento de químicos.  Supervisionar as atividades de controle de qualidade microbiológico e físico-químico 
da água reagente e outros. Auditar os laboratórios quanto ao cumprimento das normas de biossegurança. Aplicar o 
princípio da precaução. Avaliar as propostas de atividades com organismos geneticamente modificados (OGM) e 
seus derivados conduzidos na instituição.  Fazer a execução das inspeções de biossegurança nos laboratórios e 
biotérios.

Rio de Janeiro/RJ 1
Farmanguinhos

 (Campus Manguinhos)

CT13057 Enfermagem do Trabalho 

Graduação em Enfermagem 
e Especialização  em 
Enfermagem do Trabalho. 
Registro no conselho de 
classe. 

Participar de equipe interdisciplinar, realizar atendimento ambulatórial. Participar de  exames ocupacionais,  
implementar ações de promoção da saúde do trabalhador. Elaborar documentos de saúde ( laudos relatórios, 
atestados e pareceres). Participar da avaliação de ambientes e processos de trabalho. Participar de programas de 
imunização. Preencher formulários de notificação compulsória. Elaborar material informativo/normativo. Planejar, 
executar e avaliar atividades de assistência de enfermagem. Elaboração e implementação de protocolos assistenciais 
e programas de qualidade na área de saúde trabalhador  e outras atividades relacionadas ao acompanhamento do  
Processo "Saúde/ Trabalho".

Rio de Janeiro/RJ 1 DIREH

Promoção da Saúde e 
Ambiente



CT13058
Engenharia de Segurança 
do Trabalho

Graduação em Engenharia, 
Engenharia Química ou 
Arquitertura e Especialização  
em Engenharia de Segurança 
do Trabalho. Registro no 
conselho de classe.

Exercer atividades voltadas à vigilância  dos ambientes e processos de trabalho. Realizar avaliações ambientais. 
Planejar, coordenar e executar ações de vigilância em saúde do trabalhador. Emitir laudos técnicos periciais, 
pareceres  e relatórios que subsidiem as intervenções necessárias. Produzir documentos circunstanciados sobre os 
fatores e situações de risco para estabelecimento de nexo dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.  
Investigar e analisar acidentes de trabalho. Levantar e analisar os dados estatísticos de acidentes do trabalho e 
doenças relacionadas ao trabalho. Avaliar projetos de arquitetura e engenharia concernentes à construção, 
ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos de processos de trabalho com vistas à antecipação e reconhecimento 
de riscos em estrita observância das medidas de segurança e higiene do trabalho.

Rio de Janeiro/RJ 2 *DIREH

CT13059 Medicina do trabalho 

Graduação em Medicina e 
Especialização em Medicina 
do Trabalho. Registro no 
Conselho de Classe.

Realizar atendimento ambulatórial  e exames médicos ocupacionais.  Prestar serviços à Saúde. Implementar ações de 
promoção da saúde do trabalhador. Elaborar documentos médicos ( laudos relatórios atestados e pareceres). Exercer 
atividades voltadas à vigilância  dos ambientes e processos de trabalho. Realizar avaliações ambientais. Examinar 
documentos médicos. Vistoriar ambientes de trabalho, equipamentos e instalações.  Preencher formulários de 
notificação compulsória. Elaborar material informativo/normativo. Colaborar com  a realização de Perícia Oficial em 
Saúde, quando necessário e outras atividades relacionadas ao acompanhamento do  Processo "Saúde/ Trabalho".

Rio de Janeiro/RJ 3
DIREH (2);

 Farmanguinhos (1)
(Campi Jacarepaguá)

CT13060 Perícia Médica 

Graduação em Medicina e 
Especialização em Medicina 
do Trabalho ou Saúde do 
Trabalhador. Registro no 
conselho de classe 

Realizar  exame médico pericial.  Prestar serviços à Perícia Oficial em Saúde. Elaborar documentos médicos (laudos 
relatórios atestados e pareceres). Participar dos processos de Avaliação Funcional em Saúde e outras atividades 
relacionadas ao acompanhamento do  Processo "Saúde/ Trabalho".

Rio de Janeiro/RJ 1 DIREH

CT13061 Saúde do trabalhador 

Graduação em Psicologia,
Serviço Social, Enfermagem
do trabalho ou Fisioterapia.
Especialização em Saúde do
Trabalhador. Registro no
Conselho de Classe.

Participar de equipe interdisciplinar.  Participar da elaboração de políticas, normas, projetos, rotinas   e 
procedimentos referentes à saúde do trabalhador.   Elaborar diagnóstico situacional, relatórios e pareceres  de saúde 
do trabalhador. Participar da avaliação de ambientes e processos de trabalho. Planejar, executar e avaliar a 
implementação de ações de vigilância, promoção, prevenção e educação em saúde do trabalhador.  Elaborar material 
informativo/normativo e outras atividades relacionadas ao acompanhamento do  Processo "Saúde/ Trabalho". Manaus/AM 1 CPqLMD

CT13062

Técnicas 
laboratoriais em 
microbilogia e 
biologia molecular

Bacteriologia e Biologia 
Molecular de 
Micobactérias  

Graduação em Ciências 
Biológicas, Microbiologia, 
Biofísica, Bioquímica, 
Farmácia ou  Biomedicina. 
Registro no Conselho de 
Classe.

 Realização e análise de resultados de baciloscopia para bacilos álcool-ácido resistentes, cultivo em meios 
tradicionais e automatizados, identificação de espécies de micobactérias (métodos microbiológicos, bioquímicos e 
moleculares) e detecção de resistência a drogas de primeira e segunda linha utilizadas no tratamento da tuberculose 
através de métodos microbiológicos (tradicionais e automatizados) e moleculares. Manipulação de amostras clínicas 
e de cepas micobacterianas em laboratório de nível de biossegurança 3 (NB3).  Atuação em desenvolvimento e 
validação de metodologias para diagnóstico de micobacterioses e tuberculose resistente a múltiplas drogas e 
extremamente resistentes (XDR).

Rio de Janeiro/RJ 1 ENSP

CT13063 Manaus/AM

CT13064 Recife/PE

CT13065 Curitiba/PR

CT13066 Rio de Janeiro/RJ

CT13067
Campo 

Grande/MS

CT13068 Brasília/DF

CT13069 Rio de Janeiro/RJ

Tecnologia da 
Informação Tecnologia da 

Informação com foco em 
Segurança da Informação

Graduação em Ciência da 
Computação, Tecnólogo em 
Segurança da Informação, 
Gestão de Tecnologia da 
Informação ou Redes de 
Computadores.

Executar atividades relacionadas a administração da segurança da informação, tais como: elaboração de alertas, 
recomendações e normas de segurança da informação. Ministrar palestras de sensibilização em segurança da 
informação. Planejar e implementar projetos de avaliação de riscos e conformidade. Planejar e implementar projetos 
de continuidade de negócio. 

2
DIREB (1); 
INCQS (1)

CPqLM&D (1); 
CPqAM (1);

 ICC (1); 
*CGTI (2);
COC (1); 

Fiocruz MS (1)

Tecnologia da 
Informação com foco em 
Gerenciamento de Redes 

Graduação em Engenharia, 
Ciência da Computação ou 
Tecnólogo em Sistemas de 
Informação, Tecnologia da 
Informação, Processamento 
de Dados, Informática ou 
Redes de Computadores.

Planejar e gerenciar rede física/lógica, incluindo roteadores e switches. Implantar e administrar serviço de contas de 
usuários. Implantar e administrar serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras. Implantar e administrar 
servidor de Internet. Implantar e administrar serviço de correio eletrônico. Implantar e administrar serviço de 
antivírus. Implantar e administrar serviço de antispam. Instalar e administrar sistemas operacionais Windows e 
Linux. Realizar monitoramento de rede, identificando e corrigindo falhas e corrigir falhas na rede. Implantar e 
administrar servidores de banco de dados.

7

Saúde do 
Trabalhador



CT13070
Belo 

Horizonte/MG

CT13071 Rio de Janeiro/RJ

* Uma vaga para portador de deficiência

SIGLA UNIDADE

CANAL SAÚDE Canal Saúde/RJ

CCS Coordenadoria de Comunicação Social/RJ

CECAL Centro de Criação de Animais de Laboratório/RJ

CGTI Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação/RJ

COC Casa de Oswaldo Cruz/RJ

CPqAM Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães/PE

CPqLMD Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane/AM

CPqRR Centro de Pesquisa René Rachou/MG

DIRAC Diretoria de Administração do Campus/RJ

DIREB Diretoria Regional de Brasília/DF

DIREH Diretoria de Recursos Humanos/RJ

ESNSP Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/RJ
FIOCRUZ MATO 
GROSSO DO SUL Fiocruz Mato Grosso do Sul/MS

FIOCRUZ RONDÔNIA Fiocruz Rondônia/RO

ICC Instituto Carlos Chagas/PR

ICICT Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde/RJ

IPEC Instituto de Pesquisa Evandro Chagas/RJ

FARMANGUINHOS Instituto de Tecnologia em Fármacos/RJ

INCQS Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde/RJ

IFF Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/RJ

IOC Instituto Oswaldo Cruz/RJ 

MATA ATLÂNTICA Campus Mata Atlântica/RJ

RADIS Revista Radis - Comunicação e Saúde/RJ

4

CPqRR (1); 
IPEC (1); 
CGTI (1);
 COC (1)

Tecnologia da 
Informação com foco em 
Sistemas de Informação

Graduação em Ciência da 
Computação, Tecnólogo em 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas ou Gestão de 
Tecnologia da Informação. 

Conduzir atividades de modelagem de processos elicitação de requisitos. Estabelecer pontos de função. Realizar 
teste e homologação de sistemas. Análise de dados. Desenvolver projetos lógicos de modelos de dados para 
processamento analítico (OLAP).


