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Concurso público oferece 166 vagas
 Até o dia 16 de fevereiro, a Fundação Saúde estará 
com inscrições abertas para o concurso público que visa 
preencher 166 vagas para empregos de nível médio e 
superior. Os salários variam de R$ 1.210,93 a R$ 6.077,43. 
O edital n°01/2014 contempla novos empregos e oferece 
vagas que já foram esgotadas pelo concurso anterior, 
realizado em 2011, e que tem vigência até março deste 
ano. A organizadora é a Fundação Bio-Rio, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
 A taxa de inscrição é de R$ 50 para nível médio 
e R$ 85, nível superior. Será admitida a inscrição pela 
internet http://concursos.biorio.org.br até às 23h59 do dia 
16 de fevereiro, horário de Brasília. Também serão aceitas 
inscrições no posto de atendimento localizado na Avenida 
Carlos Chagas Filho, 791 (UFRJ). Os candidatos deverão 
acompanhar todas as etapas do concurso pelo site da 
organizadora ou no endereço eletrônico da Fundação 
Saúde www.fundacaosaude.rj.gov.br.
 Das vagas oferecidas, 5% são reservadas aos 
portadores de necessidades especiais, conforme 

estabelece o Decreto Federal n° 3.298/99 e a Lei 
estadual n° 2.298/94. Também há reserva de vagas para 
negros e índios no equivalente a 20%, de acordo com a 
determinação prevista no Decreto estadual n° 43.007/11.
As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, 
estão previstas para o dia 23 de fevereiro de 2014 e 
serão aplicadas nas cidades de Duque de Caxias, Niterói, 
Nova Iguaçu, São Gonçalo e Rio de Janeiro. A avaliação 
de títulos, que terá caráter classificatório, será aplicada 
apenas para candidatos de nível superior.
 Os candidatos convocados serão contratados 
pelo regime celetista. Os contratados estarão sujeitos ao 
período de experiência de 90 dias. Após esse prazo, os 
contratos de trabalho poderão ser prorrogados por prazo 
indeterminado, caso o empregado obtenha resultado 
satisfatório na avaliação de desempenho. 
 A íntegra do edital do concurso está disponível no 
site http://concursos.biorio.org.br e no site da Fundação 
Saúde www.fundacaosaude.rj.gov.br. Informações no 
endereço eletrônico fsaude2014@biorio.org.br. 

Eleições para Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) 
estão previstas para este mês 
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Rolezinho no HEMORIO mobiliza 
voluntários e coleta 

cerca de 400 bolsas de sangue 
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Foco nas unidades
especializadas

 Após 27 anos de atuação junto 
ao HEMORIO, Clarisse Lobo, assume a 
Direção Executiva da Fundação Saúde com 
o propósito implementar a excelência nas 
unidades de gestão plena. Em entrevista, a 
gestora fala dos novos rumos da entidade. 
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Endereço: Praça Pio X, n° 55, 10° andar, Centro/RJ
Telefone: (21) 2334-5759
Site: www.fundacaosaude.rj.gov.br

Este é um informativo eletrônico da Fundação Saúde. 
São permitidas reproduções do conteúdo desde que 
citada a fonte e mediante autorização dos responsáveis 
pela publicação.
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Com a palavra, a diretora... Missão 
Contribuir para a melhoria de assistência de 

qualidade à população no âmbito do SUS através da 
profissionalização da gestão, da contribuição para 
o desenvolvimento de atividades de capacitação e 
pesquisa em saúde, e da humanização no cuidado.

Visão
Ser reconhecida como agente de aprimoramento e 

qualificação dos serviços de saúde no âmbito do SUS, 
atendendo às necessidades e expectativas da clientela.

Valores
Transparência, Capacidade Organizacional, Espírito de 
Equipe/Time, Responsabilidade, Gestão de Princípios, 

Valorização Profissional, Aprimoramento, Gestão 
Participativa, Eficiência e Eficácia, Compromisso com a 
Missão, Assistência Humanizada, Empreendedorismo e 

Inovação, Qualificação das Pessoas e Diversidade.

Expediente

 

 O ano de 2014 começa com um novo horizonte e 

os rumos da Fundação Saúde passam a ser guiados pela 

nova gestão que ora se inicia. Assumimos com o propósito 

de implementar a excelência nas unidades hospitalares 

incorporadas, tomando como case de sucesso o trabalho 

desenvolvido no HEMORIO.

 Diante da relevância em repor vagas esgotadas no 

concurso vigente e da necessidade de novos empregos, 

demos o pontapé inicial ao lançar o edital do concurso 

público n° 01/2014. Os profissionais aprovados serão 

alocados em unidades de gestão plena da Fundação Saúde.

 Além disso, pretendemos manter processos seletivos 

abertos para suprir eventuais carências em nossas 

unidades. Por isso, já está em fase de elaboração um 

terceiro edital, tendo em vista que o concurso 01/2011 irá 

expirar no próximo mês. 

 Um ponto que merece destaque é a área da segurança 

do trabalho, cujas categorias foram contempladas no 

certame do dia 23/02. 

 Temos trabalhado para criar as respectivas Comissões 

Internas de Prevenção de Acidente (CIPA). Seu objetivo 

primordial é educar para prevenir acidentes e doenças nos 

nossos colaboradores.

Boa leitura!

  

Clarisse Lobo

Diretora Executiva da Fundação Saúde
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Eleições para CIPA serão realizadas este mês
 Estão previstas para o final do mês de fevereiro, as eleições para compor 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) no HEMORIO, no Instituto 
Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) e no Instituto 
Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC). De acordo com a legislação 
trabalhista, a constituição da CIPA é obrigatória e tem como objetivo a prevenção 
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 
 A CIPA é composta de representantes do empregador, Fundação Saúde, 
e outros tantos votados entre os funcionários da respectiva unidade hospitalar. 
O mandato dos membros eleitos é de um ano, podendo ser prorrogado por igual 
período. Os interessados terão até o dia 18 de fevereiro para se inscreverem no 
setor de Recursos Humanos da unidade hospitalar.

Rolezinho no HEMORIO mobiliza centenas de doadores

 Cerca de 400 bolsas de sangue coletadas. Este foi o 
saldo obtido durante o Rolezinho no HEMORIO realizado no 
dia 1° de fevereiro. O evento, divulgado nas redes sociais, 
reuniu 607 voluntários e  movimentou o salão de coleta 

da unidade naquele sábado. A mobilização ocorreu em 
um período importante, véspera do Carnaval, pois, nesta 
época do ano, o comparecimento de doadores é reduzido 
em até 70%.  

O ator Fábio Porchat compareceu à unidade

Fotos:  ASCOM/HEMORIO

O Grupo Conexão do Bem fez apresentação 
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Concurso 01/2014
 “O concurso 01/2014 representa a possibilidade 
de acolher profissionais especializados, direcionando-os 
para unidades referenciadas no Estado do Rio de Janeiro, 
como cardiologia, endocrinologia e hematologia. As vagas 
previstas no edital n° 01/2014 são emergenciais, pois 
esgotamos o banco de candidatos aprovados do primeiro 
concurso nas áreas médicas. Outros empregos são novos, 
pois não haviam sido contemplados no certame anterior, 
como médico sanitarista e físico nuclear. Destaco, 
ainda, empregos destinados a técnico de segurança do 
trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho. 
Estas vagas vêm suprir uma lacuna nas nossas unidades, 
de gestão plena, onde necessitamos dispor de serviço de 
medicina do trabalho.

Lotação
 “Os profissionais serão lotados onde há vagas 
disponíveis. Caso o profissional não aceite a lotação 
disponível no momento, ele pode pedir fim de fila. 
Entretanto, com a possibilidade de a Fundação Saúde gerir 
integralmente as unidades especializadas, futuramente, 

nossas possibilidades de lotação poderão contemplar 
locais onde esse profissional pode ser alocado.

Plano de cargos e salários
 “A Fundação dispõe de um plano de cargos e 
salários que está em tramitação na Secretaria de Estado de 
Planejamento.  Este é o foco do nosso próximo trabalho, 
pois o plano é um dos diferenciais da Fundação Saúde”.

Diferencial 
 O profissional da Fundação Saúde  é aprovado 
mediante concurso público e recebe progressões salariais 
ao longo do tempo. Isto representa a construção de 
uma carreira na área pública. Ademais, nós precisamos 
pontuar outros fatores  que agregam valor em cada 
uma das linhas de trabalho para o qual o profissional se 
propõe, por  exemplo, estar vinculado a uma unidade 
especializada. Um cardiologista que trabalha em uma de 
nossas unidades especializadas, como o IECAC, tem um 
diferencial. O salário é um fator importante, sem dúvida, 
e trabalharemos para manter os salários da FS dentro da 
realidade do mercado.

 Nos primeiros dias do ano de 2014, a diretora executiva, Clarisse Lobo, 
assumiu a gestão da entidade com o desafio de implantar a excelência nas 
unidades hospitalares incorporadas pela Fundação Saúde. Ela traz em sua 
bagagem profissional a expertise adquirida após 27 anos no Instituto Estadual 
de Hematologia Arthur Siqueira de Cavalcanti (HEMORIO), que é referência na 
rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro.  
         Clarisse Lobo anunciou a realização do segundo concurso da Fundação 
Saúde (n°01/2014), que visa preencher 166 vagas para empregos de nível 
técnico, médio e superior. As especialidades oferecidas representam a 
possibilidade de acolher profissionais para serem alocados em unidades 
especializadas de gestão plena da Fundação Saúde. Atualmente, a entidade 
está presente no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC), 
no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) e no 
Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (HEMORIO). 
 A diretora executiva relevou, ainda, a possibilidade de realização de um 
terceiro concurso ainda no primeiro semestre de 2014. “Pretendemos manter 
concursos abertos anualmente para que possamos ter, em todas as categorias 
de grande demanda, profissionais disponíveis para atendermos as unidades”.
 Nos últimos dois anos, a Fundação Saúde convocou três vezes mais 
profissionais  do que o número de candidatos previstos no edital n° 01/2011 e, 
atualmente, mantém em seu quadro cerca de cinco mil empregados que estão 
alocados em 25 unidades hospitalares.

“A Fundação dispõe de um 
plano de cargos e salários 
que está em tramitação 

na Secretaria de Estado de 
Planejamento.  Este é o foco do 
nosso próximo trabalho, pois o 
plano é um dos diferenciais da 

Fundação Saúde”.


