APRESENTAÇÃO DAS UNIDADES

Unidades do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro –
Manguinhos

Biomanguinhos

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) é a unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) responsável pelo
desenvolvimento tecnológico e pela produção de vacinas, reativos e biofármacos voltados para atender prioritariamente às demandas da saúde
pública nacional. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) (21) 3882-7247 Contato: Aina

Rio de Janeiro –
Manguinhos

COC

A Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz dedicada à preservação da memória da Fiocruz
e às atividades de pesquisa, ensino, documentação e divulgação da história da saúde pública e das ciências biomédicas no Brasil. Endereço:
Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3865-2227 Contato: Simone.

Rio de Janeiro –
Manguinhos

Cogepe

Rio de Janeiro –
Manguinhos

Cogic

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogepe), órgão ligado à Presidência da Fiocruz pela Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento
Institucional, é uma unidade técnico-administrativa criada em 1992. A unidade tem como incumbência gerenciar ações e políticas gerais de
gestão do trabalho, bem como planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas aos processos de avaliação de desempenho;
seleção, e desenvolvimento de pessoal; classificação de cargos e salários; aposentadorias e pensões; benefícios; cadastro; pagamento e
controle de pessoal; política de atenção à saúde do trabalhador da Fiocruz e das suas condições de trabalho; e informações gerenciais na área
de recursos humanos, além de fornecer serviço de creche e educação infantil. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ
- CEP 21.040-900. Tel: (21) 3836-2163 Contato: Valéria.
A Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) é responsável pelo gerenciamento do espaço físico da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). São mais de 800 mil m2 de área, no bairro de Manguinhos, subúrbio do Rio de Janeiro. A Cogic está presente em todas as atividades
da instituição, prestando desde serviços básicos, como jardinagem, limpeza, controle de pragas e vetores, até executando obras, manutenção
de civil e equipamentos, e segurança. Cerca de dois mil e seiscentos profissionais especializados trabalham para oferecer as condições
necessárias para o desenvolvimento das atividades. Além do campus de Manguinhos, a Cogic atua em todos os campi da Fundação no Rio de
Janeiro, em Brasília, Mato Grosso do Sul e Ceará. Nos Centros de Pesquisa que ficam em Minas, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Paraná e
Rondônia, ela é responsável pela área de projetos de engenharia e segurança eletrônica. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de
Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 2209-2155 Contato: Denise.

Rio de Janeiro –
Manguinhos ou
Jacarepaguá

Ensp (Manguinhos)

A Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) é voltada para a capacitação e formação de recursos humanos
para o SUS e para o sistema de ciência e tecnologia, a produção científica e tecnológica e a prestação de serviços de
referência no campo da saúde pública. Endereço: (Campus Manguinhos) Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Manguinhos,
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21041-210. Tel: (21) 2598-2538 Contato: Camila.

Ensp/CRPHF
(Jacarepaguá)

O Centro de Referências Professor Hélio Fraga (CRPHF/Ensp/Fiocruz) é a instituição nacional de referência do SUS
para tuberculose e outras pneumonias, destacando-se como órgão de apoio às ações nacionais em saúde pública.

ENSP
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Endereço: Estrada de Curicica, 2000 – Jacarepaguá, Curicica – Rio de Janeiro – CEP: 22780-194. Tel: (21) 2598-2538
Contato: Camila.
Rio de Janeiro –
Manguinhos

EPSJV

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) unidade voltada para atividades de ensino, pesquisa e cooperação no campo da
educação profissional em saúde. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3865-9825/9822
Contato: Alexsander ou Carla.
Farmanguinhos

Rio de Janeiro –
Manguinhos ou
Jacarepaguá

CTM –(Jacarepagua)
Farmanguinhos

Farmanguinhos

Rio de Janeiro –
Manguinhos

ICICT

Rio de Janeiro –
Manguinhos

ICTB

Rio de Janeiro –
Flamengo

IFF

Rio de Janeiro –
Manguinhos

INCQS

O Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) é, atualmente, o maior laboratório farmacêutico
oficial vinculado ao Ministério da Saúde. Farmanguinhos produz mais de um bilhão de medicamentos por ano para
os programas estratégicos do Governo Federal, que são distribuídos à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
além de atender demandas emergenciais no Brasil e no exterior. Endereço: CTM - Complexo Tecnológico em
Medicamentos (Instituto de Tecnologia em Fármacos). Avenida Comandante Guaranys, 447 - Jacarepaguá, Rio de
Janeiro, RJ CEP 22.775-903 OU Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 33485038 Contato: Ana Paula.
Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3348-5038 Contato: Ana Paula.

Campus Manguinhos
O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), unidade que participa da formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas, desenvolve estratégias e executa ações de informação e comunicação no campo da ciência,
tecnologia e inovação em saúde, visando atender às demandas sociais do Sistema Único de Saúde (SUS) e de outros órgãos governamentais.
Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3865-3263 Contato: Patrícia Almeida.
O Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz), antigo CECAL, tem um papel importante nas atividades de pesquisa da
Fundação Oswaldo Cruz, porque fornece subsídios fundamentais para a realização e desenvolvimento de estudos científicos com diversas
finalidades no campo da saúde. Para garantir qualidade e agilidade no fornecimento de seus animais, desenvolver novas tecnologias de manejo
e estimular o atendimento às atuais demandas nacionais, o ICTB também incentiva o desenvolvimento de projetos de pesquisa que visem a
aperfeiçoar a produção desses recursos. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3194-8415
Contato: Nathalia Pina.
O antigo Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), agora Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - oferece serviços
de saúde a pacientes referenciados por outras unidades ligadas ao SUS no Rio de Janeiro ou que possuam encaminhamento médico. Ele presta
assistência à mulher com gravidez de risco fetal durante todo o ciclo da gestação. Após o nascimento, quem recebe acompanhamento é a
criança, até atingir a adolescência, se necessário. O Instituto oferece atendimento para o público infanto-juvenil em diversas especialidades e
realiza, ainda, um importante trabalho em aleitamento materno. Endereço: Avenida Rui Barbosa 716 - Flamengo, Rio de Janeiro, RJ - CEP
22.250-020. Tel: (21) 2554-1833 Contato: Glaucia.
O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que atua em áreas de
ensino, de pesquisa e de tecnologias de laboratório relativas ao controle da qualidade de insumos, produtos, ambientes e serviços sujeitos à
ação da Vigilância Sanitária. Age em estreita cooperação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com Secretarias estaduais e
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Rio de Janeiro –
Manguinhos

INI

Rio de Janeiro –
Manguinhos

IOC

Rio de Janeiro –
Manguinhos

municipais de Saúde, entre outros parceiros. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 38655114. Contato: Vera.
O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) unidade da Fiocruz voltada para a pesquisa clínica, ensino, serviços de referência e
assistência em doenças infecciosas. Integra a Rede de Pesquisa Clínica da Fundação Oswaldo Cruz. Tem como missão contribuir para a melhoria
das condições de saúde da população brasileira, através de pesquisa clínica, desenvolvimento tecnológico, ensino e assistência de referência
na área de doenças infecciosas. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3865-9668 Contato:
Valeria ou Carolina.
O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Oferece prestação de serviços de
referência para diagnóstico de doenças infecciosas e genéticas e controle de vetores, amparado por comissões internas que garantem os
padrões de biossegurança, qualidade e gestão ambiental. O Instituto também mantém coleções científicas de importância nacional e
internacional, e forma técnicos e cientistas por meio de educação profissional e de pós-graduação. Endereço: Avenida Brasil 4.365 Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 2562-1202 Contato: Eliete.
O Serviço de Equivalência Farmacêutica e Farmacocinética (Sefar) foi criado em 1997, para dar apoio ao que viria
a ser a Política Nacional de Medicamentos. Esta nasceu no ano seguinte, com o objetivo de garantir a segurança,
Presidência/Sefar
a eficácia e a qualidade dos fármacos, promover seu uso racional e o acesso da população àqueles considerados
essenciais. Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ. Telefone: 3865-9568 – Contato:
Bárbara.
Presidência/Cooperação
Social

A Rede em Cooperação Social é a instância de diálogo, debate e ação cooperativa entre as unidades da Fiocruz
para valorização de princípios, conceitos, metodologias e práticas solidárias dentro da instituição. A Rede se
articula por meio de três pilares: transparência das iniciativas empreendidas pela Fundação; formação; e agir em
cooperação social. Endereço: Av. Brasil, 4036/803 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: 3882-9091 Contato: Gladis.

Presidência/Canal
Saúde

O Canal Saúde é uma emissora de televisão pública no âmbito do Ministério da Saúde, sediada na Fundação
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Como missão, produz conteúdo sobre saúde estimulando a cidadania da
população brasileira. Retrata a Saúde Pública no Brasil em sua totalidade, e é a única emissora do país com uma
programação exclusiva sobre o tema.

Presidência

Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: 3194-7712 – Contato: Nicole.
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Presidência/Vicepresidência de
Educação, Informação e
Comunicação

Com visão estratégica, a Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC) da Fiocruz tem a
missão de desenvolver projetos, modernizar e integrar práticas, além de apoiar iniciativas de caráter inovador em
ensino, informação científica e comunicação. No segmento de ensino, abrange dos cursos de nível técnico à pósgraduação. No campo da informação e comunicação, envolve a produção acadêmica, científica e audiovisual; o
sistema de informação; a rede de bibliotecas; a editora; o museu; a produção de notícias; e eventos da Fundação.
Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ – Telefone: 3885-1081 - Contato: Flávia.

APRESENTAÇÃO DAS UNIDADES

Unidades Regionais
Unidade
Fiocruz Ceará

Fiocruz Rondônia

Estado/cidade
Ceará – Eusébio

Rondônia – Porto
Velho

Descrição
A unidade da Fundação Oswaldo Cruz _ Fiocruz no Ceará tem como objetivos principais fortalecer a atenção primária à saúde e a
estratégia da saúde da família; atuar na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação em fármacos, medicamentos, equipamentos
e materiais de saúde; e realizar pesquisas científicas direcionadas à realidade ambiental e epidemiológica da região, entre outras.
Endereço: Avenida Santos Dumont, 5753 – Papicu, Fortaleza, Ceará, CE - CEP: 60180-900. Tel: (85) 3265-1832 / 3234-5281 Contato:
Luciana Lindenmeyer.
A missão da Fiocruz Rondônia é gerar, difundir e induzir soluções científicas e tecnológicas em patologias tropicais. Endereço: Rua
da Beira, 7671, BR 364, Km 3,5 - Bairro Lagoa, Porto Velho, RO - CEP 76812-245. Tel: (69) 3219-6004 Contato: Giovani Amaral.

Brasília - DF

A Gerência Regional de Brasília (Gereb), também conhecida como Fiocruz Brasília, representa a Fundação junto a órgãos dos poderes
Executivo e Legislativo, instituições públicas e entidades privadas, além de desenvolver atividades de ensino, pesquisa, comunicação
e assessoria em saúde pública. A instância da Fiocruz na capital federal busca contribuir para a consolidação do Sistema Único de
Saúde (SUS) por meio da formação de quadros estratégicos, do desenvolvimento e difusão de conhecimentos e tecnologias
inovadoras, em cooperação interna e externa, que respondam às necessidades da gestão da saúde, nos âmbitos federal e regional.
Endereço: Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A, SG 10, Brasília - DF, CEP 70.904-970. Telefone: (61) 33294693 – Contato: Rosângela Moreira.

IAM

Pernambuco - Recife

A Fiocruz Pernambuco, ou Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz), na capital Recife, tem por missão contribuir para a redução de
iniquidades e melhoria das condições sociossanitárias da população, particularmente na região nordeste brasileira, mediante
geração de evidências científicas e tecnológicas indutoras de políticas de saúde e de ciência e tecnologia em saúde e de ações
integradas de pesquisa, ensino, serviços e cooperação técnica. Endereço: Avenida Professor Moraes Rego s/nº - Cidade
Universitária, Recife, PE - CEP 50.670-420. Tel: (81) 2101-2543 Contato: Heleny Almeida.

IGM

Bahia – Salvador

Pesquisa, ensino, informação e prestação de serviços assistenciais de referência em saúde são as atividades desenvolvidas pelo
também chamado Instituto Gonçalo Moniz (IGM/Fiocruz). Localizado em Salvador, é um importante braço da Fiocruz não só na
Bahia, mas em todo o Nordeste. Endereço: Rua Waldemar Falcão 121 - Candeal, Salvador, BA CEP 40.296-710. Tel: (71) 3176-2315
Contato: Ariadne Veloso

Gereb
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ILMD

IRR

Amazonas – Manaus

O Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD) é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz na Amazônia, localizada no
Estado do Amazonas, com sede na cidade de Manaus. Sua missão é contribuir para a melhoria das condições de vida e saúde das
populações amazônicas e para o desenvolvimento científico e tecnológico regional, integrando a pesquisa, a educação e ações de
saúde pública. Endereço: Rua Terezina 476 - Adrianópolis, Manaus, AM CEP 69.057-070. Tel: (92) 3621-2422 Contato: Rozinara
Rocha.

Belo Horizonte –
Minas Gerais

O Instituto René Rachou (IRR) ou Fiocruz Minas é uma unidade regional da Fundação Oswaldo Cruz no estado de Minas Gerais, com
sede na cidade de Belo Horizonte e está voltado para a pesquisa de agravos à saúde prevalentes no país. Tem a missão de melhorar
a qualidade de vida da população, atendendo as necessidades nacionais de saúde mediante pesquisa, desenvolvimento tecnológico,
inovação, ensino e serviços de referência. Endereço: Av. Augusto de Lima, 1715 - Belo Horizonte, MG - CEP: 30.190-009. Tel. (31)
3349-7824. Contato: Maria Regina Torres.

ANEXO II
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO
VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO A
NÍVEL MÉDIO
Critérios
Ano escolar que o candidato estará cursando
no período da inscrição:

Estudantes da Rede pública
Total máximo

Pontuação
1º ano (3 pontos)
2º ano (5 pontos)
3º ano (2 pontos) - (somente para cursos com 4
anos de duração).
1 ponto
6 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade

NÍVEL SUPERIOR
Critérios
Semestre do curso que o candidato estará
cursando no período da inscrição:

Pontuação
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos:
Se entre o 3º e o 4º
20 pontos
semestre do curso
Se entre o 5º e o 6º
30 pontos
semestre do curso
No 7º semestre do
15 pontos
curso
a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou
mais:
Se entre o 3º e o 5º
20 pontos
semestre do curso
Se entre o 6º e o 8º
30 pontos
semestre do curso
No 9º semestre do
15 pontos
curso

Coeficiente de rendimento acumulado
(CRA)
Total máximo

a.3) Para os cursos com duração inferior a 4 anos:
Se até 50% do curso
15 pontos
Mais de 50% do curso 30 pontos
Entre 6,0 e 7, 9 – 10 pontos
Entre 8,0 e 8,9 – 20 pontos
Entre 9,0 e 10, 0 – 30 pontos
60 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade
2. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES

VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO B
NÍVEL MÉDIO
Critérios

Pontuação

Ano escolar que o candidato estará cursando
no período da inscrição:

1º ano (5 pontos)
2º ano (3 pontos)
3º ano (2 pontos) – (somente para cursos com 4
anos de duração).

Estudantes da Rede pública
Total máximo

1 ponto
6 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade

NÍVEL SUPERIOR
Critérios
Semestre do curso que o candidato estará
cursando no período da inscrição:

Pontuação
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos:
Se entre o 3º e o 4º
30 pontos
semestre do curso
Se entre o 5º e o 6º
20 pontos
semestre do curso
No 7º semestre do
15 pontos
curso
a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou
mais:
Se entre o 3º e o 5º
30 pontos
semestre do curso
Se entre o 6º e o 8º
20 pontos
semestre do curso
No 9º semestre do
15 pontos
curso
a.3) Para os cursos com duração inferior a 4 anos:
Se até 50% do curso
30 pontos
Mais de 50% do curso 10 pontos

Coeficiente de rendimento acumulado
(CRA)
Total máximo

Entre 6,0 e 7, 9 – 10 pontos
Entre 8,0 e 8,9 – 20 pontos
Entre 9,0 e 10, 0 – 30 pontos
60 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade
2. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES

VAGAS DE ESTÁGIO GRUPO C
NÍVEL SUPERIOR
Critérios
Semestre do curso que o candidato estará
cursando no período da inscrição:

Pontuação
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos:
Se entre o 3º e o
4º semestre do curso

15 pontos

Se entre o 5º e o 6º
semestre do curso

20 pontos

A partir do 7º
semestre do curso

30 pontos

a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou
mais:
Se entre o 3º e o 5º
semestre do curso

15 pontos

Se entre o 6º e o 8º
semestre do curso

20 pontos

A partir do 9º
semestre do curso

30 pontos

a.3) Para os cursos com duração inferior a 4 anos:
Se até 50% do curso
15 pontos
Mais de 50% do curso 30 pontos

Coeficiente de rendimento acumulado (CRA)

Total máximo

Entre 7,0 e 7, 9 – 10 pontos
Entre 8,0 e 8,9 – 20 pontos
Entre 9,0 e 10, 0 – 30 pontos
60 pontos

Critérios de Desempate
1. Estudante com mais idade
2. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES

ANEXO III
CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO
Ação/Evento

Data/Período

Divulgação do edital

11/10/2018

Período de Inscrições

15 a 28/10/2018

Resultado da 1ª etapa

09/11/2018

Período de seleção
Divulgação do resultado final
Período de admissão dos novos estagiários

12 a 30/11/2018
Entre 19/11 e 04/12/2018
A partir de 19/11/2018

ANEXO IV
TABELA DE BOLSA ESTÁGIO E AUXILIO TRANSPORTE
NIVEL SUPERIOR
Carga horária diária
Valor da bolsa Mensal (R$)
4 horas
364,00
6 horas
520,00

NIVEL MÉDIO
Carga horária diária
Valor da bolsa Mensal (R$)
4 horas
203,00
6 horas
290,00

AUXÍLIO TRANSPORTE (R$)
Valor mensal
132,00

Anexo V

AUTODECLARAÇÃO

Eu_____________________________________,Identidade

nº_______________________,

CPF____________________________________ me autodeclaro preto/pardo, de acordo com o
quesito de cor e raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
e confirmo a minha a opção em concorrer às vagas reservadas para estudantes pretos ou pardos,
nos termos do edital 03/2018 para estágio não obrigatório.

__________________, __________de_______________de______

____________________________________________
Assinatura do candidato

_____________________________________________
Assinatura do representante ou assistente legal

