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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/ 
Mata Atlântica 

PRE30SOB Medicina 

Veterinária 

Apoio as atividades ambulatoriais, laboratoriais e 

de campo para a vigilância em zoonoses de 

animais silvestres e domésticos no CFMA 

(identificação, manejo e coleta de material 

biológico) e realizar, sob supervisão, atendimento 

ambulatorial de cães e gatos com esporotricose. 

Cursando a partir do 5º 

período 

1 Rio de Janeiro -
Fiocruz Mata 

Atlântica - 
Colônia Juliano 

Moreira - 
Jacarepaguá 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Não 

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 
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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 IOC03SOB 
 

Farmácia ou 

Medicina 

Veterinária 

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 

 
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 
 
 
 
 
 

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 
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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 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 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 
 

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 

IOC IOC16SOB 
 

Ciências 

Biológicas 

Descrever possíveis alterações biológicas, 

imunologicas e histopatológicas em iomphalaria 

glabrata não infectada e infectada por S.mansoni 

e exposta a concentrações subletais de extratos 

aquosos de plantas com ação moluscicida e anti-

inflamatória. 

- 1 Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

IOC IOC18SOB 
 

Ciências 

Biológicas 

Testar a atividade tóxica dos diferentes extratos e 

frações de plectranthus grandis, avaliar as 

alterações bioquímicas na hemolinfa dos 

moluscos, testar a atividade dos extratos e 

frações de Plectranthus grandis sobre cercarias do 

schistosoma mansoni. 

- 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 

 
 

IOC20SOB 
 

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 

 
 

IOC21SOB 
 

Ciências 
Biológicas ou 
Biomedicina 

Determinar se a ativação e inflamação imune 
crônica observada durante a infecção pelo HIV-1 
tem impacto na magnitude da resposta à vacina 
da febre amarela. 

- 1 
Rio de Janeiro - 

Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 
Sim 

 
 

IOC 

 
 

IOC22SOB 
 
 

Ciências 
Biológicas ou 
Biomedicina 

Avaliar marcadores genéticos de vírus Influenza 
associados à resistência ao tratamento com 
antivirais. 

- 1 
Rio de Janeiro - 

Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 
Sim 

 
 

IOC 

 
 

IOC24SOB 
 
 

Ciências 
Biológicas ou 
Biomedicina 

Auxiliar no diagnostica da infecção por 

Tripanosomatídeos em mamíferos silvestres 

potenciais reservatórios; acompanhar as 

técnicas de laboratório; Auxiliar na 

manutenção do laboratório: Auxiliar no 

preenchimento dos procedimentos do 

laboratório. 
 

- 1 Rio de Janeiro - 

Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 

Sim 

 
 

IOC 

 
 

IOC25SOB 
 
 

Ciências 
Biológicas, 

Biomedicina ou 
Farmácia 

Realizar prospecção de fármacos antidiabéticos ;  

e identificar novos arcabouços moleculares, 

derivados de fenil-triazóis, 

capazes de inibir duas alfa-glicosidases: amilase 

pancreática e maltase. 

- 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 

 
IOC02MOB 

 
Biotecnologia 

 

Avaliar as atividades de eletrofisiológica de 

segmentos peptídeos do domínio M2 do 

receptor P2X7 em bicamada lipidica artificial. 
 

Estar cursando no 
mínimo o 3° ano ou 6º 

período.  
1 

Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

20 horas 

Manhã ou Tarde 
Sim 

IFF IFF02SOB 
 

Nutrição Realizar análise sensorial do LHO, análise físico 

química 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 

farmacodinâmica 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 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 

IFF IFF07SOB Serviço Social Participar dos atendimentos de familiares, 

encaminhamento e orientação. 
 

Cursando entre o 4º ao 

8º período. Ter cursado 

a disciplina de ética e 

área da saúde.  

3 Rio de Janeiro - 
Flamengo 

20h 

Manhã ou tarde 

Sim 

COGIC COGIC01SOB 
 

Engenharia 
Mecânica 

Apoiar os Engenheiros da área de assessoria 

técnica na revisão das instruções de trabalho das 

manutenções dos equipamentos e revisão dos 

procedimentos necessários ao aumento da 

confiabilidade das manutenções. 

 

 

Cursando entre o 6º e o 

8º período. 

1 Manguinhos/RJ 20h 
 

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 

COGIC COGIC01MOB 
 

Técnico em 
Refrigeração 

Apoiar os técnicos da área de ultra refrigeração, 

na elaboração das instruções de trabalho das 

manutenções dos equipamentos da referida área, 

além da formalização dos procedimentos 

necessários ao aumento da confiabilidade das 

manutenções. 

Cursando a partir do 2º 

ano. 

1 Manguinhos/RJ 20h 
 

Manhã ou tarde 

Sim 

 
 
 

ICTB 
 

 
 
 

ICTB01MOB 

 
 

Técnico de 
segurança do 

Trabalho 
 

Participar da elaboração e implementação da política de 

segurança do trabalho e ambiental do ICTB; 

acompanhar toda a rotina relacionada à gestão de 

segurança do trabalho: inspeções NRs, mapa de risco, 

monitoramento dos riscos ocupacionais, acidentes de 

trabalho, brigada de incêndio, sinalização de segurança, 

preenchimento, conferencia e controle de documentos, 

relatórios, formulários e planilhas. Treinamentos, 

confecção de folders, cartazes; auxiliar no 

Gerenciamento de não conformidades e problemas 

relacionados à segurança do trabalhador e confeccionar 

POP’s da segurança do trabalho ocupacional e 

ambiental. 

Cursando 2º ou 3º ano  
 
 

1 

 
 
 

Rio de Janeiro - 
Manguinhos 

 
 

30 h 
 

Variável 

 
 
 
 

SIM 

COGEPE COGEPE02SOB 
 

Pedagogia Acompanhar a ação pedagógica realizada na Biblioteca 

da Creche Fiocruz; contribuir com o trabalho pedagógico 

realizado no Núcleo de Ensino e Pesquisa da Creche com 

as crianças da creche; colaborar no planejamento, 

organização e participação em eventos e atividades da 

creche; colaborar no planejamento e executar ações 

relacionadas com Literatura Infantil na Creche; 

contribuir com o planejamento das ações relacionadas a 

Literatura na Educação Infantil; colaborar na leitura e 

construção de relatórios relacionados à Biblioteca da 

Creche; colaborar e contribuir no atendimento às 

famílias e crianças que utilizam a Biblioteca da creche. 

 

 

 

 

 

 

Cursando do 4º ao 6º 

período 

 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

COGEPE – 
Creche Fiocruz 

Manguinhos 

 
 
 
 
 

20 h 
Manhã 

 
 
 
 
 
 

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 FAR62SOB Farmácia Reconciliação de Documentos de Lotes de 

Produtos acabados, acompanhamento em 

auditorias internas, treinamento em documentos 

da Qualidade tais como, POP, fichas técnicas, 

monografias, participação nas reuniões de 

controle de mudanças e investigação de não 

conformidades. 

 

Cursando a partir do 6º 

período. Conhecimento 

Pacote Office Completo 

e Inglês Intermediário 

1 Rio de Janeiro/ 
Jacarepaguá 

30 h 
 

Sim 

Farmanguinhos 
 

FAR63SOB Farmácia Análises de controle em processos e estabilidade, 

acompanhamento e manipulação de lotes 

experimentais, preparo de amostras para 

análises, compilação de dados em planilhas e 

elaboração de documentos. 

 

Cursando a partir do 6º 

período. Conhecimento 

Pacote Office Completo 

e Inglês Intermediário 

1 Rio de Janeiro/ 
Jacarepaguá 

30 h 
 

Sim 

Farmanguinhos FAR64SOB Farmácia Conhecimento dos procedimentos do setor, 

padronização de solução, teste de dissolução por 

espectrofotometria e HPLC, análise de matéria- 

prima e produtos (Intermediário e Granel) por 

HPLC e Espectrofotometria, análise microbiológica 

e acompanhamento de controle de processos. 

Cursando a partir do 6º 

período. Conhecimento 

Pacote Office Completo 

e Inglês Intermediário 

1 Rio de Janeiro/ 
Jacarepaguá 

30 h 
 

Sim 

Farmanguinhos FAR65SOB Farmácia Acompanhar e auxiliar na execução e análises de 

PSD,DSC,TGA,MO,ASEP e TDA , realizar 

preenchimento e elaboração de planilhas para 

utilização das técnicas acima. 

Cursando a partir do 6º 

período. Conhecimento 

Pacote Office Completo 

e Inglês Intermediário 

1 Rio de Janeiro/ 
Jacarepaguá 

30 h 
 

Sim 

Farmanguinhos FAR66SOB Farmácia Acompanhar a fabricação e embalagem dos lotes 

observando a adequação ás normas de boas práticas de 

fabricação, auxiliar no levantamento dos tempos de 

processos para elaboração de Standards de produção e 

na determinação da faixa de rendimento e auxiliar a 

realização de atividades voltadas para o aumento de 

produtividade. 

Cursando a partir do 6º 

período. Conhecimento 

Pacote Office Completo 

e Inglês Intermediário 

1 Rio de Janeiro/ 
Jacarepaguá 

30 h 
 

Sim 

Atualizado em 17/08/2018 
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DESCRIÇÃO DAS UNIDADES  
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. 
 

Presidência/Mata 
Atlântica 

O Campus Fiocruz Mata Atlântica (CFMA), subunidade orçamentária da Presidência da Fundação, foi implantado em 2003, na área da Colônia Juliano Moreira (CJM), 
em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde a Fundação já desenvolvia, desde o fim dos anos 1990, pesquisas voltadas à produção de fitoterápicos. 

Ao abrir um novo campus na cidade em que mantém sua sede, a Fundação ampliou aquelas que seriam as atividades básicas da subunidade – pesquisa de fármacos, 
conservação da biodiversidade e controle de zoonoses – para uma vocação mais abrangente: desenvolver tecnologias que conciliem saúde e ambiente. No contexto 
regional de Jacarepaguá, o CFMA busca responder a uma forte demanda social: enfrentar as iniquidades locais. Tel: 2448-9002 -  Contato: Rosana Cabral. 

COGIC A Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) é responsável pelo gerenciamento do espaço físico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). São mais de 800 mil m2 de área, no bairro 
de Manguinhos, subúrbio do Rio de Janeiro. A Cogic está presente em todas as atividades da instituição, prestando desde serviços básicos, como jardinagem, limpeza, controle de pragas e 
vetores, até executando obras, manutenção de civil e equipamentos, e segurança. Cerca de dois mil e seiscentos profissionais especializados trabalham para oferecer as condições 
necessárias para o desenvolvimento das atividades. Além do campus de Manguinhos, a Cogic atua em todos os campi da Fundação no Rio de Janeiro, em Brasília, Mato Grosso do Sul e 
Ceará. Nos Centros de Pesquisa que ficam em Minas, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Paraná e Rondônia, ela é responsável pela área de projetos de engenharia e segurança eletrônica. 
Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 2209-2155 Contato: Denise. 
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ICTB O Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz), antigo CECAL, tem um papel importante nas atividades de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, 
porque fornece subsídios fundamentais para a realização e desenvolvimento de estudos científicos com diversas finalidades no campo da saúde. Para garantir 
qualidade e agilidade no fornecimento de seus animais, desenvolver novas tecnologias de manejo e estimular o atendimento às atuais demandas nacionais, o ICTB 
também incentiva o desenvolvimento de projetos de pesquisa que visem a aperfeiçoar a produção desses recursos. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - Manguinhos, Rio 
de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3194-8415 Contato: Nathalia Pina. 

COGEPE A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogepe), órgão ligado à Presidência da Fiocruz pela Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional, é uma 
unidade técnico-administrativa criada em 1992. A unidade tem como incumbência gerenciar ações e políticas gerais de gestão do trabalho, bem como planejar, 
coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas aos processos de avaliação de desempenho; seleção, e desenvolvimento de pessoal; classificação de cargos 
e salários; aposentadorias e pensões; benefícios; cadastro; pagamento e controle de pessoal; política de atenção à saúde do trabalhador da Fiocruz e das suas 
condições de trabalho; e informações gerenciais na área de recursos humanos, além de fornecer serviço de creche e educação infantil. Endereço: Avenida Brasil 4.365 - 
Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ - CEP 21.040-900. Tel: (21) 3836-2197 Contato: Valéria. 
 

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: Ana Paula. 

 


