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A FundaÃ§Ã£o Oswaldo Cruz (Fiocruz) abrirÃ¡, em 4 de julho, as inscriÃ§Ãµes em dois
concursos. Um deles Ã© para uma carreira com exigÃªncia de ensino mÃ©dio: assistente
tÃ©cnico, que propicia, atualmente, remuneraÃ§Ã£o de R$3.418,81, incluindo os R$458 do
auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o. O regime de contrataÃ§Ã£o Ã© o estatutÃ¡rio, que assegura a
estabilidade no emprego. O ingresso nessa funÃ§Ã£o pede ainda experiÃªncia mÃ-nima de um
ano em alguma atividade da Ã¡rea administrativa, em uma das atribuiÃ§Ãµes da carreira,
segundo indica o item III do Artigo 25 da Lei nÂ° 11.355/2006. Mas esse requisito sÃ³
precisarÃ¡ ser comprovado na posse dos aprovados, e nÃ£o no ato da inscriÃ§Ã£o.
A autarquia admitirÃ¡, inicialmente, 21 assistentes (16 vagas para ampla concorrÃªncia, quatro
para negros e uma para deficientes). Desses, serÃ£o contratados 14 na sede, no Rio de
Janeiro, dois no Amazonas, um em Salvador, um em Belo Horizonte, um em Curitiba, um em
Recife e outro em BrasÃ-lia. SÃ³ que o nÃºmero de convocados pode aumentar 50%, jÃ¡ que,
como permite a lei, a fundaÃ§Ã£o pretende solicitar o acrÃ©scimo ao MinistÃ©rio do
Planejamento, Desenvolvimento e GestÃ£o, tÃ£o logo o certame seja homologado. Sendo
assim, mais oportunidades deverÃ£o surgir ao longo do prazo de validade da seleÃ§Ã£o
pÃºblica, que Ã© de um ano, podendo ser estendido por igual perÃ-odo.
A remuneraÃ§Ã£o do assistente Ã© dividida da seguinte maneira: R$2.313,61 de
salÃ¡rio-base, R$647,20 de gratificaÃ§Ã£o de desempenho, que todos ganham, e R$458 de
auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o, totalizando R$3.418,81. Mas o rendimento nÃ£o para por aÃ-, caso o
servidor tenha alguma titulaÃ§Ã£o acadÃªmica superior ao antigo 2Âº grau. Quem tem curso
profissionalizante de 180 horas ganha R$452 a mais; para curso de 250 horas, mais R$497;
para mÃ©dio/tÃ©cnico, graduaÃ§Ã£o ou pÃ³s-graduaÃ§Ã£o, mais R$542.
Para quem tem mestrado, os ganhos sÃ£o somados a mais R$881, enquanto que para
doutorado, mais R$1.762. Assim, os valores podem chegar a R$3.870,81, R$3.915,81,
R$3.960,81, R$4.299,81 e R$5.180,81, respectivamente. A Fiotec, organizadora, abrirÃ¡ as
inscriÃ§Ãµes no site a partir das 10h do dia 4 de julho, atÃ© 8 de agosto. Feito o cadastro,
serÃ¡ preciso pagar R$70 de taxa ou pedir isenÃ§Ã£o desse valor, atÃ© o dia 7 do prÃ³ximo
mÃªs.
Em 25 de setembro, os participantes terÃ£o seus conhecimentos testados na Ãºnica etapa do
certame, as provas objetivas. Os exames estÃ£o marcados para o perÃ-odo das 9h Ã s 13h,
nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, BrasÃ-lia, Salvador, Recife e Manaus.
Das 60 questÃµes, serÃ£o cobradas 20 de LÃ-ngua Portuguesa, dez de RaciocÃ-nio LÃ³gico e
30 de Conhecimentos EspecÃ-ficos. Cada uma delas valerÃ¡ um ponto, e a aprovaÃ§Ã£o serÃ¡
mediante ao acerto mÃ-nimo de dez pontos em PortuguÃªs, cinco em RaciocÃ-nio LÃ³gico e 15
de Conhecimentos EspecÃ-ficos.
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