Teias 1.1 – Estratégia de Saúde da Família
7/5/2018

Chamada nº 10/2018
Processo Seletivo Simplificado para Auxiliar de Saúde Bucal I
Estratégia de Saúde da Família – Teias Escola Manguinhos
A FIOTEC, considerando o Contrato de Gestão firmado com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por intermédio
da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para
preenchimento imediato de 01 (uma) vaga e formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Auxiliar de Saúde
Bucal I nas Clínicas:

 Centro Saúde Escola Germano Sinval Farias – CSEGSF - Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ
 Clínica Família Victor Valla – CFVV - Avenida Dom Hélder Câmara, 1390 - Benfica - Rio de Janeiro - RJ

1.

Impedimentos: Não poderão participar deste processo seletivo, profissionais que tiveram vínculo

Fiotec há menos de 180 dias.
2.

Modalidade de Contratação: Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT por Prazo Determinado,

podendo ocorrer prorrogação.
3.

Prazo do Contrato de Trabalho: 31/11/2018, podendo ser prorrogado, conforme o Contrato de

Gestão.
4.

Validade do Cadastro de Reserva: 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses,

conforme o Contrato de Gestão.
5.

Vaga:
Cargo
Auxiliar de Saúde Bucal I

6.

Salário, Benefícios e Adicionais:
Cargo
Carga horária semanal /
horário trabalho
Auxiliar de Saúde Bucal I
40h
8h às 17h
(dedicação exclusiva)

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)
Av. Brasil, 4036 - Manguinhos
21040-361 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Contato: +55 21 2209-2600 | fiotec@fiotec.fiocruz.br | www.fiotec.fiocruz.br
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Vaga
01

Salário Base e Benefícios
R$ 1.240,00 + Ticket
Alimentação ou Refeição
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7.

Requisitos:
Requisitos

Descrição
 Diploma, Certificado ou declaração de conclusão do nível médio técnico em saúde bucal.

Obrigatórios

 Registro no Conselho de Regional de Odontologia - CRO-RJ, Carteira do Conselho com boleto
bancário e anuidade paga.
 Experiência de 01(um) ano de atuação como Auxiliar de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde
da Família.

Desejáveis

8.

 Experiência com trabalho em equipe;
 Iniciativa, proatividade e comprometimento com as atividades na área social e da saúde.
 Ter disponibilidade para trabalhar uma vez por semana das 10 às 19h.

Locais de Trabalho:

Centro de Saúde Escola Germano Sinval Farias – CSEGSF na Rua Leopoldo Bulhões, nº 1480 - Térreo Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ
Clínica da Família Victor Valla – CFVV na Avenida Dom Hélder Câmara, nº 1390 - Benfica - Rio de Janeiro
- RJ
9.

Atribuições do Cargo para Auxiliar de Saúde Bucal I:

 Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos,
segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; Coordenar a manutenção e a
conservação dos equipamentos odontológicos; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde
bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;
Organizar e executar atividades de higiene bucal; revelar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento;
auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, selecionar moldeiras; manipular materiais de uso
odontológico; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em
saúde bucal; preparar modelos em gesso.
 O ASB também deve fazer a limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos
odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar
medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em
equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar medidas de biossegurança no intuito de controlar
possíveis infecções.
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 Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais na USB, visitas
domiciliares e PSE nas escolas da área adstrita a ESF de Manguinhos. Realizar atividades programadas e de atenção
à demanda espontânea.

10.
Inscrição:
O candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no site da Fiotec www.fiotec.fiocruz.br e anexar
o currículo seguindo as orientações contidas no ANEXO I.
O prazo para as inscrições será das 09:00h do dia 07/05/2018 às 23:59h do dia 11/05/2018.
11.
Critérios de Avaliação:
O processo seletivo será composto de 04 (quatro) etapas, 1ª etapa: Inscrição, 2ª etapa: Análise curricular, 3ª etapa
Entrevista Técnica e 4ª etapa Prova Prática.
Todas as etapas do processo seletivo deverão ser acompanhadas pelo site da Fiotec www.fiotec.fiocruz.br.
1ª etapa: Inscrição
Serão consideradas válidas as inscrições cujos candidatos atenderem aos requisitos do item 7.
2ª etapa: Avaliação Curricular (AC)
I.
Esta etapa será de caráter classificatório e eliminatório, servindo a sua aprovação para a classificação para a
entrevista técnica, conforme os critérios de seleção;
II.
As inscrições válidas, realizadas dentro do prazo estabelecido pela chamada serão avaliadas a partir dos
critérios relacionados ANEXO II;
III.
A pontuação aferida através das informações cadastradas pelo candidato no formulário eletrônico será
validada pela comissão julgadora, podendo sofrer ajustes conforme necessidade.
IV.
A pontuação máxima será de 100 pontos, com peso 01 (AC = 100);
V.
Serão eliminados desta etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou menor que 20 pontos na avaliação
curricular;
VI. A convocação para a entrevista técnica obedecerá aos critérios abaixo:
Cargo
Auxiliar de Saúde Bucal

Nº de vagas

Nº de candidatos convocados para entrevista técnica

1 vaga + Cadastro de
Reserva

10 primeiros candidatos por ordem de classificação de
maior pontuação

VII. Serão convocados para a 3ª etapa somente os candidatos que tiverem as 10 melhores pontuações.
3ª etapa: Entrevista técnica (ET)
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I.

Esta etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá na entrevista técnica voltada para Saúde da
Família, servindo a pontuação correspondente para compor a apuração da classificação final, o não
comparecimento será eliminatório.
A pontuação máxima será de 100 pontos, com peso 2 (ET = 100 x 2).
O local da entrevista será divulgado no site da Fiotec www.fiotec.fiocruz.br , conforme cronograma de
atividades ANEXO I.

II.
III.

4ª etapa: Prova Prática (PP)
I. Esta etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá na prova prática voltada para Saúde da Família,
servindo a pontuação correspondente para compor a apuração da classificação final, o não comparecimento
será eliminatório.
II. A pontuação máxima será de 100 pontos, com peso 2 (PP = 100 x 2).
III. O local da Prova Prática será divulgado no site da Fiotec www.fiotec.fiocruz.br, conforme cronograma de
atividades Anexo.
Resultado Final:
A Classificação (C) será a soma da Avaliação do Currículo (AC) mais a Entrevista Técnica (ET) e mais a Prova Prática
(PP) será em ordem da maior ponderação para menor.
C = AC + ET + PP
Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:
- Tempo de experiência na área de atuação.
- Maior idade
O resultado final será divulgado no site da FIOTEC www.fiotec.fiocruz.br
12.
Convocação:
A convocação dos profissionais que compõem o Cadastro de Reserva está condicionada às demandas e
especificidades apresentadas pelo Projeto Teias-Manguinhos.
13.







14.

Comprovação de requisitos e Contratação:
Apresentar, na data da possível contratação, a comprovação dos requisitos exigidos para o cargo.
A falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado,
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.
A convocação para admissão será realizada através da Fiotec, mediante e-mail e/ou contato telefônico.
O exame médico admissional é de caráter eliminatório.
O não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório.
Não será contratado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou comprovar qualquer dos
requisitos estabelecidos pela Fiotec.
Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.
Disposições Finais:
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Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro de reserva durante
o prazo de validade e poderão ser contratados em função da disponibilidade de vagas, segundo a ordem de
classificação.
 A FIOTEC se reserva ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase do
Processo Seletivo em razão de atos ou fatos não previstos.
 Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão formada pela FIOTEC, CSEGSF e CFVV.
 Não caberá recurso quanto ao resultado final.
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ANEXO I
Cronograma de Atividades:
Atividades

Datas

Publicação do Processo Seletivo / Inscrições

07/05/2018 a 11/05/2018

Análise Curricular

14/05/2018

Divulgação dos aprovados na 2ª Etapa e Convocação para e 3ª Etapa:
15/05/2018
Entrevista Técnica
Entrevista Técnica

17/05/2018

Divulgação dos aprovados na 3ª Etapa e Convocação para Prova Prática

18/05/2018

Prova Prática

24/05/2018

Divulgação do Resultado Final

25/05/2018
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ANEXO II
CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL I (Peso 1)
Item 1 – Formação (Máximo – 40 pontos)
Subitem

Pontuação
Máxima

Curso

1.1

Conhecimento de Informática

5

1.2

1(hum) ano de experiência como Auxiliar de Saúde Bucal na Estratégia da
Saúde da Família - ESF

15

1.3

1(hum) ano de experiência em Atenção Básica

20

Item 2 – Experiência Profissional (Máximo – 60 pontos)
Subitem

Área de atuação

Pontuação Máxima

2.1

Domínio da área de atuação

30

2.2

Conhecimento das atividades que serão desenvolvidas no processo

30
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