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Edital 
 
 

A Presidência da Fundação Oswaldo Cruz, através da Vice Presidência de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico, em parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo 
a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, faz saber por via do presente Edital, que estão 
abertas as inscrições para seleção de Pesquisadores Visitantes para as suas Unidades 
localizadas nos campi de Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, 
Salvador, bem como no Instituto de Biologia Molecular do Paraná em Curitiba.  
  
Objetivo 
Selecionar pesquisadores para atuar em projetos de pesquisa científica e de 
desenvolvimento tecnológico, bem como nos programas de pós-graduação strictu e latu 
senso e de iniciação científica, nas áreas das ciências da saúde (pesquisa clínica e em 
saúde pública), das ciências biológicas (pesquisa em biociências) e das ciências sociais e 
humanas em saúde junto às unidades da Fundação Oswaldo Cruz e ao IBMP. 
 
Público Alvo  
Pesquisadores com doutorado concluído em instituições nacionais e internacionais. 
 
Modalidades e Valores das Bolsas  
- Pesquisador Junior – com doutorado concluído há menos de 5 anos em instituições 
nacionais ou estrangeiras e com experiência compatível – bolsas no valor de R$ 3.300,00 
- 96 vagas . 
 
- Pesquisador Pleno – com doutorado concluído há 5 anos ou mais em instituições 
nacionais ou estrangeiras e experiência compatível – bolsas no valor de R$ 4.000,00 – 10 
vagas. 
 
Duração da Bolsa 
24 (vinte e quatro) meses prorrogáveis por um período máximo de 12 (doze) meses. 
 
Requisitos e condições para a análise da solicitação de bolsa 
O candidato deverá: 
- Possuir o título de doutor; 
- Não possuir vínculo empregatício; 
- Dedicar-se integralmente às atividades programadas pela Unidade de destino; 
- Não acumular a bolsa com bolsas concedidas por qualquer agência de fomento nacional 
ou internacional;  
- Estar com o Curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes 
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Apresentação e Envio de Inscrições 
As propostas deverão contemplar além do Curriculum vitae atualizado na Plataforma 
Lattes um Memorial no qual deverão constar a eventual contribuição do candidato para o 
perfil pretendido e sua experiência na área, na linha e/ou na temática de pesquisa 
indicadas no perfil (descrição no Anexo I). Cada candidato só poderá inscreve-se para um 
único perfil.  
A inscrição e a proposta individual serão encaminhadas à VPPDT exclusivamente via 
internet por intermédio de formulário eletrônico, disponível no endereço 
(http://www.pv.fiocruz.br) a partir de 03 de julho até as 18 h (dezoito) do dia 18 de agosto 
de 2006.   
 As inscrições só serão homologadas mediante pagamento de taxa no valor de R$ 70.00 
(conta corrente n0 94132-8, agência n0 2234-9 do Banco do Brasil).  O número e a data do 
depósito deverão ser informados no ato da inscrição em campo de preenchimento 
obrigatório no formulário eletrônico.  
 
Julgamento e Seleção  
A  Vice Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico constituirá comitês AD-
HOC de pares internos e externos à Fiocruz para análise do Memorial e Curriculum vitae, 
em consonância com as normas definidas pelo CNPq e pela FAPERJ para a constituição 
de comitê assessor. 
A seleção dos candidatos terá como principais critérios: 
- Produção científica, tecnológica ou artística-cultural dos últimos 03 (três) anos, divulgada 
nos principais veículos de difusão científica das áreas de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico relacionada ao perfil e à modalidade da bolsa; 
- Experiência no desenvolvimento de protótipos, processos e produtos relacionada ao 
perfil pretendido e compatível com a modalidade da bolsa pretendida; 
- Mérito técnico-científico da proposta de contribuição para o fortalecimento da área 
temática e / ou linha de pesquisa, explicitada no Memorial, e sua pertinência e relevância 
para o perfil pretendido. 
 
Resultados do Julgamento 
A relação dos pesquisadores aprovados no presente Edital será divulgada no sítio da Vice 
Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
(www.presidencia.fiocruz.br/vppdt/index.php).  
Os proponentes do presente Edital poderão solicitar o parecer referente à análise de sua 
proposta por intermédio de correspondência eletrônica a ser enviada para 
programapvisitante@fiocruz.br. Os pareceres serão expedidos pela Vice Presidência de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para o endereço eletrônico indicado no ato da 
inscrição.  
 
Recursos Administrativos 
A Vice Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico aceitará recursos no 
prazo de 03 (três) dias úteis após a divulgação do resultado no sítio eletrônico da Vice 

http://www.pv.fiocruz.br/
http://www.presidencia.fiocruz.br/vppdt/index.php
mailto:programapvisitante@fiocruz.br
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Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. O recurso deverá ser dirigido 
ao Vice Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, o qual proferirá sua 
decisão no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O resultado dos recursos será publicado no 
sítio da Vice Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. 
 
Implementação das Bolsas 
As bolsas serão implementadas a partir do mês de outubro de 2006. 
 
Cronograma 
Lançamento do Edital – 03/07/2006 
Data limite para submissão das propostas –18/08/2006  
Divulgação dos resultados – 20/09/2006  
Inicio da vigência das bolsas – 01/10/2006 
 
Disposições finais 
Situações não previstas neste Edital serão examinadas e decididas pelo Comitê 
Assessor. Informações adicionais podem ser obtidas na secretaria da Vice Presidência de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico pelo telefone (21) 3885 17 24 ou através de 
consultas aos sítios (http://www.pv.fiocruz.br ou 
www.presidencia.fiocruz.br/vppdt/index.php). 
 
 
 
 
 
 
Reinaldo Guimarães 
Vice Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 
Fundação Oswaldo Cruz 

http://www.pv.fiocruz.br/
http://www.presidencia.fiocruz.br/vppdt/index.php
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Anexo 1 
 

Descrição dos Perfis e Números de Vagas 
 

- Centro de Informação Científica e Tecnológica (CICT) - Campus Rio de Janeiro 
 
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Ciências Humanas (Comunicação, 
Educação, História) em Saúde. 
  
Código:  CICT – 03  

Código: 03-A) Profissional com doutorado em comunicação ou ciências sociais 
qualificado para atuar no ensino e no desenvolvimento de investigações no campo das 
tecnologias da informação e comunicação e suas repercussões na saúde: regulação, 
convergência das plataformas tecnológicas (internet, TV digital), uso público das 
inovações.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga. 
 

Área de Conhecimento: Epidemiologia e Informações em Saúde 
Código: 03-B) Profissional com doutorado e com qualificação em ciência da 
informação para atuar no desenvolvimento de estudos cientométricos da atividade de 
pesquisa científica e tecnológica, com o domínio de técnicas e softwares 
especializados em cientometria.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado)- 1 vaga. 
 

________________________________________________________________________ 
- Casa de Oswaldo Cruz (COC) – Campus Rio de Janeiro 
 
Código: COC – 04  
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Ciências Humanas (Comunicação, 
Educação, História) em Saúde 
 

Código: 04-A) Profissional com doutorado com concentração na área de 
Historiografia das Ciências da Saúde - forte formação em teoria e metodologia da 
História.  
Modalidade: Pesquisador Jr.(menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga  
 
Código: 04-B) Profissional com doutorado e experiência no desenvolvimento de 
pesquisas na área de Estudos de Público e Avaliação em Museus - experiência na 
área cultural e/ou social, com conhecimentos de métodos quantitativos e qualitativos 
de pesquisa, com domínio em análises estatísticas. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

________________________________________________________________________ 
- Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM) - Campus Recife 
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Código: CPqAM – 05 
Área de Conhecimento: Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 
 

Código: 05-A) Profissional com doutorado em uma das seguintes sub-áreas de 
conhecimento: Biologia Molecular, Bioquímica, Genética e/ou correlatas. Deve possuir 
experiência com ferramentas de clonagem e subclonagem de genes e expressão de 
proteínas recombinantes, assim como conhecimentos gerais sobre técnicas 
bioquímicas de purificação/análise de proteínas, sequenciamento de DNA, 
manipulação de RNA e crescimento de microorganismos. Deverá desenvolver projeto 
de pesquisa dentro do grupo de Biologia Molecular de Tripanosomatideos, voltado à 
caracterização funcional de proteínas envolvidas com o controle da expressão gênica 
nestes protozoários.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado)  - 1 vaga 
  
Código: 05-B) Profissional com doutorado em Ciências para atuar na área de biologia 
molecular. Atribuições: Desenvolver pesquisa na área de biologia molecular para dar 
suporte científico aos projetos em execução do Departamento de Entomologia. 
Experiência requerida para as atividades a serem desenvolvidas: técnicas de PCR 
(RT-PCR, qRT-PCR, PCR em tempo real), clonagem e expressão de genes, avaliação 
da expressão de genes, análise de dados genéticos tais como alinhamento e 
comparação de seqüências de nucleotídeos e proteínas, uso de programas para 
análise de genes, marcadores genéticos e filogenia molecular.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado)  - 1 vaga 
  
Código: 05-C) Profissional com interesse em biologia molecular dos minicírculos de 
Leishmania. Conteúdo  programático para o perfil: a) Papel dos minicírculos na 
infecção por Leishmania e no processo de cura. B) Mecanismos envolvidos na 
persistência parasitária nas leishmanioses. C) Classes de minicírculos e o paradigma 
do RNA guia. D) Detecção molecular de Leishmania sp. em amostras biológicas. E) 
Tecnologias moleculares para caracterizar os minicírculos, incluindo métodos de 
tipagem e sequenciamento. F) Identificação e análise estrutural de minicírculos do 
kDNA. G) Utilização de ferramentas computacionais para análise de seqüências de 
minicírculos.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado)  - 1 vaga 
  
Código: 05-D) Profissional capaz de desenvolver pesquisas na área de virologia 
clássica e molecular para dar suporte científico aos projetos em execução Laboratório 
de Virologia e Terapia Experimental. Experiência requerida para as atividades a serem 
desenvolvidas: técnicas de PCR, clonagem e expressão de genes em células 
eucariotas, avaliação da expressão de genes. Cultura de Tecidos, Isolamento, Cultura 
e purificação de Vírus, Imunoflurescencia, Western Blot.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
  
Código: 05-E) Profissional capaz de realizar análises no campo da genômica ou da 
proteômica. Atribuições: Desenvolver pesquisa na área de virologia clássica e 
molecular para dar suporte científico aos projetos em execução no Laboratório de 
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Virologia e Terapia Experimental. Experiência requerida para as atividades a serem 
desenvolvidas: Desenvolvimento e análise de  microarranjos.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
  
Código: 05-F) Profissional com interesse e qualificação em biologia celular. 
Atribuições: Desenvolver pesquisa na área de virologia clássica e molecular para dar 
suporte científico aos projetos em execução no Laboratório de Virologia e Terapia 
Experimental. Experiência requerida para as atividades a serem desenvolvidas: 
Cultura de Células Microscopia, Immunoflourescencia, Confocal e FRET.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

 

Área de Conhecimento: Entomologia, Parasitologia e Microbiologia. 
 Código: 05-G) Profissional com doutorado em uma das seguintes áreas: saúde 
pública, ciências biológicas, ciências da saúde ou área a fim. Experiência em 
atividades de pesquisa e/ou Docência em Parasitologia e/ou doenças endêmicas. O 
pesquisador visitante deverá se agregar às linhas de pesquisa e/ou aos serviços de 
referência já existentes no departamento de parasitologia. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 05-H) Profissional com doutorado em uma das seguintes áreas: saúde pública, 
biologia celular, biologia parasitária ou áreas de conhecimento afins. Experiência comprovada 
com produção científica nas áreas de: histopatologia, histoquímica e 
imunohistoquímica, a fim de contribuir no desenvolvimento dos projetos em execução 
no departamento de biologia celular e ultra-estrutura, nas áreas de imunologia de 
insetos vetores e biologia celular de parasitos (interação com os hospedeiros em 
doenças como leishmaniose, doença de Chagas, filariose).  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

________________________________________________________________________ 
- Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM) - Campus Salvador 
Código:  CPqGM - 06 
Área de Conhecimento: Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 

Código: 06-A) Profissional com doutorado e qualificação para atuar na patogenese 
molecular (de bactéria) e com capacidade para a realização de avaliação de 
mecanismos de patogeneses usando métodos de recombinação genética como 
knockout e complementação. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código - 06-B) Profissional com doutorado e qualificação em química de proteína e 
com experiência na clonagem, expressão e purificação de proteínas alvos para 
imunobiológicos vacinais e diagnóstico. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
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Área de Conhecimento: Epidemiologia e Informações em Saúde 
   
Código: 06-C) Profissional com doutorado e qualificação em bioestatística e 
modelagem matemática para o desenvolvimento de métodos para análises 
epidemiológicas. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 06-D) Profissional com doutorado para atuar em bioinformática. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

Área de Conhecimento: Pesquisa Clínica, Patologia e Genética de Populações  

Código: 06-E) Profissional com doutorado para desenvolver translational research 
(pesquisa de tradução), com qualificação para atuar na identificação de hipóteses no 
campo ou no espaço hospitalar e avaliá-las no laboratório. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

Área de Conhecimento: Zoologia, Botânica, Ecologia e Evolução 
Código: 06-F) Profissional com doutorado com qualificação em ecologia para atuar na 
avaliação de papel dos reservatórios (e vetores) na transmissão das doenças. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

 
________________________________________________________________________ 
- Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (CPqLMD) - Campus Manaus 
Código:  CPqLMD - 07 
Área de Conhecimento: Epidemiologia e Informações em Saúde 

Código: 07-A) Profissional com doutorado e com experiência em pesquisas em 
epidemiologia de doenças endêmicas e/ou crônico-degenerativas, com produção 
científica na área nos últimos cinco anos e experiência acadêmica na pós-graduação.  
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga  
 

Área de Conhecimento: Zoologia, Botânica, Ecologia e Evolução 
 

Código: 07-B) Profissional com doutorado e experiência em ecologia para integrar a 
equipe de trabalho do Programa de Pesquisa em Ecologia de Doenças Transmissíveis 
na Amazônia (PP-EDTA) do Centro de Pesquisa Leônidas & Maria Deane – 
CPqL&MD – Fiocruz Amazônia. O candidato deverá apoiar todas as atividades de 
pesquisa do Programa, em especial a definição de hipóteses e planejamento de 
amostragem e experimentos; a determinação de estratégias de obtenção e tratamento 
de dados; a análise estatística e interpretação de resultados; e a preparação de 
projetos e publicações. Deverá, portanto, ter experiência em estudos de campo e 
conhecimentos sobre desenho experimental e teoria da amostragem, em especial 
para análises de intervenção e estudos observacionais. O candidato deverá 
demonstrar competência em: i)Planejamento de amostragem e experimentos (em 
particular, determinação de tamanho amostral ótimo e poder estatístico e técnicas de 
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amostragem seqüencial); ii)Ecologia de populações (em particular, técnicas de medida 
da variabilidade espacial e temporal de populações); iii) Ecologia de comunidades (em 
particular, análises de diversidade; largura, uso e sobreposição de nichos; e técnicas 
de análise multivariada). 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

________________________________________________________________________ 
- Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR) - Campus Belo Horizonte 
Código:  CPqRR – 08 
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Ciências Humanas (Comunicação, 
Educação, História) em Saúde 

Código: 08-A) Profissional com doutorado na área de Ciências (área de concentração 
em parasitologia) e pós-doutorado em saúde coletiva ou educação em saúde. Deve 
ter experiência em docência, orientação e pesquisa, apresentando conhecimentos de 
educação, comunicação e informação em saúde; representações sociais do processo 
saúde-doença; determinantes sociais dos agravos em saúde; epidemiologia, zoonoses 
e planejamento em saúde; domínio na aplicação de metodologias qualitativas. 
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga  

 
Área de Conhecimento: Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 
 

Código: 08-B) Profissional com doutorado e com qualificação e experiência em 
proteômica com treinamento em separação de proteínas por eletroforese 
bidimensional e/ou HPLC e análise de espectrometria de massa. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

Área de Conhecimento: Epidemiologia e Informações em Saúde 
 
Código: 08-C) Profissional com doutorado e com qualificação em epidemiologia de 
doenças infecto-parasitárias, com experiência em trabalho de campo. Atribuições: irá 
desenvolver pesquisa na área de epidemiologia da malária humana. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado)- 1 vaga 
 
Código: 08-D) Profissional com doutorado e com qualificação em pesquisa em 
epidemiologia das leishmanioses, com experiência em trabalho de campo com ênfase 
em estudos das variáveis climáticas no controle e taxonomia dos insetos 
transmissores (flebotomíneos). 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 08-E) Profissional com doutoramento em Epidemiologia ou em Saúde 
Pública, com área concentração em Epidemiologia, com experiência em trabalho de 
campo, experiência em pesquisas sobre epidemiologia do envelhecimento e 
experiência em epidemiologia genética. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
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Código: 08-F) Profissional com experiência de sensoriamento remoto; na 
organização, modelagem e aplicabilidade de dados em Sistema de Informações 
Geográficas para a Saúde Pública. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

Área de Conhecimento: Farmacologia, Química e Imunologia 
Código: 08-G) Profissional com doutorado em imunologia com ênfase em estudos 
relacionados à resposta imune celular e humoral em doença de Chagas, treinamento 
em citometria de fluxo e/ou desenvolvimento de métodos de diagnóstico.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

Área de Conhecimento: Entomologia, Parasitologia e Microbiologia 
 

Código: 08-H) Profissional com doutorado e qualificação em estudos relacionados à 
biologia da interação  Trypanosoma cruzi – Triatomíneo utilizando métodos 
moleculares. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
  

________________________________________________________________________ 
- Diretoria Regional de Brasília (DIREB) - Brasília 
Código:  DIREB - 09  
Área de Conhecimento: Epidemiologia e Informações em Saúde 

Código: 09-A) Profissional com doutorado e com qualificação para o desenvolvimento 
de avaliação do comportamento legislativo gerador de informações em saúde e 
análise de processo decisório parlamentar em matéria de saúde, determinantes das 
escolhas legislativas em matéria de saúde.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

________________________________________________________________________ 
- Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) - Campus Rio de Janeiro 
Código: ENSP – 010 
  
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Ciências Humanas (Comunicação, 
Educação, História) em Saúde  
 
Código: 010-A) Profissional com doutorado em uma das seguintes áreas: ciências 
sociais, ciências humanas ou Saúde Pública, para atuar desenvolver projetos no campo 
da teoria social e metodologia de pesquisa. 
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga  
 
Área de Conhecimento: Zoologia, Botânica, Ecologia e Evolução 
 
Código: 010-B) Profissional com doutorado em Ciências Ambientais para atuar no campo 
de pesquisas em ecotoxocologia.. Experiência e habilidades na investigação das 
possibilidades de definir e utilizar uma resposta integrada para avaliar o efeito tóxico de 
substâncias contaminantes em ecossistemas aquáticos e populações expostas a estes 
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contaminantes, mediante o desenvolvimento e aplicação de uma bateria de 
bioindicadores com três níveis de complexidade: celular, individual e molecular; 
caracterização do estado de saúde ambiental, produzindo dados confiáveis para a 
implementação de medidas adequadas para sua proteção e/ou recuperação e para a 
avaliação dos riscos que tais contaminações conferem à Saúde Pública; desenvolvimento 
de uma bateria de indicadores capaz de proporcionar uma medida do efeito global da 
contaminação ambiental existente nos seres vivos estudados, em contraposição aos 
estudos parciais que utilizam somente o bioindicador de contaminação; implementação da 
utilização da metalotioneína como bioindicador. 
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga 
 
Código: 010-C) Profissional com doutorado em uma das seguintes áreas: saúde pública, 
engenharia sanitária, engenharia ambiental, com experiência em projetar e dimensionar 
sistemas de abastecimento e tratamento de água, rede e tratamento de esgotos, reuso da 
água. Prática na utilização de softwares de projetos de água/esgotos e desenhos em 
autocad.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 010-D) Profissional com qualificação em modelagem de risco: físico, químico e 
biológico, cálculo de dose e exposição em relação ao ambiente construído e seu entorno, 
com conhecimento em toxicologia ambiental. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 010-E) Profissional com doutorado em uma das seguintes áreas: Ciências 
Biológicas, Ciências da Saúde; com capacidade para realizar pesquisas na área de 
Toxicologia do Desenvolvimento, incluindo: 1) Estudos experimentais dos efeitos de 
xenobióticos sobre o desenvolvimento pré- e pós-natal; 2) Estudos da neurotoxicologia do 
desenvolvimento; 3) Estudos sobre as relações entre alterações da atividade de enzimas 
de biotransformação e a toxicidade de xenobióticos; e 4) Estudos da desregulação 
endócrina  e suas conseqüências para a fertilidade e desenvolvimento 
neurocomportamental. 

Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Área de Conhecimento: Farmacologia, Química e Imunologia 
Código: 010-F) Profissional com formação acadêmica em Química, Engenharia Química, 
Farmácia ou Ciências Biológicas, e capacidade para realizar estudos fármaco- e 
tóxicocinéticos  incluindo: 1) Uso de técnicas cromatográficas (HPLC) aplicadas ao estudo 
da biotransformação de xenobióticos; e 2) Uso de técnicas cromatográficas (HPLC) 
aplicadas ao estudo da cinética de fármacos para doenças negligenciadas. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Área de Conhecimento: Planejamento e Gestão dos Sistemas de Saúde, Políticas de 
Saúde e Promoção à Saúde. 
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Código: 010-G) Profissional com doutorado em Economia e expertise em Economia do 
Setor Público, preferencialmente, também em Financiamento de Sistemas de Saúde para 
atuar no desenvolvimento de pesquisa em economia da saúde. 
 Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 010-H) Profissional com expertise em Teoria Organizacional em Saúde; Métodos 
de Planejamento Estratégico; Regionalização e Integralidade Sistêmica; Cultura, 
Liderança e Subjetividade na Gestão Organizacional; Modelos Gerenciais em Saúde; 
Mudança Organizacional.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 010-I) Profissional com doutorado em Epidemiologia ou Saúde Pública. 
Conhecimentos específicos em: a) Conceitos e aplicações dos métodos epidemiológicos 
em odontologia; b) Revisão sistemática e meta-análise; c) Epidemiologia das principais 
doenças bucais; d) Determinantes biológicos, sociais e psicológicos das doenças bucais; 
e) Saúde bucal e saúde materno-infantil; f) Utilização de técnicas microbiológicas em 
estudos epidemiológicos de doenças bucais; g) Elaboração e desenvolvimento de estudos 
sobre a associação entre doenças bucais e condições sistêmicas, e de estudos para 
determinantes de saúde bucal; e h) Desenvolvimento de indicadores de saúde bucal para 
Atenção Básica em Saúde. Experiência no desenvolvimento de pesquisas 
epidemiológicas com trabalho de campo, especialmente na área da saúde da mulher e da 
criança. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 010-J) Profissional para desenvolver estudos da produção e gerenciamento da 
informação epidemiológica como instrumento para implementação e avaliação de políticas 
de saúde, considerando a utilização de vários recursos de mídia para informação e 
educação relativas à saúde, incluindo: distribuição, acesso e uso de informação em 
saúde; utilização das novas tecnologias da informação e comunicação no sistema de 
saúde; promoção de saúde e divulgação científica; e ética da informação em saúde. 
Possuir qualificação em 1) comunicação de conteúdos de risco com vistas à promoção de 
saúde; 2) modelos comunicativos, autocuidado baseado em conhecimento de risco, 
consumidores de saúde e internet; informação em saúde relativa a elementos de teor 
epidemiológico – epidemiologia clínica, medicina baseada em evidências e internet; 3) 
internet, mídias de massa, epidemiologia e saúde pública; 4) avaliação do impacto de 
campanhas de promoção de saúde na Internet; 5) bioética, informação e comunicação em 
epidemiologia e saúde pública; 6) estudos sociais de comunicação em ciência aplicada à 
epidemiologia e à saúde pública; 7) mapeamento de representações e práticas sociais 
ligadas à saúde coletiva e inscritas nas mídias de massa; 8) estudos das repercussões do 
aporte de informação técnica sobre saúde em ambientes e contextos culturais com 
valores, racionalidades e interesses diversos onde tal conhecimento técnico/científico é 
gerado; e 9) planejamento e execução de projetos de estudos culturais de produção de 
sentido que contribuam na avaliação de intervenções em saúde. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
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Código: 010-L)  Profissional doutorado em Ciências Sociais e Humanas ou Saúde 
Pública, para atuar no desenvolvimento de estudos de avaliação de políticas públicas com 
foco nas ciência política e na teoria política.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Área de Conhecimento: Zoologia, Botânica, Ecologia e Evolução 
 
Código: 010-M)  Profissional com doutorado em Saúde Pública e experiência na 
construção e implementação de projetos de pesquisa nas áreas de Bioarqueologia, 
Paleoepidemiologia e Antropologia Forense, e em estudos que relacionam saúde, 
condições sócio-culturais, ambientes e estilos de vida na pré-história. Domínio do campo 
de conhecimentos sobre a pré-história brasileira e no estudo das populações passadas 
com base em remanescentes esqueléticos. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 010-N)  Profissional para desenvolver atividades de pesquisa na área de 
ecologia de ecossistemas, com foco na utilização de espécies da biodiversidade brasileira 
como espécies sentinelas e indicadoras de impacto ambiental; monitoramento e 
desenvolvimento de modelos relacionados a patógenos associados a doenças 
emergentes e reemergentes; estudos sobre grupos sociais e comunidades tradicionais e 
suas relações entre saúde de ecossistemas e saúde ambiental; monitoramento e 
vigilância de ecossistemas aquáticos e costeiros sob impacto de atividades humanas.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Área de Conhecimento: Pesquisa Clínica, Patologia e Genética de Populações  

Código: 010-O) Profissional com doutorado nas seguintes áreas: Saúde Pública, Saúde 
Coletiva ou Medicina; para desenvolver pesquisa clínica na área da saúde da criança, 
mulher e adulto, com foco na utilização de diretrizes clínicas no âmbito da Atenção Básica 
à Saúde, incorporando as dimensões clínica, epidemiológica e de promoção de 
saúde; noções básicas da aplicação de métodos epidemiológicos à avaliação de 
programas e serviços de saúde.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
________________________________________________________________________ 
 
- Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) - Campus Rio de Janeiro 
Código: EPSJV – 011  
 
Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Ciências Humanas (Comunicação, 
Educação, História) em Saúde 
 

Código: 011-A) Profissional com doutorado em Educação ou em Saúde Pública, com 
experiência na elaboração, na gestão e na execução de projetos de pesquisa e ensino 
no campo da relação Trabalho, Educação e Saúde, com produção científica relevante 
na área de Educação Profissional. Atribuições: Investigar e Analisar políticas sociais, 
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em especial no campo da relação Trabalho, Educação e Saúde, com inflexão na 
educação profissional. Implementar projeto de pesquisa sobre Estado e Políticas 
Educacionais que se refletem na área da Educação Profissional em Saúde. Formular 
diretrizes curriculares e político-pedagógicas em programas de ensino médio, técnico 
e de pós-graduação.  
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga  

________________________________________________________________________ 
- Instituto de Tecnologias de Fármacos (Farmanguinhos) - Campus Rio de Janeiro 
Código: Farmanguinhos- 012 
 
Área de Conhecimento: Farmacologia, Química e Imunologia 

Código: 012-A) Profissional com Doutorado na área de concentração em 
farmacologia e com qualificação para atuar no desenvolvimento de medicamentos de 
origem natural com ação na infecção por  micobactérias.  Experiência em: estudos de 
imuno-farmacologia da resposta inflamatória causada por micobactérias; na 
participação em projetos de desenvolvimento tecnológico de produtos fitoterápicos; 
em modelos experimentais para o estudo da resposta inflamatória causada por 
micobactérias; em modelos experimentais para estudos de farmacologia de segurança 
–úlcera gástrica e  Sistema Nervoso Central; domínio de técnicas de biologia celular e 
molecular; experiência internacional em grupo de pesquisa ligado ao desenvolvimento 
de novos fármacos. 
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga 
 
Código: 012-B) Profissional com doutorado em Química de Produtos Naturais e com 
experiência em: etapas envolvidas na preparação de extratos vegetais; nos processos 
de separação; nas técnicas de isolamento e purificação de substâncias; em técnicas 
espectrométricas para determinação estrutural; possuir qualificação e experiência em 
projeto de desenvolvimento tecnológico e domínio da língua inglesa.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

_______________________________________________________________________ 
 
- Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) - Curitiba 
Código: IBMP – 013  
 
Área de Conhecimento: Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 

Código: 013-A) Profissional com interesse  e qualificação em biologia molecular de 
microorganismos para desenvolver atividades de pesquisa ou desenvolvimento 
tecnológico em virologia molecular com ênfase em vírus com genoma de RNA  ou 
parasitologia molecular envolvendo clonagem e expressão de genes; desenvolvimento 
de testes de diagnóstico utilizando antígenos recombinantes e/ou sondas moleculares, 
transfecção de células; análise genômica funcional; interação parasita hospedeiro; 
seqüenciamento de DNA; cultivo de parasitas; cultivo de vírus; cultivo de células; PCR 
em tempo Real; Interação RNA-proteinas.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

_______________________________________________________________________ 



 
  

 
 
 

VViiccee--PPrreessiiddêênncciiaa  ddee  PPeessqquuiissaa  
ee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo

- Instituto Fernandes Figueira (IFF) - Campus Rio de Janeiro 
Código: IFF – 014  
 
Área de Conhecimento: Pesquisa Clínica, Patologia e Genética de Populações 

Código: 014-A) Profissional com doutorado para desenvolver pesquisas de caráter 
qualitativo que relacionem adolescência, qualidade de vida e Mielomeningocele, 
enfatizando as diferenças e particularidades culturais. Experiência em atividades de 
ensino, pesquisa e assistência, de caráter interdisciplinar, na área de hospitalização 
infantil pela perspectiva do brincar enquanto estratégia terapêutica. Produção 
bibliografia relacionada a Enurese Infantil e as técnicas de urodinâmica na avaliação 
clínica pela perspectiva da saúde coletiva.  

Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

Código: 014-B) Profissional com doutorado em psicologia clínica, habilitado na 
aplicação de testes de neurodesenvolvimento (Bayley Scales of Infant and Toddler 
Development - III, Escalas de Inteligência Wechsler para o Pré Escolar-R,  Escalas de 
Inteligência Wechsler para o Escolar III, Escala de Desenvolvimento do 
Comportamento no Primeiro Ano de Vida) em crianças egressas de unidades de 
terapia intensiva neonatal ou portadoras de síndromes neurológicas ou genéticas que 
comprometam o seu crescimento e desenvolvimento. Experiência em estudos de 
coorte. Deverá participar dos estudos de coorte e ensaios clínicos e compor a equipe 
de pesquisa clinica direcionada a saúde da criança onde desfechos relacionados.  

Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

 

Área de Conhecimento: Farmacologia, Química e Imunologia 
Código: 014-C) Profissional com doutorado em farmácia para participar da equipe de  
pesquisa clínica em suas Fases I, II III e IV (estudos controlados, estudos de 
farmacoepidemiologia e/ou de farmacovigilância) e de Biodisponibilidade e/ou 
Bioequivalência. Experiência em pesquisa clínica e boas práticas clínicas. 
Conhecimentos em legislação, monitoria de projetos de pesquisa clínica e montagem 
de dossiês.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 014-D) Profissional com doutorado em Imunologia para o desenvolvimento 
de pesquisas nesta área com ênfase em Neuroimunologia. Atividades: avaliar 
mecanismos imunológicos celulares das reações imunes e/ou alérgicas em pacientes 
autistas através de ensaios imunoquímicos e citometria de fluxo; desenvolver 
atividades de pesquisa na interface básico-clínica, em prematuros asfixiados e no 
modelo experimental de hipóxia-isquemia, avaliando o papel da resposta inflamatória 
sobre o desenvolvimento do Sistema Nervoso Central através de ensaios de 
migração, avaliação de apoptose por TUNEL e dos níveis de citocinas inflamatórias 
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por ELISA; realizar estudos experimentais utilizando células-tronco na regulação da 
resposta inflamatória em prematuros asfixiados. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

Área de Conhecimento: Planejamento e Gestão dos Sistemas de Saúde, Políticas de 
Saúde e Promoção à Saúde. 

Código: 014-E) Profissional com doutorado em saúde pública para participar de 
estudos voltados para as políticas de saúde com vistas a  subsidiar a elaboração de 
princípios de assistência à  saúde da criança e da mulher. Experiência em pesquisa 
de avaliação e políticas de serviços de saúde.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

_______________________________________________________________________ 
- Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) - Campus Rio de 
Janeiro 
Código: INCQS – 015  
 
Área de Conhecimento: Farmacologia, Química e Imunologia 

Código: 015-A) Profissional com doutorado e qualificação para atuar na área de 
vigilância sanitária de medicamentos, vinculados à produção e controle da qualidade, 
e nos instrumentos técnicos e legais necessários às ações de vigilância sanitária de 
medicamentos.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

 
Área de Conhecimento: Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 

Código: 015-B) Profissional com doutorado e qualificação para atuar na implantação 
de métodos alternativos qualitativos na detecção e caracterização molecular de 
patógenos presente nos alimentos, visando a validação de métodos microbiológicos e 
moleculares para um aumento da segurança alimentar e de medicamentos.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

________________________________________________________________________ 
- Instituto Oswaldo Cruz (IOC) - Campus Rio de Janeiro 
Código: IOC – 016  
 
Área de Conhecimento: Entomologia, Parasitologia e Microbiologia. 

 Código: 016-A) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisa em 
taxonomia, morfologia e sistemática filogenética de Similídeos. 
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga 
 

Área de Conhecimento: Zoologia, Botânica, Ecologia e Evolução 
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Código: 016-B) Profissional com doutorado capaz de desenvolver estudos 
ecológicos, biogeográficos e morfométricos da relação hospedeiro/parasita em 
roedores silvestres. O candidato deverá ter experiência em pesquisa nas áreas de 
genética, evolução e macroecologia e conhecimentos teóricos e operacionais de 
métodos multivariados de análise bioestatística. 
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga 

 
Área de Conhecimento:  Pesquisa Clínica, Patologia e Genética de Populações  

Código: 016-C) Profissional com doutorado e com experiência comprovada na 
coordenação e execução de projetos de pesquisa nas áreas de genética de 
populações humanas, análise epidemiológico-molecular de genes candidatos à 
resistência/suscetibilidade ao câncer e na análise epidemiológico-molecular de fatores 
genéticos envolvidos na resistência e efeitos adversos da quimioterapia.   
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga 

 
 
Área de Conhecimento: Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 
 

Código: 016-D) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas em 
caracterização genotípica de Klebsiella pneumoniae produtoras de beta-lactamases.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-E) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas na 
busca de novos alvos moleculares para o controle da leishmaniose. O profissional 
estudará o endereçamento celular em Leishmania e uma proteína flagelar de 
Leishmania. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-F) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas em 
expressão de proteínas, caracterização fenotípica, axenização e efeito da 
disponibilidade de ferro no proteoma e na ultraestrutura de Trichomonas vaginalis e 
em epidemiologia da Tricomoníase urogenital humana e sua associação com outras 
doenças sexualmente transmissíveis. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-G) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas sobre 
caracterização de elementos regulatórios bacterianos em Micobacterium tuberculosis, 
M. Bovis BCG e M. smegmatis. O pesquisador deverá ter experiência em regulação 
gênica em bactérias, engenharia de proteínas e modulação de afinidade a substratos; 
bioquímica de interações proteína-DNA; desenvolvimento de ferramentas de 
manipulação genética de bactérias; expressão heterológa e purificação de proteínas e 
uso de ressonância de plasmo de superfície para estudo de interações proteína-
proteína. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-H) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas sobre 
mecanismos moleculares na fisiopatologia da síndrome de disfunção orgânica múltipla 
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no trauma e na sepse. Atividades desenvolvidas: identificação de marcadores 
prognósticos e novos alvos terapêuticos. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-I) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas na área 
de tuberculose. Atividades desenvolvidas: estudo da modalidade de expressão de 
genes e proteínas em resposta a micobactéria in vitro e in vivo, ensaios de cultura de 
células, separação de células de sangue periférico, ensaios de linfoproliferação, 
citometria de fluxo, ELISA, identificação e dosagem de proteínas intracelulares e em 
sobrenadante de culturas. Conhecimentos necessários para PCR em tempo real, 
EMSA, Western blot e microarranjo de DNA.    
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-J) Profissional capaz de desenvolver pesquisas sobre dispersão do 
Trypanosoma cruzi (TCI e TCII) em primatas neotropicais. O profissional, que 
desenvolverá atividades relacionadas à bioquímica, biologia e ecologia molecular de 
isolados de Trypanosoma cruzi de mamíferos silvestres, deverá ter uma grande 
experiência na área.   
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-L) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas em 
virologia molecular com ênfase nos vírus causando hepatite e nos vírus recém-
descobertos (responsáveis por viroses emergentes e outros). O candidato deverá ter 
experiência em uso de programas de bioinformática, e conhecimento em purificação e 
análise de proteínas. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-M) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas na área 
de bioinformática e genômica comparativa, com objetivo de identificar, anotar e 
analisar comparativamente 200 ortólogos de genes metabólicos de 
tripanossomatídeos.   
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-N) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas em 
virologia molecular com ênfase em bioinformática. O pesquisador utilizará programas 
computacionais específicos para filogenia, evolução e modelagem molecular para a 
análise de seqüências de DNA e de proteínas do vírus da hepatite C. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

 
Área de Conhecimento: Entomologia, Parasitologia e Microbiologia. 

Código: 016-O) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas na área 
de entomologia geral e médica, com ênfase em taxonomia, sistemática e filogenia de 
insetos. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 016-P) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas na área 
de taxonomia integrada e filogenia de culicídeos. O profissional visitante deverá 
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implantar metodologias que utilizem programas de análise filogenética de insetos com 
diferentes abordagens. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-Q) Profissional com doutorado capaz de desenvolver modelos 
experimentais para o estudo da infecção esquistossomótica em hospedeiros com 
distúrbios metabólicos. O profissional deverá ter total autonomia, sendo necessário 
que suas publicações científicas estejam estritamente ligadas ao assunto.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código – 016-R) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas em 
taxonomia clássica e molecular de fungos filamentosos e de realizar screening de 
cepas fúngicas para a detecção de metabólitos bioativos. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código – 016-S) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas sobre 
NO-sintase: isolamento e caracterização do trato digestivo de Triatoma brasiliensis e 
indução pelo Trypanosoma cruzi, com grande experiência na área. Atividades 
desenvolvidas: Estudar a interação de   com um dos vetores, Triatoma brasiliensis, 
bem como os mecanismos de defesa deste triatomíneo. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

Área de Conhecimento:  Pesquisa Clínica, Patologia e Genética de Populações  

 Código: 016-T) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas em 
cronobiologia do ciclo vigília-sono em equipes de enfermagem. Os benefícios e 
problemas do sono noturno nos plantões serão estudados, considerando a saúde dos 
trabalhadores e a qualidade da assistência. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-U) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas na área 
de terapia celular do infarto do miocárdio com células-tronco hematopoéticas. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-V) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas sobre 
polimorfismo gênico em pacientes chagásicos com diferentes formas clinicas e 
estágios de evolução de cardiomiopatia, no contexto do Programa Integrado de 
Doença de Chagas da Fiocruz. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-W) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas sobre 
malária em comunidades ribeirinhas de baixa e alta morbidade no rio Negro, estado 
do Amazonas e novas estratégias de controle. O profissional deverá ter experiência 
em trabalho de campo e em diagnóstico clínico e laboratorial da malária.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
Código: 016-X) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas na área 
de estudos reacionais e neuropatia da hanseníase. O candidato deverá evidenciar  
com conhecimento de epidemiologia clínica e fisiopatologia da hanseníase, 
conhecimento de métodos quantitativos aplicados à pesquisa clinica e experiência em 
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bancos de dados e programas de estatística. Deve ter trabalhos publicados na área de 
hanseníase. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 016-Y) Profissional com doutorado para realizar pesquisa clínica e pré-
clínica, em estudos sobre o efeito do tratamento com selênio na progressão da 
cardiopatia na doença de Chagas em pacientes chagásicos crônicos e em modelos 
experimentais. O profissional deve ter experiência em monitorar e interpretar 
alterações em parâmetros parasitológicos, clínicos, cardiológicos, imunológicos e 
bioquímicos. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 016-Z) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas nas 
áreas de quimioterapia experimental sobre atividade, mecanismos de ação e vias de 
morte induzidas por diamidinas aromáticas frente à infecção pelo Trypanosoma cruzi 
in vitro e in vivo. Atividades comprovadas por publicações: microscopia óptica, 
citometria de fluxo, microscopia eletrônica, marcadores de morte celular, microscopia 
de fluorescência confocal a laser e monitoramento de infecção in vivo: vias de 
administração; parâmetros clínicos; parasitológicos; histopatológicos; bioquímicos; 
eletrocardiográficos; e regulação da resposta imune celular e humoral do hospedeiro.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

 
Área de Conhecimento:  Farmacologia, Química e Imunologia 
 

Código: 016-K) Profissional com doutorado capaz de desenvolver pesquisas em 
mecanismos moleculares envolvidos nas interações timócitos/células epiteliais 
tímicas, em condições normais e patológicas. O profissional permitirá a consolidação 
de uma abordagem por biologia molecular nos eventos relacionados à interação de 
linfócitos tímicos com o epitelio tímico. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

________________________________________________________________________ 
- Instituto de Pesquisa Evandro Chagas (IPEC) – Campus Rio de Janeiro 
Código: IPEC – 017 
 
Área de Conhecimento:  Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 

Código: 017-A) Profissional com doutorado a 5 anos ou mais em imunogenética, com 
experiência na área de rastreamento e seqüenciamento de genes humanos ligados ao 
sistema imune, para atuar na identificação de marcadores prognóstico e de evolução 
clínica para doenças infecciosas e sua associação com susceptibilidade/resistência.  
Modalidade: Pesquisador Pleno (5 anos ou mais de doutorado)- 1 vaga 
 
Código: 017-B) Profissional com doutorado em genética, com experiência na área de 
seqüenciamento de ácidos nucléicos e proteínas, bem como suas análises utilizando 
ferramentas de Bioinformática aplicadas a genômica e proteômica de microrganismos 



 
  

 
 
 

VViiccee--PPrreessiiddêênncciiaa  ddee  PPeessqquuiissaa  
ee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo

patogênicos (fungos), para atuar na identificação de marcadores de virulência, bem 
como identificação de genótipos relacionados a diferentes regiões geográficas, com o 
intuito de melhorias no diagnóstico das micoses sistêmicas e oportunistas, e 
desenvolvimento de vacinas. Este perfil está vinculado a linhas de pesquisa existentes 
no Serviço de Micologia, mas poderá atender também a outras linhas/projetos de 
pesquisa que abordem o mesmo tema no IPEC. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

Área de Conhecimento:  Epidemiologia e Informações em Saúde  
Código: 017-C) Profissional com doutorado nas seguintes áreas: estatística, 
matemática, epidemiologia, engenharia biomédica, medicina e com qualificação em  
epidemiologia ou métodos quantitativos (Matemática, Estatística e afins). Possuir 
conhecimentos específicos nas seguintes áreas: modelagem pela aplicação de 
técnicas avançadas para análise de dados longitudinais; modelagem pela aplicação 
de técnicas avançadas para análise de sobrevida; domínio de técnicas estatísticas  
para imputação de dados faltantes; domínio de técnicas de programação em análise 
estatística (proficiência na utilização dos softwares SAS e/ou R são indispensáveis). 
Atribuições do perfil: capacidade para desenvolver técnicas de análise de dados 
utilizando métodos quantitativos. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 2 vagas 
 

________________________________________________________________________ 
- Programa de Computação Científica (PROCC) - Campus Rio de Janeiro 
Código: PROCC – 018 
 
Área de Conhecimento:  Epidemiologia e Informações em Saúde   

Código: 018-A) Profissional com doutorado em  biologia, ciências da computação, 
engenharia biomédica; estatística, bio-matemática ou áreas afins e com qualificação 
em bio-matemática, em modelagem matemática e estatística aplicada à 
epidemiologia, em ecologia e aspectos evolucionários de doenças transmissíveis e 
linguagens de programação, Atribuições da Modalidade: apoio ao desenvolvimento de 
software aplicados a pesquisa em biologia e saúde; apoio ao desenvolvimento dos 
componentes relacionados ao uso destes métodos nas pesquisas desenvolvidas na 
FIOCRUZ. Experiência na produção acadêmica e evidenciar capacidade para 
implementar projetos interdepartamentais, possuir liderança técnica para desenvolver 
projetos e cooperação técnica ligados à área de métodos quantitativos. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 

________________________________________________________________________
________________ 

 
- Programas Estratégicos  
(Programas indutores do desenvolvimento tecnológico em saúde realizados a partir da 
estruturação de projetos e redes de pesquisa envolvendo grupos de pesquisa de todas as 
Unidades da Fiocruz)  
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Código: 019 
 
- Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública (PDT-SP)  
Atuação Coordenação do PDTSP - Campus Rio de Janeiro  
 
Área de Conhecimento: Epidemiologia e Informações em Saúde   

 
Código: 019-A) Profissional com doutorado em bioestatística e com experiência em 
análise de dados longitudinais, especialmente de dados com estrutura de 
dependência. Domínio de pacotes estatísticos voltados para estas análises: Stata, S-
Plus, SAS ou R.. Conhecimento de modelos estatísticos tempo-dependente, tais como 
Modelo de Riscos Proporcionais de Cox Estendido e GEE (Equações de Estimação 
Generalizada) e similares.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código:  019-B) Profissional com doutorado e com experiência em análises atuariais, 
de custo-benefício e de custo-benefício. Desejável conhecimento acerca de 
estratégias de cálculo de Carga de Doença (DALYs, etc.). Familiaridade com pacotes 
estatísticos na área de estatística e/ou econometria.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 019-C) Profissional com doutorado em Saúde Pública e experiência na 
realização de estudos sobre informação, mídia e violência e saúde e na execução de 
avaliação de programas e projetos sociais. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Código: 019-D) Profissional com doutorado e com qualificação em epidemiologia 
clínica, com experiência em desenho e análise de ensaios clínicos randomizados, 
especialmente fase III, sendo desejável familiaridade com métodos de revisão 
sistemática e meta-análise, nos moldes da Base Cochrane. (The Cochrane Library).  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 

 
Código: 19-E) Profissional para desenvolver atividades de pesquisa na área de 
avaliação de programas de controle de processos endêmicos, com foco em 
abordagens de avaliação e seus aspectos institucionais; avaliabilidade, avaliação 
normativa e pesquisa avaliativa; tipologias de avaliação; métodos de avaliação 
quantitativa e qualitativa;  avaliação de processo, resultado e impacto; metavaliação.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
                            

 
- Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos em Saúde (PDTIS)  
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Atuação em Laboratórios do Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos - Campus 
Rio de Janeiro 
 
Área de Conhecimento:  Farmacologia, Química e Imunologia  
Código: 019-F) O candidato deverá ter, preferencialmente, experiência ou ser capaz de 
montar e executar protocolos para a avaliação imunológica  de protótipos vacinais 
baseados no BCGr tanto a nível humoral como celular, a partir de modelos de imunização 
em animais ou modelos in vitro utilizando células de animais ou humanas. A experiência 
deve incluir formação em imunologia, imunologia médica ou imunologia aplicada ao 
desenvolvimento de vacinas.. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) – 1 vaga 
 
 
- Atuação em Laboratórios do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM) - 
Campus Recife
Área de Conhecimento:  Pesquisa Clínica, Patologia e Genética de Populações  

 
Código: 019-G) Profissional com doutorado em Ciências. Desenvolver pesquisa na área 
de virilogia clássica e molecular para dar suporte científico aos projetos em execução 
Laboratório de Virologia e Terapia Experimental. Experiência requerida em: Espetrometria 
de massa e ou Construção, desenvolvimento e analise de  microarranjos proteomicos ou 
genomicos. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) – 1 vaga 
 
 
- Atuação em Laboratórios do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM) - 
Campus Salvador
Área de Conhecimento: Epidemiologia e Informações em Saúde   
 
Código: 019-I) Profissional com doutorado em uma das seguintes áreas biológica, física, 
engenharia eletrônica. Qualificação e experiência prévia com citometria de 
fluxo/separação celular, Habilidades na solução de problemas em informática.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) -1 vaga 
 
Área de Conhecimento:  Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 
 
Código: 019-J) Profissional com experiência comprovada no seqüenciamento manual e 
automático; clonagem  e construção de  bibliotecas de cDNA e genômica; utilização de 
diferentes modelos de vetores; realização de transfecções; genômica funcional, 
proteômica e bioinformática.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Área de Conhecimento:  Farmacologia, Química e Imunologia  
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Código: 019-L) Profissional com doutorado para atuar em projeto de desenvolvimento 
tecnológico, com qualificação nas áreas de farmacologia e imunologia. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) 1 vaga 
 
 
- Atuação em Laboratórios do Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR) - 
Campus Belo Horizonte
 
Área de Conhecimento:  Farmacologia, Química e Imunologia  
  
Código: 019-M) Profissional com experiência no desenvolvimento das seguintes 
atividades: preparação de extratos de plantas; processos de separação cromatográfica de 
misturas; técnicas de isolamento e purificação de produtos naturais; técnicas 
espectrométricas para determinação estrutural. Outras habilidades: conhecimento de 
metodologias de ensaios biológicos; conhecimento de métodos de derivatização de 
produtos naturais; domínio no uso de softwares de edição de texto, planilha eletrônica e 
de preparação de slides; programação de macros para Excel, PHP, instalação e uso de 
Banco de dados MySQL. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) - 1 vaga 
 
Área de Conhecimento:  Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 
 
Código: 019-N) Profissional com doutorado e experiência em padronização de técnicas 
moleculares aplicadas ao diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias. Experiência 
em elaboração, coordenação e execução de projetos de pesquisa, captação de recursos 
financeiros, redação científica e formação de recursos humanos. Finalidade: 
desenvolvimento de método de diagnóstico molecular da esquistossomose. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) -  1 vaga 
 
 
- Atuação em Laboratórios do Instituto de Tecnologia de Fármacos – Campus Rio 
de Janeiro 
 
Área de Conhecimento:  Farmacologia, Química e Imunologia  
 
Código: 019-O) Profissional com Sólidos conhecimentos em síntese orgânica, 
demonstrados através de publicações na área. Capacidade de trabalho em equipe com 
caráter multidisciplinar. Experiência na síntese de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) 
adquirida em grupo já consolidado. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) -  1 vaga 
 
Código: 019-P) Prossional com Doutorado na área de concentração em Farmacologia. 
Estudos Farmacocinéticos Pré-Clínicos de Produtos Fitoterápicos. Experiência em 
estudos  de biodisponibilidade em animais de experimentação, teste analíticos de 
quantificação de medicamentos em líquidos biológicos, através da utilização de  técnicas 
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cromatográficas acopladas ou não  a espectrometria de massa. Análise e modelagem de 
parâmetros farmacocinéticos. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) – 1 vaga 
 
 
 
- Atuação em Laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) - Campus Rio de Janeiro 
 
Área de Conhecimento:  Farmacologia, Química e Imunologia  
 
Código: 019-Q) Profissional com doutorado em Imunologia e com experiência na área de 
vacinas, capacidade de realizar técnicas imunológicas in vitro (cultura de células, elisa, 
citometria de fluxo, etc) e experiência em modelo experimental de imunização. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado)  - 1 vaga 
 
Código: 019-R) Profissional com domínio de modelos experimentais de avaliação da 
resposta inflamatória imunológica e não imunológica e da dor com vistas ao estudo de 
espécies da flora brasileira. Domínio de modelos de biologia celular e molecular in vivo e 
in vitro e conhecimentos básicos de aspectos da sistemática e da taxonomia vegetal, bem 
como de fitoquímica.   
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) -  1 vaga 
 
Código: 019-S) Profissional com doutorado em biologia e experiência em bioquímica e/ou 
em biologia molecular para desenvolver avaliação dos mecanismos de resistência de 
Aedes aegypti. Experiência na manutenção, em cativeiro, de Culicídeos, principalmente 
aqueles do gênero Aedes, e na realização de bioensaios de Culicídeos para avaliar o 
satatus de resistência a inseticidas químicos e a eficiência e persistência de inseticidas 
alternativos (bioinseticidas reguladores do desenvolvimento) em ensaios de laboratório e 
em simulados de campo. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado)  - 1 vaga 
 
Código: 019-T) Profissional com doutorado e qualificação em imunologia, em Biologia 
Molecular e Virologia. Experiência em técnicas a serem utilizadas na caracterização da 
resposta imune humoral e celular, tais como: ELISA, ELISPOT, imunocitotoxicidade, a 
serem empregadas na caracterização da resposta  induzida por vírus  da febre amarela 
recombinantes expressando antígenos maláricos nos modelos experimentais de 
camundongos e primatas não humanos. Parte do projeto consistirá no estudo da indução 
de  células de memória pela vacinação com vírus recombinantes em primatas não 
humanos, portanto, experiência em tipagem celular é também desejável.  
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado)  - 1 vaga 
 
Área de Conhecimento:  Biologia Molecular, Bioquímica e Genética 
 
Código: 019-U) Profissional com doutorado em Ciências e experiência prévia 
comprovada na realização de eletroforese uni- e bi-dimensional (preferenciamento em 
sistemas BioRad), captura e análise de imagens de géis bi-dimensionais através do 
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programa PDQuest, identificação de proteínas oriundas de géis bi-dimensionais por 
espectrometria de massas (Maldi-Tof/Tof e utilização de pacotes de programas para 
análise de resultados) e western blot bi-dimensional. O candidato deve apresentar 
experiência prévia comprovada no cultivo de micobactérias, fracionamento celular, 
extração de proteínas de superfície e preparo de amostras protéicas para eletroforese bi-
dimensional. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) – 1 vaga 
 
Código: 019-V) Profissional com doutorado em bioquímica e com experiência em 
eletroforese bi-dimensional, espectrometria de massa e análise computacional para 
definição de spots comuns e diferenciais, assim como em bio-informática no tocante à 
definição de comparação de espectros encontrados na MS. 
Modalidade: Pesquisador Jr. (menos de 5 anos de doutorado) -  1 vaga 

 
  

 
 


	- Centro de Informação Científica e Tecnológica (CICT) - Campus Rio de Janeiro 
	________________________________________________________________________ 
	- Casa de Oswaldo Cruz (COC) – Campus Rio de Janeiro 
	 
	Código: COC – 04  
	Área de Conhecimento: Ciências Sociais e Ciências Humanas (Comunicação, Educação, História) em Saúde 
	Código: 06-F) Profissional com doutorado com qualificação em ecologia para atuar na avaliação de papel dos reservatórios (e vetores) na transmissão das doenças. 
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