
 
 
 
 

Foi realizada no dia 10 de julho de 2013 a reunião extraordinária do Conselho 
Deliberativo da EPSJV. 

 
 
 

1 – Concurso Público 

 

A Direção informou que o prazo para que as unidades enviem para a Direh suas 
demandas de vagas para o Concurso Público 2013 da Fiocruz é até 31 de julho. 
 
Será realizada uma reunião do CD EPSJV no dia 23 de julho para definir quais as vagas 
serão solicitadas pela unidade. Se necessário, novas reuniões poderão ser realizadas 
antes do dia 31 de julho. 
 
- Participação no CD EPSJV 
 
Como alguns coordenadores de laboratórios estarão de férias em julho, a Direção 
sugeriu que esses coordenadores já convidassem outro representante do setor para 
participar das reuniões do CD EPSJV que tratam do concurso. 
 
Todos concordaram e essas pessoas já participaram desta reunião do dia 10 de julho. 
 
Consultado pela Direção sobre o tema, o CD EPSJV definiu que as pessoas que tenham 
interesse em participar do concurso público ou tenham parentes próximos que irão 
concorrer, não participarão das reuniões do CD EPSJV que tratam do concurso. Com 
isso, ficou decidido que essas pessoas irão se retirar das reuniões do CD EPSJV sempre 
que esse assunto for tratado. 
 
- Modelagem do concurso 
 
A VDGDI fez uma apresentação sobre o concurso público que incluiu a modelagem 
geral do processo seletivo, como será feito o levantamento das demandas das 
unidades e o encaminhamento para as próximas etapas. 
 
Foram apresentadas as principais diretrizes do concurso, que vai oferecer 400 vagas, 
sendo 220 para substituição de terceirizados e 180 para recomposição e vacâncias. 
Nas vagas de substituição, a proporção é de substituir dois terceirizados por um 
concursado. As vagas serão distribuídas entre os cargos de Pesquisador em Saúde 
Pública e Especialista C&T e Saúde, Tecnologista em Saúde Pública, Técnico em Saúde 
Pública e Analista de Gestão em Saúde. 
 
Pelo cronograma apresentado pela Direh, os editais do concurso devem ser publicados 
até setembro deste ano e o concurso deve ser realizado (da inscrição à homologação) 
entre outubro e novembro de 2013. 
 
 



- Demandas da EPSJV 
 
Foram apresentadas também as diretrizes para o levantamento de necessidades das 
unidades, um panorama da força de trabalho na Fiocruz e na EPSJV.  
 
Até o dia 18 de julho, os setores da EPSJV devem encaminhar para a Direção suas 
demandas de vagas e as análises coletivas da força de trabalho de cada setor. 
 
- Comissão de concurso 
 
A Direção irá consultar a Direh para saber qual o prazo para que a EPSJV constitua a 
comissão de concurso da unidade. 
 
 


