
 
 

 
CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA - 2015 

 
CURSO DE INICIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA EM 

ANIMAIS DE LABORATÓRIO (BIOTERISMO) 
 

O curso de Iniciação e Desenvolvimento em Ciência em Animais de Laboratório 

(Bioterismo) tem em vista a introdução de profissionais neste campo da ciência, o 

enriquecimento curricular e a capacitação para a atuação em biotérios. 

O uso ético de animais de laboratório em pesquisas no campo da saúde é de 

fundamental importância para a busca de tratamento e cura de doenças (tratando-se de 

Brasil, especialmente as doenças negligenciadas), para o desenvolvimento de fármacos, 

para o desenvolvimento de vacinas e o apropriado controle de qualidade de sua eficácia. 

Neste sentido, proporcionar qualificação a profissionais que atuam, desejam atuar ou que 

necessitem de conhecimentos na ciência em animais de laboratório para aplicação em 

pesquisas é procedimento estratégico para o desenvolvimento científico e tecnológico 

brasileiro, e para a melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O curso trabalha com conceitos básicos e fundamentais para uma ampla 

compreensão acerca do trabalho desenvolvido em biotérios. Esses conhecimentos fazem do 

Centro de Criação de Animais de Laboratório (Cecal) uma referência nacional para a 

formação de profissionais na área. 

 
 

Coordenação:  
Profª. Drª. Etinete Nascimento Gonçalves 
 

 

OBJETIVOS: 

Geral: Conhecer os fundamentos da Ciência de Animais de Laboratório, a fim de aplicá-los 

na atuação em Biotérios. 

Específicos:  

 Conhecer as espécies, as condições para a criação e a manutenção de animais de 

laboratório. 

 Apresentar a estrutura física e os equipamentos específicos de um biotério. 

 Identificar as técnicas de manejo animal e os procedimentos para o cumprimento de um 

programa de criação para a pesquisa. 

 Conhecer os mecanismos de Controle da Qualidade Animal e Desenvolvimento Animal. 

 Apresentar ambientes de biotérios, por meio de visitas de campo.  

 



Perfil do Aluno 

Destinado a profissionais egressos do Ensino Médio (antigo 2º grau); aos técnicos em 

biotérios; aos que atuam ou desejam atuar em biotérios. 

Escolaridade: Ensino Médio 

 

Modalidade 

Iniciação e Desenvolvimento / Presencial 

 

Vagas 

Serão oferecidas 20 vagas para alunos externos. 

 

Regime e Duração 

O curso terá uma carga horária presencial de 45 horas. Será ministrado diariamente, de 

segunda à sexta-feira, das 13h  às 16h (intervalo de 20 min). Excepcionalmente, poderão 

ocorrer alterações de calendário. 

Início das aulas: 22 de junho de 2015. 

Término das aulas e encerramento do curso: 10 de julho de 2015. 

 

Inscrições 

As inscrições estarão abertas no período de 22 de maio a 19 de junho de 2015, pelo 

SIGA - Formulário de Inscrição impresso e assinado, disponível no site 

www.sigaeps.fiocruz.br  

Os candidatos deverão entregar os documentos exigidos para a inscrição pessoalmente, na 

Coordenação de Ensino do Cecal, ou por e-mail: cecalensino@fiocruz.br e/ou 

nathaliapina@fiocruz.br 

 

Documentos a serem entregues na inscrição: 

Curriculum Vitae resumido; 

Carta de Intenção, expondo as motivações para fazer o curso e as perspectivas de 

aplicação futuras dos conhecimentos adquiridos. 

 Comprovante de depósito bancário do investimento no curso (imprescindível o envio por e-

mail e apresentação do original, posteriormente). 

 Uma foto digitalizada; 

 Fotocópia (frente e verso) do documento de identidade; 

 Fotocópia de comprovante de residência. 

Enviar ou entregar toda a documentação até o dia 19 de junho de 2015, pessoalmente ou 

pelo e-mail cecalensino@fiocruz.br. 

O documento de identidade original deverá ser apresentado no primeiro dia do curso na 

portaria que dá acesso à área de ensino do Cecal (entrada ao lado direito do prédio). 

www.sigaeps.fiocruz.br%20


 

Processo de seleção 

A seleção será feita com base na avaliação do Curriculum Vitae  e da Carta de Intenção, 

pela Coordenação de Ensino. 

O resultado final será divulgado no dia 19 de junho de 2015, através de e-mail enviado ao 

candidato e na plataforma SIGA. 

O conteúdo do e-mail indicará a apresentação do/a aluno/a no dia primeiro dia de aula. 

 

CERTIFICAÇÃO 

O direito à certificação fica condicionado à assiduidade e desenvolvimento da aprendizagem 

através da avaliação das Coordenadoras. O Certificado será assinado pela  Diretoria do 

Cecal. Constará no próprio Certificado que  este por si só não concede o direito ao exercício 

da profissão. O certificado não poderá ser registrado junto ao órgão oficial da categoria, nem 

junto ao MEC. 

 
Investimento: 

R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) 

Forma de pagamento:  

DEPÓSITO EM CONTA: 

BANCO DO BRASIL 

NOME: FIOTEC - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPJ: 

02.385.669/0001-74) 

Agência: 2234-9 

Conta Corrente: 93574-3 

 

Atenção: 

Durante todo o processo seletivo é importante que o candidato acompanhe as notícias no 

endereço eletrônico: www.cecal.fiocruz.br 

A Coordenação de Ensino não se obriga a preencher todas as vagas. As aulas acontecerão 

nas dependências do Cecal, na ala de ensino. Entrada pela portaria lateral direita do prédio. 

 

Endereço e outras informações: 

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos CEP:21040-900 

E-mails para mais informações:  
cecal@fiocruz.br 
cecalensino@fiocruz.br  
etinete@fiocruz.br 
nathaliapina@fiocruz.br 
 

Telefones: (21) 3194-8484 / 3194-8476 / 3194-8452 

mailto:cecal@fiocruz.br

