CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA
2016
O Diretor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), no uso de suas atribuições,
comunica a abertura do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas relativas ao curso de
Educação Profissional de Nível Médio na Habilitação Técnica em Radiologia, no período e
condições abaixo especificados.
1. DO CURSO
O presente Processo Seletivo tem como objetivo atender as Diretrizes e Orientações da
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde (SGTES/MS)
para formação do Técnico em Radiologia. O Curso Técnico em Radiologia será subsequente a
formação de ensino médio e transcorrerá em períodos semestrais durante 2 (dois) anos sendo
realizado exclusivamente no horário noturno (das 18 às 22h). Será necessário a realização de um
período de estágio obrigatório, conforme descrito no plano de curso.
2. DA INSCRIÇÃO
A inscrição para o Processo Seletivo será realizada pelo candidato, por meio do
preenchimento, via internet, do Requerimento de Inscrição, através do sítio
http://www.radiologia.epsjv.fiocruz.br, em qualquer terminal eletrônico de acesso, no período entre
16 de dezembro de 2015 a 04 de fevereiro de 2016.
Após o preenchimento do requerimento de inscrição, o candidato deverá imprimir o Cartão
de Confirmação de Inscrição (CCI). É obrigação do candidato ou seu representante por
procuração legal conferir todas as informações que irão compor o CCI, observando data, horário e
local de realização das etapas da seleção.
Haverá, também, a opção de inscrição na própria Secretaria Escolar da Escola Politécnica
de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ), situada na Av. Brasil, nº 4.365, Manguinhos,
durante o período de 04 de janeiro a 04 de fevereiro de 2016, no horário das 9 às 20h local.
A homologação dos candidatos inscritos será divulgada na própria página do concurso e
na Secretaria Escolar no dia 15 de fevereiro de 2016. A retificação da homologação deverá ser
realizada pelo próprio candidato ou representante por procuração legal entre os dias 15 e 16 de
fevereiro de 2016, no período de 09 às 20h, na própria Secretaria Escolar da EPSJV.
O candidato portador de necessidades especiais ou dependente de aparelhos
eletrônicos para correção de problemas de saúde deverá fazer a notificação no item
correspondente do Requerimento de Inscrição deste Processo Seletivo, arcando com as
consequências de sua omissão. Deverá, ainda, apresentar laudo, emitido por especialista da área,
informando os quesitos necessários para a realização da prova. Este laudo deverá ser recebido
pela Secretaria do Processo Seletivo das 09 às 20h até o último dia de inscrição (04 de
fevereiro de 2016). A EPSJV não se responsabiliza pelo não recebimento do CCI por fatores de
ordem técnica ou falhas de comunicação e transmissão eletrônica.
As informações apresentadas no Requerimento de Inscrição deste Processo Seletivo
serão de inteira responsabilidade do candidato ou seu procurador legal e, para que possam
produzir todos os efeitos a que se destinam, deverão ser feitas com estrita observância às normas
deste documento. Em nenhuma hipótese será admitida a inscrição em condições diversas
das acima expostas.
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3. DOS REQUISITOS E NÚMERO DE VAGAS
Com base na Política Pública vigente, o presente Processo Seletivo está aberto a
candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e deseja cursar a formação profissional técnica
e tenham no mínimo, na data da matrícula, 18 (dezoito) anos completos.
Este processo seletivo preencherá o total de 30 (trinta) vagas de Educação Profissional
na habilitação de Técnico em Radiologia.
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção para o preenchimento das vagas oferecidas compreenderá de uma prova
composta por 20 (vinte) questões de múltipla escolha (prova objetiva), de caráter eliminatório,
abrangendo os temas de Matemática e Lógica e uma redação sobre temas atuais. Somente serão
corrigidas as redações dos candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% de acertos nas questões
objetivas.
A prova, que deverá ser respondida à caneta azul ou preta, será realizada no dia 17 de
fevereiro de 2016, em horário e local previamente indicado aos candidatos no CCI. O candidato
deverá comparecer ao local de prova com 1 (uma) hora de antecedência do seu início, portando o
CCI e documento de identificação oficial com foto. Não será permitido ingresso no local de prova
após o horário do início da mesma.
O tempo total de duração da prova será de 3 (três) horas. É proibido o uso de celulares,
quaisquer outros meios de comunicação ou aparelhos eletrônicos. É proibido, ainda, a utilização
de livro ou qualquer material de apoio para responder as questões da prova. O candidato somente
poderá ausentar-se de seu local de realização da prova após 60 (sessenta) minutos do início da
mesma. Os três últimos candidatos permanecerão em sala até que o último entregue sua prova,
quando se fará o registro desta ocorrência na ata de prova pela fiscalização, com assinatura dos
mesmos.
O resultado final das provas será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2016, tanto na
Secretaria Escolar quanto no sítio do processo de seleção. A classificação final dos candidatos
aprovados obedecerá a ordem decrescente do somatório das notas obtidas nas provas objetiva e
de redação.
Os critérios adotados para classificação dos candidatos que obtiverem a mesma
pontuação seguem a seguinte ordem:
I.
II.
III.

Maior nota na redação;
Maior nota na prova objetiva;
O candidato mais idoso.

5. DA MATRÍCULA
Após a divulgação do resultado final, de acordo com o total de vagas disponíveis, nos
termos deste documento, os candidatos selecionados, deverão realizar a matrícula no período de
29 de fevereiro a 04 de março de 2016, das 9 às 20h, na Secretaria Escolar da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, no Campus da Fundação Oswaldo Cruz, Setor E, Av.
Brasil, nº 4365, Manguinhos.
Documentos a serem entregues para a realização da matrícula:
I.
4 (quatro) retratos iguais, tamanho 3x4, frontal, atual, sem manchas, alterações,
deformações, retoques ou correções;
II.
Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento do candidato;
III.
Original e cópia da Carteira de Identidade do candidato;
IV.
Original e cópia do CPF do candidato;
V.
Original e cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio do candidato;
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VI.
VII.

Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio do candidato;
Original e cópia do comprovante de residência do candidato ou do seu responsável
legal.

A falta de qualquer documento exigido para a matrícula, exceto o Histórico Escolar,
implicará em perda do direito à mesma. Na ausência do Certificado de Conclusão do Ensino
Médio o candidato deverá apresentar original da Declaração de Conclusão do Ensino Médio. O
candidato que não estiver de posse do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, terá o prazo de
60 dias a contar da data de sua matrícula para apresentação do referido documento.
O candidato selecionado que não efetivar a matrícula no prazo previsto ou que não
compareça às aulas até o dia 09 de março de 2016, sem qualquer justificativa, será considerado
desistente e a vaga gerada será utilizada pela instituição para fins de substituição. Para completar
as vagas remanescentes será realizada uma segunda chamada com os candidatos que estiverem
na lista de espera. A lista com os candidatos da segunda chamada será divulgada na secretaria
escolar da EPSJV no dia 11 de março de 2016.
O candidato reclassificado deverá cumprir as mesmas exigências estabelecidas neste
documento para efeito de matrícula, que deverá ser realizada também na secretaria escolar da
EPSJV, no dia 14 de março, no período das 09 às 20h.
O candidato selecionado na reclassificação que não comparecer no dia e horário
determinados para matrícula será considerado desistente, perdendo definitivamente o direito à
matrícula. É importante ressaltar que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
divulgação das chamadas.
6. DAS NORMAS COMPLEMENTARES
Em todas as fases do Processo Seletivo, o candidato deverá comparecer portando o CCI e
de documento de identificação oficial com foto. A Comissão do Processo Seletivo exigirá o
documento de identificação do candidato, com foto, quando entender necessário, nos termos
deste documento, não havendo segunda chamada para a prova, sob quaisquer alegações.
O resultado obtido pelos candidatos terá validade somente para ingresso no ano de 2016,
não sendo permitido o trancamento de matrícula no 1º semestre letivo.
A Comissão de Seleção reserva-se o direito de alterar o calendário, diante das
circunstâncias que assim o justifique, dando ciência aos interessados no portal
http://www.epsjv.fiocruz.br e no sítio http://www.radiologia.epsjv.fiocruz.br.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2015.

Paulo César de Castro Ribeiro
Diretor da EPSJV/FIOCRUZ
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Calendário do Processo de Seleção 2016 - Radiologia
De 16/12/2015
a 04/02/2016

No sítio oficial processo seletivo
http://www.radiologia.epsjv.fiocruz.br

De 04/01/2016
a 04/02/2016

Na Secretaria Escolar da EPSJV no
horário das 09 às 20h.

Necessidades especiais

Dia 04/02/2016

Prazo final para apresentar laudo
comprobatório de necessidades
especiais junto a Secretaria Escolar, das
9 às 20h.

Homologação da inscrição

Dia 15/02/2016

Divulgação na Secretaria Escolar da
EPSJV e sítio do processo de seleção.

Período para retificação do
CCI

De 15 a 16/02/2016

Exclusivamente na Secretaria Escolar da
EPSJV no horário das 09 às 20h.

Prova

Dia 17/02/2016

A prova será realizada nas dependências
da EPSJV, a partir das 19h, em sala a
ser informada no dia.

Resultado final

Dia 26/02/2016

A classificação final dos aprovados será
divulgada tanto na secretaria escolar
quanto no sítio do processo seletivo.

Matrícula

De 29/02/2016
a 04/03/2016

Na Secretaria Escolar da EPSJV no
horário das 09 às 20h.

Dia 07/03/2016

Os candidatos classificados e já
matriculados serão recepcionados pela
coordenação do curso, a partir das 18h,
em local a ser divulgado no dia.

2ª chamada

Dia 11/03/2016

A divulgação da lista dos reclassificados
será divulgada tanto na secretaria
escolar quanto no sítio do processo de
seleção.

Matrícula dos reclassificados

Dia 14/03/2016

Data de matrícula dos candidatos
aprovados e reclassificados. Realizar na
Secretaria Escolar da EPSJV.

Período de inscrição

Início das aulas
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