
 

 

Foi realizada no dia 16 de abril de 2013, a reunião extraordinária do Conselho 
Deliberativo da EPSJV. 

 
 
 

1 – Homologação de candidatura à Direção da EPSJV 
 

O CD EPSJV homologou a candidatura de Paulo César de Castro Ribeiro ao cargo de 
diretor da unidade para o quadriênio 2013-2017. 
 
 
2 – Avaliação dos indicadores aprovados na Câmara Técnica de Gestão da 
EPSJV 
 
O CD EPSJV avaliou e aprovou os indicadores da unidade para compor a Avaliação 
de Desempenho da Fiocruz para o ciclo 2013/2014. Os indicadores selecionados 
são: 
1 – Ações e projetos com instituições públicas, órgãos governamentais e 
movimentos sociais em relação ao programado (1 a 3 pontos) 
2 – Participação da unidade na Cooperação Internacional Sul-Sul (atividade de 
cooperação realizada junto aos países do continente americano, Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa -Palops e Comunidade de Países de Língua Portuguesa - 
CPLP) (1 a 3 pontos) 
3 – Índice de produção científica (2 a 5 pontos) 
4 – Projetos de Iniciação Científica de Nível Médio (1 a 3 pontos) 
5 – Matriculados nos cursos de educação profissional em saúde (2 a 5 pontos) 
6 – Índice de conclusão do curso técnico de nível médio integrado (1 a 2 pontos) 
7 – TMT (Tempo Médio de Titulação) – strictu sensu (1 a 3 pontos) 
8 – Número de visitas ao site do periódico científico Trabalho, Educação e Saúde 
(0,5 a 2 pontos) 
9 – Número de visitas às produções técnico-científicas editadas pela unidade e 
disponíveis em seu portal (0,5 a 2 pontos) 
10 – Número de matérias jornalísticas editadas pela unidade republicadas em 
outros veículos (0,5 a 2 pontos) 
 
 
3 – Contingenciamento do Orçamento da EPSJV para 2013 
 
A Fiocruz solicitou que todas as unidades façam o contingenciamento de 10% de 
seus orçamentos previstos para 2013. No caso da EPSJV, deveria ser feito o corte 
de R$ 1.017.835,21 na previsão orçamentária de R$ 10.178.352,13. A VDGDI 
apresentou ao CD os ajustes realizados no Orçamento 2013 para fazer a redução. 
 
 
4 – Informes  
 
- Representação dos Trabalhadores 
Foram apresentados os novos integrantes da Representação dos Trabalhadores da 
EPSJV eleitos em assembleia no dia 8 de abril de 2013.  
A nova representação é formada por Valéria Carvalho (servidor/Labform), Marcello 
de Moura Coutinho (bolsista/Labgestão) e Kelly Robert (terceirizada/CCI). Os 



suplentes são: Rodrigo Souto (servidor/Informática), Felipe Pinto 
(bolsista/Labform) e Renata Azeredo (terceirizada/Biblioteca). 
 
- Doação de tomógrafo 
O Labman conseguiu a doação de um tomógrafo para ser usado nos cursos de 
manutenção e radiologia. O aparelho vai ficar na sala 123, funcionando com baixa 
voltagem, sem radiação. Se for necessário, será solicitada a blindagem da sala. 
 
- 25 anos do curso técnico 
A EPSJV irá realizar um evento, em data a ser definida, para comemorar os 25 anos 
dos Cursos Técnicos de Nível Médio em Saúde. 
 
- CD Fiocruz 
Foi realizado nos dias 21 e 22 de março o CD Fiocruz. Alguns dos temas tratados na 
reunião foram: novo concurso público solicitado pela Fiocruz, com 400 vagas; 
estrutura organizacional da Fiocruz e distribuição de cargos comissionados; perfil 
das unidades regionais da Fiocruz; gestão do trabalho e educação na saúde. 
A reunião teve ainda a participação da nova presidente do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), Maria do Socorro de Souza. 
 
- Mestrado profissional 
A EPSJV vai voltar a conversar com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (SGTES/MS) sobre a realização de uma turma nacional de 
mestrado profissional em educação em saúde. 


