
 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO 

EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA AMBIENTES DE SAÚDE 

2015 

 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO 

O presente processo seletivo está aberto a qualquer pessoa que apresente como 

escolaridade o ensino médio e que atuam na área de saúde, preferencialmente nos Serviços de 

Radiologia dos estabelecimentos de saúde. A prioridade inicial será para os trabalhadores que 

estiverem em atividade. 

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS 

O processo seletivo, através da realização de avaliação geral, análise de currículo e 

entrevista, deverá preencher, segundo a classificação dos candidatos, o total de 40 (quarenta) 

vagas. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição para o processo de seleção estará disponível no sítio da escola e será 

realizado pelo candidato, de forma online, entre os dias 08 de janeiro e 12 de fevereiro de 

2015. 

 

4. DA AVALIAÇÃO GERAL 

O processo de seleção será realizado no dia 24 de fevereiro de 2015, das 9:00 às 

12:00h, no 1º andar da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV/FIOCRUZ. 

A avaliação geral constará de 20 (vinte) questões objetivas, sendo 15 (quinze) de 

conhecimentos específicos de radiologia e 5 (cinco) de lógica. 

No dia marcado para a realização da prova, o candidato deverá estar munido de um 

documento oficial de identificação, com foto. 

 

5. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E DA CLASSIFCAÇÃO 

O candidato será eliminado caso não consiga acertar o mínimo de 50% do total de 

questões da prova objetiva. Havendo candidatos com a mesma nota final, serão adotados 

como critérios de desempate: 

a. Maior número de acertos na avaliação específica; 

b. Maior número de acertos na avaliação de lógica; 

c. Maior idade 

O resultado da avaliação geral será divulgado no dia 25 de fevereiro de 2015 e os 

candidatos serão classificados, em ordem crescente, a partir da nota final. 



6. DO PROCESSO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E ENTREVISTA 

Após o resultado da avaliação geral, os candidatos aprovados deverão trazer a 

documentação entre os dias 26 e 27 de fevereiro de 2015, que serão analisados para a etapa de 

entrevista. Não serão aceitos documentos entregues após a data estipulada, o que implicará 

automaticamente na eliminação do candidato. 

Os documentos necessários para serem entregues à secretaria escolar são: 

a) Ficha de identificação preenchida; 

b) Carta de apresentação da instituição em que trabalha (obrigatória para dispensa de 

trabalho); 

c) Curriculum Vitae com cópia dos documentos comprobatórios; 

d) Cópia da carteira de identidade; 

e) Cópia do CPF; 

f) Cópia do certificado do Ensino Médio; 

g) Cópia do comprovante de residência; 

h) 3 (três) fotos 3x4 recentes. 

 

Caso o número de candidatos aprovados exceda ao número de vagas estabelecido 

neste edital, os candidatos serão submetidos a um processo de entrevista, que será agendado 

com cada um dos candidatos, em horário comercial. As entrevistas serão agendadas para os 

dias 3 e 4 de março de 2015, das 9:00 às 15:00h. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado final do processo de seleção será divulgado na secretaria escolar da 

EPSJV/FIOCRUZ no dia 9 de março de 2015. 

 

8. DAS NORMAS COMPLEMENTARES 

Não haverá segunda chamada para nenhuma das avaliações, sob qualquer alegação e 

em caso de falta do candidato em qualquer uma das etapas (avaliação geral e entrevista), o 

candidato será automaticamente desclassificado do processo de seleção. 

A Comissão de Seleção reserva-se no direito de alterar o calendário, diante das 

circunstâncias que assim o justifique, dado ciência aos interessados no local de inscrição e no 

portal da EPSJV: www.epsjv.fiocruz.br. 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2015. 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/

