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PROGRAMA DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

EM SAÚDE – PROFORTEC-SAÚDE 

Publicado em 03/08/2018 

O Instituto Gonçalo Moniz (IGM), unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, 

torna público o cronograma e as normas para a seleção de candidatos à Qualificação em Serviço do 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM 

SAÚDE – PROFORTEC-SAÚDE promovido pelo IGM 

 

COORDENAÇÃO: 

Valdeyer Galvão dos Reis – Vice-Diretor de Gestão e Desenvolvimento Institucional/IGM 

Patrícia Sampaio Tavares Veras – Vice-Diretora de Ensino e Informação/IGM 

 

COMITÊ TÉCNICO ASSESSOR: 

Clara Mutti Vasconcellos – Coordenadora de Ensino/IGM 

Daniel Pereira Bezerra – Pesquisador em Saúde Pública/IGM  

Jorge Clarêncio Souza Andrade – Técnico em Saúde Pública/IGM 

 

E-mail de contato: profortec@bahia.fiocruz.br 

 

APRESENTAÇÃO 

O Programa de Formação Técnica em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde – 

PROFORTEC-Saúde - tem como objetivo principal contribuir para a consolidação do Sistema Único 

de Saúde – SUS, por meio de qualificação profissional em serviço para desenvolvimento de 

competências em atividades laboratoriais e de apoio à pesquisa científica em saúde. 

A qualificação em serviço acontecerá ao longo de 30 meses (2 anos e meio), com início em 

outubro de 2018 e término em março de 2021 com exigência de 40 horas semanais de dedicação ao 

programa.  

 

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

1.1 Objetivo Geral 

Formar profissionais para o SUS por meio da qualificação de indivíduos para atuação em 

atividades de apoio técnico a projetos de investigação científica. Essa qualificação em serviço vai 

permitir a ampliação da oferta de profissionais aptos a atuar em áreas técnicas de apoio ao 
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desenvolvimento de pesquisa científica na área da saúde, por meio de aprendizagem inovadora. 

  

1.2 Objetivos Específicos 

 Contribuir para a formação de profissionais para atuar em instituições de saúde; 

 

 Desenvolver habilidades em área técnica em laboratórios de pesquisa do IGM; 
 

 Proporcionar a realização de atividades técnicas supervisionadas nos laboratórios de pesquisa 

do IGM; 

 

2. CLIENTELA (público alvo) 

São pré-requisitos para se candidatar ao PROFORTEC-SAÚDE: 

 Ser maior de 18 anos; 

 Ser portador de diploma de ensino técnico profissionalizante nas áreas de ciências da saúde, 

ciências biológicas e/ou áreas afins, reconhecidos pelo MEC; 

 Ter disponibilidade de 40 horas semanais.  

 

3. NÚMERO DE VAGAS 

A qualificação em serviço oferecerá 10 vagas. 

Os candidatos aprovados no processo, mas que não tenham sido admitidos entre as vagas disponíveis 

no IGM, irão compor um cadastro de reserva, podendo ser convocados, por ordem de classificação, 

caso haja surgimento de novas vagas, desistências ou desligamentos ao longo do período da 

qualificação.  

 

As vagas só serão preenchidas por candidatos aprovados no processo seletivo. 

 

4. REGIME E DURAÇÃO 

4.1 Regime: 

A qualificação em serviço parte do princípio da centralidade do trabalho no processo 

educativo, considerando a indissociabilidade entre teoria e prática. Desse modo, o participante 

desenvolve competências a partir da prática supervisionada de trabalho e de atividades de reflexão, 

problematização e produção de conhecimento sobre a prática.    

A qualificação em serviço ocorrerá na modalidade presencial, e exigirá a dedicação do 

participante por 40 horas semanais ao longo de todo o processo formativo. O horário de participação 

deverá ser de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. A 
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qualificação em serviço contará com uma carga horária total de 4.800 horas, distribuídas entre 

atividades práticas e teóricas, percebidas como indissociáveis, conforme Projeto Pedagógico do 

Programa.  

Desse modo, além do acompanhamento de um supervisor que orientará e avaliará o 

desenvolvimento das habilidades e competências, serão realizadas diferentes ofertas pedagógicas 

para problematização e construção do conhecimento sobre a prática. As ofertas pedagógicas são 

programadas de acordo com os objetivos educacionais de desenvolvimento de competências e 

utilizarão de diferentes modalidades de metodologias ativas, tais como a Aprendizagem Baseada em 

Problemas, Problematização, Espiral Construtivista, Ensino por Investigação, dentre outras. Maiores 

detalhes sobre a metodologia serão informados no Projeto Pedagógico do Programa. 

Apenas receberão certificados de conclusão da qualificação em serviço, os participantes que 

cumprirem com as atividades da qualificação durante todo o período e que obtenham desempenho 

satisfatório nas avaliações previstas no Projeto Pedagógico do Programa.  

Além disso, a qualificação estará estruturada com etapas de terminalidade, incluindo saídas 

intermediárias que caracterizem uma qualificação para o trabalho, claramente definida e com 

identidade própria. Dessa forma, os participantes que se desligarem do programa antes do período de 

conclusão, poderão solicitar certificados das etapas de terminalidade que tenham concluído com 

desempenho satisfatório nas avaliações, conforme Projeto Pedagógico do Programa.  

 

4.2 Duração: 

A qualificação em serviço acontecerá ao longo de 30 meses (2 anos e meio) 

5. PERÍODO  

Início: outubro/2018 

Término: março/2021 

 

6. INSCRIÇÃO: 20/08/2018 a 24/08/2018 

6.1. Procedimentos para inscrição: 

Os candidatos interessados deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no 

Campus Virtual Fiocruz (https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/profortec)  

Após o preenchimento, o formulário eletrônico de inscrição deverá ser impresso, assinado e 

entregue na Coordenação de Ensino da Fiocruz-BA (Endereço no item 11), juntamente com os 

documentos listados abaixo. Toda a documentação deverá ser entregue de forma presencial pelo 

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/profortec
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candidato ou por um representante legal deste. Não serão aceitos documentos enviados via correios 

ou similares. 

6.2. Documentos para inscrição 

a. Formulário eletrônico de inscrição impresso e assinado pelo candidato; 

b. Diploma de conclusão do ensino técnico profissionalizante, nas áreas de ciências da saúde, 

ciências biológicas e/ou áreas afins, reconhecido pelo MEC. Serão aceitos também certificados 

ou declarações de conclusão de curso emitidos pela Instituição de Ensino, nos casos em que o 

diploma está em processo de emissão; 

c. Documento de identidade (original e cópia) 

d. Documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF) (original e cópia) 

e. Comprovante de Residência (original e cópia). 

Para que a inscrição seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é necessário a entrega de toda a 

documentação exigida, conforme item 6 desta Chamada, até o dia 24/08/2018 às 16:00 horas. A 

ausência de qualquer um dos documentos solicitados resultará na não-homologação da inscrição de 

modo irreversível. No dia 27/08/2018, será disponibilizada na página da Fiocruz Bahia 

(www.bahia.fiocruz.br) a relação nominal dos candidatos cujas inscrições foram homologadas.  

Não serão fornecidas informações por telefone e não será aceita, sob nenhuma hipótese, a troca da 

documentação de inscrição já encaminhada. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata no 

ato da inscrição, terá a inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo 

que classificado nas provas, exames e avaliações. 

 

7. SELEÇÃO 

A seleção ocorrerá através de uma prova teórica de conhecimentos básicos em Biologia, Química 

e Informática, de caráter classificatório e eliminatório. Os 10 candidatos com a melhor classificação 

na prova teórica serão selecionados para participar da qualificação em serviço e farão jus a um 

auxílio financeiro mensal para subsidiar a participação do estudante no curso.  Os demais candidatos 

classificados irão compor um cadastro de reserva e poderão ser convocados por ordem de 

classificação, caso haja surgimento de novas vagas, desistências ou desligamentos ao longo do 

período do programa. 

 

7.1 Prova Teórica – 06/09/2018 

 A prova teórica ocorrerá no dia 06 de setembro de 2018, das 09 às 12 horas no Auditório 

Aluízio Prata da Fiocruz Bahia, localizado no endereço especificado no item 11.  Os participantes 

devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência, munidos de caneta esferográfica azul 

ou preta e documento de identificação com foto.  

http://www.bahia.fiocruz.br/
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Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos durante a realização da prova, devendo os 

mesmos permanecerem desligados e guardados. Os candidatos que não respeitarem essa regra 

poderão ser eliminados do processo seletivo. 

Trata-se de uma prova objetiva de 30 questões, elaborada pelo Comitê Técnico Assessor, que 

avaliará conhecimentos específicos (conhecimentos e habilidades básicas em química e biologia), 

e conhecimentos de informática. 

Conteúdo Programático:  

 Conhecimentos específicos (Química e Biologia) 

o Identificação de vidrarias de laboratório;   

o Preparo de soluções; 

o Reconhecimento de estruturas celulares;  

o Conhecimento de boas práticas de laboratório (BPL); 

o Conhecimentos de biossegurança; 

o Protocolos para fazer controle de estoque e armazenamento de substâncias;  

o Equipamentos de proteção individual (EPI) em laboratórios; 

o Equipamentos de proteção coletivo (EPC) em laboratórios;   

o Métodos de descontaminação e de esterilização;   

 

 Informática: 

o Conhecimentos básicos em Word, Excel e Internet. 

 

A distribuição das questões e pontuações encontram-se no quadro abaixo. 

Áreas de conhecimento Questões Pontuação 

Conhecimentos específicos 

(Química e Biologia) 

20 8,0 

Informática 10 2,0 

Total 30 10,0 

 

Serão classificados os candidatos que atingirem pelo menos 50 % da pontuação em cada uma 

das áreas de conhecimento. 

Como critério de desempate, será utilizada maior pontuação nas questões de conhecimentos 

específicos (Química e Biologia). Caso persista o empate, será considerado como critério de 

desempate a idade do candidato, tendo prioridade o candidato com maior idade. 
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7.1 Divulgação do gabarito: 10/09/2018 

O gabarito será divulgado no sitio do IGM (www.bahia.fiocruz.br) no primeiro dia útil após a 

realização da prova, dia 10/09/2018. 

 

7.1.1 Divulgação do resultado preliminar: 14/09/2018 

O resultado preliminar da prova teórica será divulgado no sitio do IGM (www.bahia.fiocruz.br) 

até o dia 14/09/2018. 

7.1.2 Prazo para recurso: 17/09/2018 e 18/09/2018 

Os candidatos que desejarem entrar com recurso questionando o resultado publicado, deverão 

fazê-lo no período de 17/09/2018 e 18/09/2018, conforme procedimento indicado no Anexo I dessa 

chamada. 

7.1.3 Divulgação do resultado dos recursos e resultado final: até 24/09 

Após análise dos recursos, os resultados serão divulgados no sítio do IGM (www.bahia.fiocruz.br) 

até o dia 24/09/2018. 

 

8. MATRÍCULA  

Os candidatos selecionados terão de 24/09/2018 a 28/09/2018 para entregar na Coordenação de 

Ensino da Fiocruz Bahia a documentação para matrícula, a ser informada no ato da convocação. 

 

9. LOCAL DO PROGRAMA 

As atividades ocorrerão prioritariamente na Fiocruz-BA, no IGM - Rua Waldemar Falcão, 

121, Candeal-Salvador (BA) ou no CIDACS - Parque Tecnológico da Edf. Tecnocentro, sala 315, 

Rua Mundo, nº 121, Trobogy, Salvador Bahia. 

 

10. DESLIGAMENTOS 

O participante pode ser desligado do programa a qualquer tempo pelos seguintes motivos: 

a. Por desistência. 

b. A pedido da instituição por: 

i) Aspectos atitudinais (conduta inapropriada para o ambiente onde desenvolverão as 

atividades laboratoriais, falta de assiduidade/pontualidade e descumprimento da 

frequência obrigatória); 

ii) Aspectos relacionados aos conhecimentos e habilidades (desempenho insuficiente). 

 

11. ENDEREÇO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DA PROVA 

Instituto Gonçalo Moniz – Fundação Oswaldo Cruz 

http://www.bahia.fiocruz.br/
http://www.bahia.fiocruz.br/
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Coordenação de Ensino 

Rua Waldemar Falcão, 121, Candeal 

CEP: 40296-710 – Salvador – Bahia 

 

12. CRONOGRAMA 

Etapas Datas previstas 

Publicação da chamada pública 03/08/2018 

Inscrições para o processo seletivo 20 a 24/08/2018 

Divulgação da lista de inscrições homologadas  27/08/2018 

Realização da prova teórica 06/09/2018 

Divulgação do gabarito da prova teórica 10/09/2018 

Divulgação do resultado preliminar da prova teórica 14/09/2018 

Prazo para recurso contra o resultado da prova teórica 17 e 18/09/2018 

Publicação do resultado dos recursos e divulgação do resultado final Até 24/09 

Entrega da documentação para matrícula 25 a 28/09/2018 

Início das atividades Outubro de 2018 

 

ATENÇÃO: Toda a comunicação referente a essa chamada pública ocorrerá através do sítio da 

Fiocruz Bahia (www.bahia.fiocruz.br) e pelos e-mails cadastrados no momento da inscrição. 

http://www.bahia.fiocruz.br/
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Anexo I - Formulário para Pedido de Recursos  

 

Nome do(a) candidato(a): ____________________________________________________ 

 

Justificativa do pedido: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Assinatura do candidato: ___________________________________________________________ 

Resposta ao pedido de Recursos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Assinatura do avaliador: ___________________________________________________________ 

Os pedidos de recursos devem ser entregues na Coordenação de Ensino do IGM. 

 


