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CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE COLABORADORES 
PARA A REALIZAÇÃO DE MURAIS ARTÍSTICOS 

 

A Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz irá selecionar moradores das 

localidades de Manguinhos, Maré, Palmeiras/Complexo do Alemão, Vila 

Autódromo,Curicica e Taquara / Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro -, para 

participar como colaboradores na execução de 13 (treze) murais artísticos a serem 

realizados pelos alunos do curso de pintura tradicional “A Arte e a Técnica do Afresco”, 

em execução pela Oficina Escola de Manguinhos1, no período de março a julho de 2015 

em edifícios de uso público nas localidades supracitadas, como Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC). 

Os murais artísticos serão executados na técnica do afresco, que consiste em pintar 

diretamente sobre o revestimento, em argamassa de cal, ainda fresco da parede com 

pigmentos diluídos em água que penetram e a ele se fundem. Trata-se de pintura 

artística muito antiga, utilizada por gregos e romanos na Antiguidade Clássica e pelos 

mestres italianos do Renascimento, chegando até os nossos dias.  

O curso pretende resgatar e disseminar o conhecimento e a prática desta técnica 

colaborando, assim, para a sua preservação. Esta é a razão pela qual os alunos 

executarão seus TCCs nas localidades supracitadas, possibilitando a multiplicação dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos e estimulando o interesse dos moradores 

dessas localidades tanto pela arte quanto pela técnica do afresco. 

Os(as) colaboradores(as) selecionados para atuar no projeto e deverão ter 

disponibilidade de tempo entre 20 e 40 horas semanais, a depender da programação do 

aluno a que ele(a) estará vinculado(a). O valor total a ser pago pela atuação no projeto 

pode variar de R$ 2.112,00 a R$ 4.224,00 conforme as horas de dedicação do(a) 

colaborador(a). 

A realização do projeto tem o apoio da Universidade Santa Úrsula (USU), da Escola de 

Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/Ufrj) e do Senai/RJ, e 

patrocínio da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde 

(Fiotec), da Secretaria de Cultura do Município Rio de Janeiro, da empresa Sanofi Aventis 

e do Ministério da Cultura. 

                                                           
1 A Oficina Escola de Manguinhos integra o Núcleo de Educação Patrimonial do Departamento de 

Patrimônio Histórico da Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz 
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1. DO PÚBLICO ALVO 

Podem participar da seleção moradores das localidades constantes do Quadro I com 

idade a partir de 18 anos, que apresentem como escolaridade mínima os anos inicias 

do Ensino Fundamental (4º ano completo) na modalidade regular ou de educação de 

jovens e adultos (EJA), com prioridade para os(as) candidatos(as) que apresentem 

habilidade para trabalhos auxiliares de construção civil, em especial com argamassas 

de revestimentos. 

 

2. DA CERTIFICAÇÃO 

A Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz, emitirá certificaçãode 

participação como colaborador na execução do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

do CURSO DE PINTURA TRADICIONAL - A ARTE E A TÉCNICA DO AFRESCOapós 

a conclusão do mesmo.  

Fará jus ao certificadoo(a)colaborador(a) que satisfizer os seguintes requisitos: 

- freqüência conforme cronograma acordado com a coordenação do curso; 

- realizar com cuidado e compromisso as tarefas a ele(a) atribuídas. 

- manter bom padrão de comportamento; 

 

3. DAS VAGAS 

Serão oferecidas 13 (treze) vagas de colaboradores(as), sendo um(a) 

colaborador(a)para cada aluno(a), distribuídas nos bairros supracitados conforme 

quadro I, abaixo: 

QUADRO I 

LOCALIZAÇÃO Nº VAGAS 

Manguinhos 06 

Maré 04 

Complexo do Alemão 01 

Vila Autódromo 01 

Curicica e Taquara 01 
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4. DA INSCRIÇÃO  

Os(as) interessados(as) devem, preferencialmente, se inscrever pelos telefones 3865-

2220 ou pelo e-mail oem@fiocruz.br, até o dia 09/03/2015 para agendar sua seleção. 

Quem comparecer no dia e local estabelecido para a seleção, sem agendamento prévio, 

será atendido conforme disponibilidade de horário. 

 

Os(as) interessados(as) deverão comparecer no dia, horário e local estabelecido para 

a seleção - conforme Quadro II -, portando calça comprida e sapato fechado, com 

original e cópia dos seguintes documentos: 

• Carteira de identidade - RG 

• CPF 

• INSS (NIT) ou PASEP 

• Comprovante de residência (conta de água, luz, gás ou telefone) 

• comprovante de escolaridade 

QUADRO II 

LOCAL DA SELEÇÃO 
P/ MORADORES 

DE 
Dia Horário 

Oficina Escola de 

Manguinhos– OEM 

Campus Fiocruz Manguinhos 

Acesso por: 

• Av. Brasil, nº 4365, 

Manguinhos 

• Av Leopoldo Bulhões, nº 

1.480, Manguinhos 

(ver mapa de localização no 

Anexo 01) 

Manguinhos, Maré 

e Complexo do 

Alemão 

10/03/2015 

• de 9h00 

às 12h00 

• de 14h00 

às 16h00 

Pavilhão Agrícola 

Campus Fiocruz da Mata 

Atlântica 

Estrada Rodrigues Caldas, 

3400, Curicica 

(ver mapa de localização no 

Anexo 01) 

Vila Autódromo, 

Curicica e Taquara 

12/03/2015 

 

• de 10h00 

às 12h00 

• de 14h00 

às 16h00 
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5. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

Para ser habilitado na seleção, o candidato(a) deve atender aos seguintes requisitos: 

1. Ser morador da área para a qual ele se inscrever; 

2. Ter idade a partir de 18 (dezoito) anos e ter como escolaridade mínima os anos 

inicias do Ensino Fundamental (4º ano completo) na modalidade regular ou de 

educação de jovens e adultos (EJA); 

3. Demonstrar capacidade de organização; 

4. Demonstrar, no exame de seleção, habilidade para trabalhos auxiliares de 

construção civil, em especial com argamassas de revestimentos. 

5. Ter disponibilidade de tempo para atuar nos turnos da manhã e da tarde em 

qualquer dia da semana (o(a) colaborador(a) selecionado(a) irá atuar nos 

mesmos dias e horários de trabalho do aluno, que é por este definido); 

6. Ter facilidade de comunicação e relacionamento pessoal. 

 

6. DA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO 

A seleção será realizada em duas etapas.  

A Primeira Etapa se constitui em Teste de Habilidade Física e será realizada nos locais, 

dias e horários estabelecidos no Quadro II, constante do item 4 – Da inscrição, quando 

todos os requisitos constantes do item 5 serão conferidos e avaliados, por meio de: 

• Conferência e habilitação da documentação - o(a) candidato(a) que não 

apresentar a documentação em conformidade com o estabelecido nos itens 4 e 

5, será automaticamente desclassificado(a), ficando dispensado(a) das demais 

fases da seleção, descritas abaixo. 

• Preenchimento de ficha de inscrição; 

• Teste de Habilidade Física; 

A Primeira Etapa será eliminatória e os primeiros classificados nesta etapa para cada 

localidade, conforme Quadro III abaixo, passarão por Capacitação, que se constitui na 

Segunda Etapa do processo de seleção. 
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QUADRO III 

LOCALIZAÇÃO 

Nº DE 

CLASSIFICADOS 

NA PRIMEIRA 

FASE 

Manguinhos 12 

Maré 08 

Complexo do Alemão 03 

Vila Autódromo 03 

Curicica e Taquara 03 

 

Os candidatos aprovados naPrimeira Etapa serão submetidos a uma Capacitação de 

32 horas, conforme descrito no item 8, que será realizada no período de 16 a 25 de 

março das 9h às 17h no Campus Fiocruz Manguinhos, em local a ser informado quando 

da divulgação do resultado da Primeira Etapa.  

Caso haja desistência de candidato selecionado na Primeira Etapa, serão chamados 

para a Segunda Etapa (Capacitação) os próximos da lista de classificação para cada 

localidade. 

Durante a segunda Etapa (Capacitação - ver item 8), os candidatos passarão por 

avaliação cujo resultado irá definir os aprovados para atuar no projeto, conforme número 

de vagas constante do Quadro I. 

Observações:  

a) Não será cobrada taxa de inscrição.   

b) Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. 

c) As informações fornecidas pelo(a) candidato(a), no preenchimento da 

Ficha de Inscrição, a ser fornecida no dia da seleção, serão de inteira 

responsabilidade do(a) mesmo(a). Em nenhuma hipótese serão permitidas 

modificações posteriores das informações fornecidas no ato da inscrição.  

d) Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso. 
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7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

O resultado da Primeira Etapa da seleção será divulgado até o dia 13 de março de 2015 

por meio do Portal da Casa de Oswaldo Cruz (http://coc.fiocruz.br/) e pelo telefone 3865-

2220, no horário de 9h às 16h. 

O resultado da Segunda Etapa da seleção será divulgado até 3 dias úteis da conclusão 

da Capacitação, por meio do Portal da Casa de Oswaldo Cruz (http://coc.fiocruz.br/) e 

pelo telefone 3865-2220, no horário de 9h às 16h. 

 

8. DA CAPACITAÇÃO DOS SELECIONADOSNA PRIMEIRA ETAPA 

Os(as) candidatos(as) selecionados(as)na Primeira Etapa serão capacitados(as)quanto 

aos seguintes tópicos: 

• Saúde e segurança no trabalho 

• Técnica do afresco 

• Organização de canteiro / atelier 

A capacitação está prevista para ser realizada no período de 16 a 25 de março de 2015, 

no período de 9h00 às 16h30, em local a ser informado quando do resultado da seleção. 

Durante a capacitação, os(as) candidatos(as) serão avaliados quanto aos temas acima 

e os que apresentarem melhor aproveitamento, serão selecionados para atuar no 

projeto. 

Caso tenha desistência de colaboradores(as) selecionados(as) nesta etapa, serão 

chamados os(as) próximos(as) candidatos(as) que passaram pela Capacitação, 

respeitando-se a ordem de classificação. 

 

9. DO CONTRATO 

A Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz firmará contrato com os(as) 

colaboradores(as) selecionados para atuar no projeto, onde todas as informações 

relativas a local de atuação, carga horária, remuneração e demais definições e 

compromissos das partes estarão contempladas. O Contrato deverá ser assinado 

posteriormente à capacitação referida no item 8, acima. 
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10. DO PAGAMENTO 

Os(as) colaboradores(as) receberão, para atuar no projeto, um valor total que pode 

variar proporcionalmente de R$ 2.112,00 (dois mil, cento e doze reais), para dedicação 

de 20 horas semanais, até R$ 4.224,00 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais), 

para dedicação de até 40 horas semanais. 

O pagamento será realizado em 3 parcelas, a cada 40 dias de participação no projeto, 

no valor correspondente à carga horária cumprida e por meio de depósito em conta 

bancária do próprio colaborador, devendo o mesmo emitir Recibo de Pagamento 

Autônomo (RPA) conforme modelo fornecido. 

A conta bancária, ou a conta poupança, pode ser conjunta desde que o colaborador 

selecionado seja o titular da mesma. 

 

11. DOS BENEFÍCIOS 

Será contratado Seguro de Acidentes Pessoais para todos(as) os(as) colaboradores(as) 

contratados(as) para atuar no projeto. 

 

12. INFORMAÇÕES  E LOCALIZAÇÃO 

Coordenação da Oficina Escola de Manguinhos 

Tel: (21) 3865-2220  

E-mail: oem@fiocruz.br 

Endereço: Av. Brasil, 4365 Manguinhos, Rio de Janeiro 

Sítio: http://www.coc.fiocruz.br 

Localização: ver Anexo 01 
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13. CALENDÁRIO 

ETAPA DATA 

Período de Inscrição por telefone e 
e-mail (oem@fiocruz.br) 

Até 09 de março de 2015 
 

Primeira Etapa da Seleção 10 de março de 2015 - em Manguinhos 
12 de março de 2015 - em Jacarepaguá 

Resultado da Primeira Etapa da 
Seleção 

13 de março de 2015 no site 
www.coc.fiocruz.br 

Segunda Etapa da Seleção – 
Capacitação 

De 16, 18, 23 e 25 de março – das 9h às 
16h30 – Local a confirmar  

Resultado da Segunda Etapa da 
Seleção 
 

Até 30 de março de 2015 no site 
www.coc.fiocruz.br 

Assinatura do Contrato A partir de 07 de abril de 2015 

Início da atuação no projeto A partir de 07 de abril de 2015 

Período de execução dos murais 120 dias a partir do início efetivo de 
execução 
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ANEXO 01 

MAPAS DE LOCALIZAÇÃO 

OFICINA ESCOLA DE MANGUINHOS– Campus Fiocruz Manguinhos 

 

Pavilhão Agrícola– Campus Fiocruz da Mata Atlântica 


