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Anexo II 

 

Quadro de vagas para estágio obrigatório 
 

Unidade 
Código da 

Vaga 
Formação Atividades Requisitos Específicos 

Nº de 
Vagas 

 
Local  

Carga horária 
semanal/Turno do 

estágio 

Área 
insalubre 

Presidência/ 
Petrópolis 

PRE28SOB Biologia, 

Ciências 

Biológicas, 

Farmácia ou 

Biomedicina  

Cadeia produtiva de plantas medicinais; identificação 

de espécies, técnicas de herbário, coletas de 

sementes, propágulos e matéria-prima vegetal; 

técnicas de semeio, cultivo e beneficiamento 

primário; análises microbiológicas de espécies 

vegetais; elaboração de POPs, preparação de material 

em Power Point; utilização de equipamentos (GSP, 

paquímetro, hipsômetro, lupa, coletor de solo). 

Domínio do Pacote 

Office. Cursando no 

mínimo o 6º período e 

no máximo o último 

período em 2018.   

1 Rio de Janeiro 
– Petrópolis 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Não 

Presidência/SEFAR PRE29SOB Farmácia 

 

Aplicar as boas práticas de laboratório; conhecer e 

aplicar as normas da ANVISA e a ISO 17025; 

desenvolver e aplicar Procedimentos Operacionais 

Padrão (POPs); adquirir conhecimento na área de 

cromatografia líquida e espectrômetria de massas e 

validação de metodologias e realizar preparo de 

amostras físico-químicas e biológicas e realizar 

processos de extração, cálculos analíticos e rotina de 

laboratório para estudos de Equivalência Farmacêutica 

e Bioequivalência. 

 

Cursando a partir do 9º 

período e ter cursado a 

disciplina Biofarmácia. 
 

1 Rio de Janeiro 
- Manguinhos 

30 horas Sim 

Farmanguinhos FAR55MOB Técnico em 

Química 

Auxiliar nos procedimentos do setor, 

volumetria/preparo e padronização de soluções; 

auxiliar no teste de dissolução por espectrofotometria 

e auxiliar na análise de matéria prima e microbiológica. 

Cursando 7º ou 8º 

período / 4º ano 

1 Rio de Janeiro 
– CTM - 

Jacarepaguá 

30 horas Não 
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Unidade 
Código da 

Vaga 
Formação Atividades Requisitos Específicos 

Nº de 
Vagas 

 
Local  

Carga horária 
semanal/Turno do 

estágio 

Área 
insalubre 

Farmanguinhos FAR56SOB Química, 

Farmácia ou 

Engenharia 

Química 

Atuar na área de otimização de métodos de extração 

de substâncias de origem vegetal com o emprego de 

planejamento estatístico de experimentos. Realizar 

fracionamento de extratos oriundos de espécies 

vegetais por técnicas cromatográfica, analisar por 

cromatografia, extrato e frações oriundas de espécies 

vegetais. 

 

A partir do 6º período 

Conhecimento Pacote 

Office Completo e Inglês 

Intermediário 

1 Rio de Janeiro 
– Jacarepaguá 

30 horas  

Manhã e Tarde 

Sim 

ICC ICC60SOB Ciências Exatas 

e da Terra, 

Engenharias, 

Ciências 

Biológicas e 

Ciências da 

Saúde 

 

Atuar em bioinformática e análise de dados em larga 

escala aplicáveis em projetos que envolvam 

desenvolvimento tecnológico ou pesquisa. 

A partir do 3º período 2 Curitiba – 
Paraná 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

ICC ICC61SOB Ciências 

Biológicas, 

Ciências da 

Saúde, 

Engenharia 

Biomédica ou 

Engenharia 

química 

Aplicar técnicas básicas de laboratórios de pesquisa 

e/ou desenvolvimento tecnológico. Atuar em 

métodos de biologia celular e molecular, imunologia, 

bioquímica, biotecnologia que são aplicados em 

projetos de pesquisa básica ou de desenvolvimento 

tecnológico e inovação.  

A partir do 3º período 5 Curitiba – 
Paraná 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IOC IOC01SOB Ciências 

Biológicas ou 

Biomedicina 

Avaliação da viabilidade, da pureza e preservação de 

bactérias multirresistentes da coleção de culturas de 

bactérias de origem hospitalar(CCBH). 

 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 
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Unidade 
Código da 

Vaga 
Formação Atividades Requisitos Específicos 

Nº de 
Vagas 

 
Local  

Carga horária 
semanal/Turno do 

estágio 

Área 
insalubre 

IOC IOC02SOB Ciências 

Biológicas ou 

Biomedicina 

Clonagem e expressão de proteínas recombinantes. - 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IOC IOC03SOB Farmácia Acompanhamento do curso da infecção pelo vírus 

Zika em Macaca mulatta gestantes tratadas com 

sofosbuvir. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

 
 

IOC 

IOC04SOB Ciências 

Biológicas 

Aplicação de métodos sorologicos e de Biologia 

Molecular para detecção direta e indireta de vírus 

associados a Hepatites virais agudas/fulminantes e 

síndromes febris agudas e neurológicas. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 
 
 
 
 
 

IOC IOC05SOB Ciências 

Biológicas ou 

Medicina 

Veterinária 

Diagnóstico da infecção por tripanosomatídeos em 

mamíferos silvestres potenciais reservatórios. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

 
IOC 

 
IOC07SOB 

 

Biomedicina 

 

Diagnostico diferencial da infecção por Parvovírus 

B19(B19V) em pacientes exantemáticos e gestantes 

com HIV. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IOC IOC08SOB Medicina ou 

Psicologia 

Validação e confiabilidade da escala de Estigma do 

inventário de entrevistas em modelo explicativo. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 
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Unidade 
Código da 

Vaga 
Formação Atividades Requisitos Específicos 

Nº de 
Vagas 

 
Local  

Carga horária 
semanal/Turno do 

estágio 

Área 
insalubre 

 
IOC 

 

IOC09SOB Ciências 

Biológicas 

Caracterização molecular de fasciola 

hepatica(Linnaeus, 1758) proveniente de diversas 

áreas geográficas do Brasil. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IOC IOC10SOB Ciências 

Biológicas 

Identificação de mamíferos reservatórios por meio de 

ferramentas de genética molecular. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IOC IOC11SOB Ciências 

Biológicas, 

Biomedicina ou 

Medicina 

Veterinária 

Detecção da replicação viral pela amplificação de RNA 

polaridade negativa em amostras biológicas de 

cavalos cronicamente infectados pelo hepacivírus e 

pegivírus equino. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IOC IOC12SOB Ciências 

Biológicas ou 

Biomedicina 

Investigar a diversidade genética das populações de 

P.vivax provenientes de regiões endêmicas e não 

endêmicas brasileiras. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IOC IOC13SOB Ciências 

Biológicas ou 

Biomedicina 

Avaliar através das técnicas de inibição de 

hemaglutinação e microneutralização a produção de 

anticorpos anti-influenza A e B antes e após a 

vacinação. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IOC IOC14SOB Ciências 

Biológicas ou 

Biomedicina 

Coleta, marcação e isolamento de protozoários 

ambientais para o estudo de genômica comparativa. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 
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Unidade 
Código da 

Vaga 
Formação Atividades Requisitos Específicos 

Nº de 
Vagas 

 
Local  

Carga horária 
semanal/Turno do 

estágio 

Área 
insalubre 

IOC IOC15SOB Ciências 

Biológicas ou 

Biomedicina 

Descobrir novos antagonistas seletivos para o receptor 

P2X7R. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IFF IFF01SOB Enfermagem Realizar atividades de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno no Banco de Leite Humano e nos 

setores de internação hospitalar (alojamento 

conjunto, unidade de terapia intensiva neonatal e 

setor canguru) e realizar atividades de processamento 

e controle de qualidade do leite humano. 

Cursando do 6º ao 8º 

período; pró-atividade, 

boa capacidade de 

comunicação e 

conhecimentos sobre 

saúde materno-infantil. 

1 Rio de Janeiro - 
Flamengo 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IFF IFF02SOB Nutrição Realizar análise sensorial do LHO, análise físico 

quimica do LEO, pasteurização, controle de qualidade 

microbiológico, gestão de estoque e distribuição sob 

critérios de segurança alimentar e nutricional. 

Cursando 3º ou 4º 

período e tenha cursado 

microbiologia de 

alimentos e/ou controle 

de qualidade. 

 

1 Rio de Janeiro - 
Flamengo 

20 h 

Manhã  

Não 

IFF IFF03SOB Farmácia Auxiliar no ciclo da assistência farmacêutica hospitalar 

(nos setores de logística de medicamentos, de 

distribuição de medicamentos para pacientes 

internados e de farmácia ambulatorial); auxiliar 

processo na farmacotécnica hospitalar (estéreis e não 

estéreis); apoiar as atividades de farmacovigilância e 

de farmácia clínica. 

Cursando a partir do 5º 

período, que já tenha 

cursado as disciplinas de 

farmacodinamia e 

farmacotécnica e que 

esteja no máximo no 

oitavo período do curso. 

 

 

 

3 Rio de Janeiro - 
Flamengo 

20 h 

Manhã  

Sim 
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Unidade 
Código da 

Vaga 
Formação Atividades Requisitos Específicos 

Nº de 
Vagas 

 
Local  

Carga horária 
semanal/Turno do 

estágio 

Área 
insalubre 

IFF IFF04SOB Enfermagem Realizar Vigilância Epidemiológica das Doenças de 

Notificação Compulsória sob preceptoria do Núcleo 

Hospitalar de Epidemiolgia (NHE). 

Cursando do 4º ao 6º 

período. 

1 Rio de Janeiro - 
Flamengo 

20 h 

Manhã ou tarde 

Não 

IFF IFF05SOB Enfermagem Realizar atividades da área de Vigilância 

Epidemiológica das IRAS. 

Cursando do 4º ao 6º 

período. 

1 Rio de Janeiro - 
Flamengo 

20 h 

Manhã ou tarde 

Não 

IFF IFF06SOB Farmácia, 
Biomedicina ou 
Biologia 

 

Realizar, sob supervisão, coleta de sangue e 

interpretação de exames laboratoriais relacionados à 

área de Patologia Clínica. 

Cursando entre o 3º e o 

7º período. Ter cursado 

disciplinas relacionadas à 

Análises Clínicas, como: 

Biossegurança, 

Microbiologia, 

Imunologia, 

Parasitologia, Patologia 

ou Bioquímica. 

5 Rio de Janeiro - 
Flamengo 

20h 

Manhã 

Sim 

 
Atualizado em 16/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES  

 
Farmanguinhos O Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) é, atualmente, o maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde. 

Farmanguinhos produz mais de um bilhão de medicamentos por ano para os programas estratégicos do Governo Federal, que são distribuídos à população pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), além de atender demandas emergenciais no Brasil e no exterior. Endereço: CTM - Complexo Tecnológico em Medicamentos (Instituto 
de Tecnologia em Fármacos). Avenida Comandante Guaranys, 447 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ CEP 22.775-903 OU Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de 
Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3348-5038 Contato: Vera ou Valesca. 

IFF O antigo Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), agora Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente - oferece serviços de saúde a pacientes 
referenciados por outras unidades ligadas ao SUS no Rio de Janeiro ou que possuam encaminhamento médico. Ele presta assistência à mulher com gravidez de risco 
fetal durante todo o ciclo da gestação. Após o nascimento, quem recebe acompanhamento é a criança, até atingir a adolescência, se necessário. O Instituto oferece 
atendimento para o público infanto-juvenil em diversas especialidades e realiza, ainda, um importante trabalho em aleitamento materno. Endereço: Avenida Rui 
Barbosa 716 - Flamengo, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22.250-020. Tel: (21) 2554-1833 Contato: Glaucia. 

ICC O Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz) atua como centro de pesquisa gerando conhecimento, produtos e serviços nas áreas de bioquímica, biologia molecular e celular 
e biotecnologia. Endereço: Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 CEP 81350-010 Curitiba, Paraná, PR. Tel: (41) 2104-3423 Contato: Andréa.  

IOC O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Oferece prestação de serviços de referência para diagnóstico 
de doenças infecciosas e genéticas e controle de vetores, amparado por comissões internas que garantem os padrões de biossegurança, qualidade e gestão ambiental. 
O Instituto também mantém coleções científicas de importância nacional e internacional, e forma técnicos e cientistas por meio de educação profissional e de pós-
graduação. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 2562-1202 Contato: Eliete. 

Presidência/Petrópolis O Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde é um programa da Presidência da Fiocruz que atua como centro de desenvolvimento e promoção de ações 
dedicados à redução das desigualdades sociais, sediando projetos de caráter sociocultural, principalmente nas temáticas: Plantas Medicinais; Arte, Cultura e Saúde; e 
Desenvolvimento e Participação Comunitária,  com objetivo de promover a reflexão, elaborar propostas e estabelecer práticas locais que contribuam para a solução de 
problemas de saúde e bem estar da população. Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 188 - Valparaiso - Petrópolis – RJ CEP: 25.655-031 Tel: (24) 2246-1430 / 2231-7824 
/ 2231-3137 - Contato: Marcele Senna. 
 

 


