Nota de Esclarecimento – Edital nº 1
Concurso para Assistente Técnico e Técnico de Saúde Pública

A Fiocruz, visando ampliar a compreensão dos candidatos quanto aos pré-requisitos exigidos
para ocupar os cargos de assistente técnico de gestão em saúde e técnico de gestão em saúde
de que trata o Edital N 01 do concurso público 2010, informa:
1. Que este certame público destina-se a toda sociedade, podendo as experiências
profissionais exigidas no edital serem adquiridas em todo e qualquer estabelecimento
industrial, comercial ou de prestação de serviços, público ou privado, que possua atividade de
suporte administrativo, no caso do Assistente Técnico de Gestão em Saúde, ou atividade
técnica específica no caso dos perfis do cargo de Técnico em Saúde Pública.
2. A experiência de um ano exigida para o cargo de Assistente Técnico de Gestão em Saúde
deve-se a uma determinação do Plano de Carreira da Fiocruz (Lei 11.355/2006). Tal
experiência deverá estar relacionada às atribuições do perfil escolhido (conforme dito acima),
e poderá ser comprovada por meio de declaração da instituição contratante, em papel
timbrado, com a relação das atribuições, contendo carimbo e assinatura da chefia, ou via
carteira de trabalho (CTPS).
3. Já para o cargo de Técnico, que também é voltado para profissionais de nível médio,
conforme retificação de edital publicada em 17/08/2010 (DOU nº 157, seção 3, páginas 78 a
80), o candidato precisa ter como requisitos mínimos o ensino médio ou equivalente
completo, mais o domínio de conhecimentos específicos na área. O domínio destes
conhecimentos pode ser comprovado por um ano de experiência ou pela habilitação específica
(esta última que se comprova mediante a realização de um curso técnico na área de atuação).
Ou seja, o curso técnico específico é alternativo à experiência e participação em projetos de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Solicitamos aos candidatos que acessem também o Guia de Perguntas Frequentes que consta
neste site.
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