
 
 
 
 

Foi realizada no dia 8 de abril de 2014, a reunião ordinária do CD EPSJV 
 

 
1 – Informes 
 
Concurso Público 
A Direção explicou o trâmite para a solicitação de declarações comprobatórias de 
experiências para a prova de títulos do concurso público da Fiocruz. As declarações 
devem ser solicitadas pelos candidatos diretamente à Secretaria Escolar da EPSJV e 
nenhum laboratório deve solicitar ou emitir as declarações. 
  
A Direção vai fazer um comunicado oficial para todos os setores da Escola para 
informar sobre esse procedimento. 
 
Foi informado ainda que a prova do perfil de Tecnologista Docente – Educação 
Profissional em Vigilância em Saúde teve um problema na questão discursiva, que, por 
erro de impressão, era da prova de outro perfil. A Direh já teve conhecimento disso e 
estão sendo avaliadas as providências que devem ser tomadas, juntamente com a 
comissão organizadora do concurso. 
 
Reunião do CD EPSJV 
A próxima reunião do CD EPSJV, que seria realizada no dia 22 de abril, foi remarcada 
para o dia 24 de abril, às 13 horas.  
 
Filme 
Foi lançado o documentário ‘O Veneno está na mesa 2’, de Silvio Tendler, produzido 
com o apoio e a consultoria técnica da EPSJV. 
 
Proformar Rio 
Foram iniciadas as aulas do Proformar Rio 2, coordenado pelo Lavsa. 
 
Limpeza 
Ieda Barbosa contestou o desligamento de uma das profissionais da limpeza do 
terceiro andar, Fátima, o que provocou a mudança da forma de limpeza do Lavsa. 
 
Paulão explicou que atendendo a demandas apresentadas à direção a EPSJV solicitou 
uma avaliação da limpeza da Escola e os resultados foram ruins. Isso causou o 
desligamento de alguns profissionais da limpeza, que foram encaminhados para  novos 
treinamentos. 
 
Mestrado 
Júlio Lima foi indicado pelo colegiado da Pós-graduação para coordenar o Mestrado 
RET-SUS. 
 
 
 



Licença 
Vanessa Rocha, do Labgestão, está em licença-maternidade e será substituída por 
Débora Lopes durante esse período. O Labgestão solicitou também uma bolsa para que 
Débora continue nos laboratório para cobrir as férias de Vanessa, logo depois da 
licença-maternidade. 
 
 
2 – Conselho de Política Editorial (CPE) 
 
Eveline Algebaile aceitou o convite para ser membro externo do CPE na área de 
Educação. 
 
O membro externo da área de Saúde, Maria Inês Bravo, solicitou desligamento do CPE. 
 
No momento, o CPE tem duas vagas em aberto – uma para membro interno e outra 
para membro externo da área de Saúde. 
 
O assunto vai ser discutido nos colegiados e, em uma próxima reunião do CD EPSJV, 
os coordenadores devem trazer os nomes indicados por seus laboratórios para 
deliberação do CD. 
 
 
3 – Indicadores 
 
A Direção apresentou os Indicadores de Desempenho Institucional da EPSJV - 
execução 2013 e metas para 2014 -, a partir do que está previsto no PA 2014. 
 
As metas para 2014 dos indicadores são: 
 
1 – Índice de execução de cooperações nacionais (sem modificações) 
Meta: 70  
 
2 – Índice de execução de cooperações internacionais, âmbito Sul-Sul (sem 
modificações) 
Meta: 20 
 
3 – Índice de produção científica (sem modificações) 
Meta: não definida 
 
4 – Índice de participação de alunos do ensino médio em eventos de iniciação científica 
(nova redação)  
Meta: 85% 
 
5 – Índice de execução de matrículas nos cursos de educação profissional em saúde 
(sem modificações) 
Meta: 14.084 
 
6 – Índice de aproveitamento escolar do curso técnico de nível médio integrado  
Foi aceita pelo CD EPSJV a proposta da Direção de retirar esse indicador em 2014 e 
voltar posteriormente ou criar um novo indicador para o próximo ciclo  
 
7 – Tempo Médio de Titulação (TMT) – stricto sensu (sem modificações) 
Meta: 30 



 
8 – Número de acessos aos artigos do periódico científico ‘Trabalho, Educação e Saúde’ 
(nova redação, passou de acesso ao site para acesso aos artigos) 
Meta: 170 mil 
 
9 – Número de acessos às produções técnico-científicas editadas pela unidade e 
disponíveis em seu portal (nova redação, passou de visitas para acessos) 
Meta: 16 mil  
 
10 – Número de republicações, em outros veículos, das matérias jornalísticas editadas 
pela unidade (nova redação) 
Meta: 170  
 
 
4 – Orçamento 2014 
 
Geandro apresentou o Orçamento Final da EPSJV para 2014, após o contingenciamento 
feito pela Presidência da Fiocruz, que foi de 10% para todas as unidades. Com isso, a 
Escola terá um orçamento de R$ 9,72 milhões em 2014. O orçamento inicial da EPSJV 
era de R$ 12 milhões, mas, após negociações com os laboratórios, foi reduzido para 
R$ 10 milhões.  
 
O contingenciamento no orçamento implica também na revisão das metas para 2014, 
previstas na Avaliação de Desempenho.  
 
A Direção também falou que serão discutidos em breve os critérios para a contratação 
de novos profissionais, por bolsas ou terceirização. Existem demandas de diversos 
setores e não será possível atender a todos, pois há seis vagas abertas na 
terceirização. No caso das bolsas, elas devem ter um período definido de início e fim. 
 


