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CURSO TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA - CTB 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS / TURMA DE 2016 

 

Coordenador: Paulo Roberto Soares Stephens 

Coordenador Adjunto: Dário Eluan Kalume 

 

Secretaria Acadêmica – Pavilhão Arthur Neiva - térreo 

Tel : (21) 2562-1322 

Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos 

21040-360 - Rio de Janeiro – RJ 

E-mail: ctb@ioc.fiocruz.br  

 

MISSÃO DO CURSO 

Formar profissionais técnicos para atuarem nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde e 

áreas afins, no controle de parasitos e vetores e auxiliarem na prestação de serviços de diagnóstico. 

  

O curso apresenta caráter teórico-prático e é constituído das seguintes disciplinas sequenciais: Biotecnologia, Bioética, 

Biossegurança, Qualidade em Laboratórios, Introdução ao Laboratório, Técnicas de Microscopia, Bioquímica, Biologia 

Celular, Técnicas Histológicas, Biologia Molecular, Bioinformática, Animais de Laboratório, Imunologia, Bacteriologia, 

Micologia, Virologia, Protozoologia, Helmintologia, Malacologia, Entomologia, Análises Clínicas e Fármacos 

Biológicos; além do estágio supervisionado.  

 

REQUISITOS  

O candidato deverá ter completado o ensino médio ou estar cursando a última série no momento da inscrição. Mas, caso 

seja aprovado, no ato da matrícula, deverá ter concluído o ensino médio. 

 

VAGAS 

20 (vinte) vagas com bolsa-auxílio para despesas de transporte e alimentação. 

 

REGIME E DURAÇÃO 

O curso será em tempo integral, tendo início em janeiro e término em dezembro, totalizando 1.845 horas, divididas em 22 

disciplinas com aulas práticas e teóricas (1.485 horas), além de estágio obrigatório (360 horas) oferecido pelos 

Laboratórios do IOC e por outras Unidades da Fiocruz.  

 

INSCRIÇÃO 

 

Período: 16/11 a 15 de dezembro de 2015 

 

 

Local: Secretaria Acadêmica / Pavilhão Arthur Neiva - térreo ou por meio do site http://www.sigaeps.fiocruz.br - menu: 

inscrição / Unidade: Instituto Oswaldo Cruz/ escolher a categoria Curso Técnico em Biotecnologia 2016. Os candidatos 

devem preencher o formulário eletrônico de inscrição. O boleto bancário para pagamento será gerado ao final da 

inscrição.  

 

Taxa de inscrição: R$ 53,60 

 

Horário: 9h às 16h 

 

Candidatos com Necessidades Especiais 

 

O candidato portador de necessidades especiais que precise de atendimento especial (ou seu representante legal) para a 

realização da prova deverá fazer a notificação por escrito, de próprio punho com a devida assinatura e data. O candidato 

(ou seu representante legal), deverá ainda apresentar laudo, emitido por especialista da área (médico), com data a partir de 

novembro de 2015, informando os quesitos necessários para a realização da prova. Este laudo deverá ser recebido pela 

Secretaria acadêmica até as 16 horas (horário de Brasília), até o último dia de inscrição (15/12/2015).   
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DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

O candidato poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, mediante o cumprimento das seguintes 

exigências: 

1- Declaração de hipossuficiência econômica (de próprio punho), datada e assinada pelo candidato ou por seu 

representante legal, e com as devidas comprovações anexadas.  A declaração deverá ser entregue na Secretaria 

Acadêmica Secretaria Acadêmica (Pavilhão Arthur Neiva – térreo - Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos - Rio 

de Janeiro – RJ), nos primeiros quinze dias do início do período de inscrição.   O resultado da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição será divulgado após cinco dias úteis da solicitação. 

2- A documentação entregue para o pedido da isenção da taxa de inscrição ficará à disposição do candidato, ou de 

seu representante legal na Secretaria Acadêmica, por um prazo de trinta dias, a contar da divulgação do 

resultado do julgamento.  Após este prazo, os documentos serão descartados. 

  

 IMPORTANTE: 

 

 

 O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PREENCHIDO DEVE SER IMPRESSO, ASSINADO PELO 

CANDIDATO E ENTREGUE NA SECRETARIA ACADÊMICA ATÉ O DIA 15/12/2015, JUNTAMENTE COM 

TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO (originais e cópias) 

 

 Formulário de Inscrição preenchido e assinado 

 Comprovante de pagamento 

 Documento de identificação (com foto) 

 Diploma de conclusão do Ensino Médio ou declaração de estar cursando a última série do Ensino Médio   

 Histórico Escolar   

 CPF ou protocolo 

 Comprovante de residência (gás / água / luz/telefone) 

 

OBS.: Os candidatos, que tenham idade inferior a 18 anos, deverão estar acompanhados dos seus respectivos 

responsáveis legais. 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

 

a) Prova escrita eliminatória com 40 questões objetivas (múltipla escolha) de Biologia, Física, Química,  

Matemática e Português. A prova abrange o conteúdo do Ensino Médio. 

b) Redação eliminatória. 

c) Entrevista classificatória. 

  

 
Prova escrita e redação – 16/12/2015 de 13h as 17h – As provas objetivas valerão 80 pontos e a redação 20 pontos. O 

candidato deverá acertar pelo menos 50% das questões objetivas de cada disciplina e alcançar um mínimo de 10 pontos na 

redação. Serão selecionados para entrevista, os 40 (quarenta) candidatos com maior nota geral (objetiva + redação). O 

conteúdo programático está disponível no final deste Edital. 

Para a realização da prova, o candidato deverá apresentar o mesmo documento de identificação com foto cadastrado na 

inscrição; e trazer caneta azul. 

 

Local da prova: Secretaria Acadêmica – Pavilhão Arthur Neiva – térreo; Fiocruz; Avenida Brasil, 4365 – Manguinhos - 

RJ 

 

 

Resultado da prova escrita e redação – 29/12/2015, a partir das 16 h e 30 min, no endereço: 

http://www.sigaeps.fiocruz.br e no mural da Secretaria Acadêmica 

 

Recurso – Os recursos deverão ser apresentados por escrito e entregues à Comissão de Seleção CTB 2016, na Secretaria 

Acadêmica do Pavilhão Arthur Neiva, até 24 horas após a divulgação do resultado. 
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Resultado do recurso: 03/01/2016 

 

Entrevistas com os candidatos: serão realizadas nos dias 11 e 12/01/2016, no Pavilhão Arthur Neiva, com pelo menos 2 

(dois) membros da Comissão de Seleção, que avaliarão a adequação do perfil do candidato ao Curso Técnico, 

considerando sua formação anterior, experiências, expectativas e perspectivas no mercado de trabalho. A nota máxima da 

entrevista será de 100 pontos. 

 

Resultado da entrevista: 13/01/2016, a partir das 9h 

 

Recurso da entrevista: Os recursos deverão ser apresentados por escrito e entregues na Secretaria Acadêmica do 

Pavilhão Artur Neiva, até 24 horas após a divulgação dos resultados. 

 

Resultado do recurso: 15/01/2016   

 

Resultado Final: 18/01/2016. A classificação será a média aritmética das notas das provas (objetiva + redação) e da 

entrevista. Serão aprovados os 20 primeiros classificados. Em caso de empate, o critério de escolha será a maior nota da 

redação e se ainda assim houver empate, o candidato com mais idade será selecionado. 

 

Matrícula: 21 e 22/01/2016 

No ato da matrícula será exigido o diploma ou declaração de conclusão do Ensino Médio. 

 

OBS.: Os candidatos aprovados, que tenham idade inferior a 18 anos, deverão estar acompanhados dos seus 

respectivos responsáveis legais. 

 

Reclassificação: 26/01/2016 

 

 Matrícula dos reclassificados: 26 e 27/01/2016 

 

Aula Inaugural: 28/01/2016 

 

Titulação: Ao final do curso será fornecido o diploma de Técnico em Biotecnologia. 

 


