
 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 2017 
 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Saúde 
 

METODOLOGIA REFERENTE AO SORTEIO PÚBLICO 
 

1. O sorteio será executado por membros da Comissão do Processo Seletivo 2017 para o Curso 

Técnico de Nível Médio em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), e acompanhado por dois representantes legais, que comporão 

a mesa em resposta ao convite aberto a ser realizado no primeiro momento após a abertura dos 

trabalhos no dia do sorteio. 

 

2. Em caso de manifestação de um número de interessados maior que dois, os representantes legais 

serão escolhidos entre os presentes. 

 

3. Os representantes legais escolhidos entre os presentes, como condição de participação no 

processo do sorteio, deverão preencher e assinar um termo de compromisso. 

 

4. As tabelas abaixo indicam a quantidade de candidatos aptos ao sorteio no concurso deste ano: 
 

HABILITAÇÃO: Análises Clínicas 
 

HABILITAÇÃO: Biotecnologia 
 

HABILITAÇÃO: Gerência em Saúde 

GRUPO APTOS AO SORTEIO 
 

GRUPO APTOS AO SORTEIO 
 

GRUPO APTOS AO SORTEIO 

A 69 
 

A 76 
 

A 32 

B 48 
 

B 51 
 

B 22 

C 24 
 

C 36 
 

C 7 

D 19 
 

D 30 
 

D 10 

E 537 
 

E 1018 
 

E 281 

Total 697 

 
Total 1211 

 
Total 352 

 

5. O sorteio utilizará o CCS (Cartão de Confirmação para Sorteio) disponibilizado a partir de 10 de 

novembro de 2016. No CCS, constará o código para o sorteio contendo as informações referentes à 

habilitação, ao grupo e ao número para sorteio. Observe o Quadro 1 cuja a primeira coluna será 

usada para formar os grupos do sorteio, apresentado  abaixo, e do Quadro 2 na página seguinte: 

 

Quadro 1: 
 

Grupo A: 
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) em escola da 
rede pública, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 
salário-mínimo e meio).  

Grupo B: 
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) em escola da 
rede pública, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 
salário-mínimo e meio), que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas. 

Grupo C: 
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) em escola da 
rede pública, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salário-mínimo (um salário-
mínimo e meio). 

Grupo D: 
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) em escola da 
rede pública, com renda familiar bruta per capita superior a 1,5 salário-mínimo (um salário-
mínimo e meio), que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas. 

Grupo E: Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental (1° ao 9° ano). 



Quadro 2: 
 

 
 

 
 
 
 

 
Exemplo: As duas primeiras letras são referentes, respectivamente, à habilitação técnica do 

candidato e ao grupo escolhido pelo candidato. Em GB9999, “G” refere-se à habilitação de 

Gerência em Saúde, “B” refere ao Grupo B e “9999” ao número para sorteio. 

 

6. Os instrumentos de execução do sorteio serão dois conjuntos formados pelos seguintes 

elementos: globo de alumínio gradeado, esferas de madeira numeradas de 01 a 100 e tabuleiro com 

a mesma numeração das esferas com cavidade definida para cada uma delas. 

 

7. O sorteio será dividido por dois critérios: por habilitação técnica (Análises Clínicas / 

Biotecnologia/ Gerência em Saúde) e por Grupo A, B, C, D e E. Haverá, portanto, 15 categorias de 

sorteio.  O quadro abaixo explicita os grupos e horário do sorteio. 

 

Sorteio: 19 de Novembro de 2016 

CANDIDATOS DO GRUPO E  
Análises Clínicas 

9 horas 
 

(horário oficial de Brasília) 

CANDIDATOS DO GRUPO E  
Biotecnologia 

CANDIDATOS DO GRUPO E  
Gerência em Saúde 

CANDIDATOS DOS GRUPOS A, B, C e D  
Análises Clínicas 

13 horas 
 

(horário oficial de Brasília) 

CANDIDATOS DOS GRUPOS A, B, C e D  
Biotecnologia 

CANDIDATOS DOS GRUPOS A, B, C e D  
Gerência em Saúde 

 

7.1 – Para o grupo em sorteio com aptos que somam quantidade inferior a 100 (cem), o processo 

será da seguinte forma: haverá um único globo que conterá as esferas de madeira numeradas com o 

número do candidato a ser sorteado. O número sorteado não será reposto no sorteio, uma vez que 

não interferirá nos demais sorteios desta categoria. 

 

7.2– Para os grupos em sorteio com aptos que somam quantidade no intervalo de 100 (cem) a 999 

(novecentos e noventa e nove), o processo será da seguinte forma: 1) com o conjunto nº 1, será 

sorteado o algarismo referente à unidade; a unidade sorteada será lida e exibida para o público 

espectador; 2) com conjunto nº 2, serão sorteados os algarismos referentes à centena e à dezena 

impressos nas esferas, um após o outro e lidos e exibidos para o público espectador; 3) a centena, a 

dezena e a unidade comporão um número completo do código para sorteio de um candidato; 4) o 

candidato sorteado terá seu nome e seu número exibidos ao público espectador; 5) após a exibição 

das esferas com os números do candidato sorteado, elas serão repostas em seus respectivos globos; 

6) A esfera com a numeração 100 representará 00. 

 

7.3 - Para o grupo E de biotecnologia que soma quantidade até 9999 (nove mil novecentos e 

noventa e nove), o processo será da seguinte forma: 1) com o conjunto nº 1, serão sorteados os 

algarismos referentes à dezena e à unidade impressos nas esferas, um após o outro e lidos e exibidos 

Habilitação 

A Análises Clínicas 

B Biotecnologia 

G Gerência em Saúde 



para o público espectador; 2) com conjunto nº 2, serão sorteados os algarismos referentes à unidade 

de milhar e à centena impressos nas esferas, um após o outro e lidos e exibidos para o público 

espectador; 3) a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade comporão um número completo 

do código para sorteio de um candidato; 4) o candidato sorteado terá seu nome e seu número 

exibidos ao público espectador; 5) após a exibição das esferas com os números do candidato 

sorteado, elas serão repostas em seus respectivos globos; 6) A esfera com a numeração 100 

representará 00. 

 

7.4 – Em casos de número sorteado não referente a nenhum código válido para sorteio ou em casos 

de número já sorteado, o sorteio será executado novamente. 

 

8. O processo do sorteio acontecerá no dia 19 de novembro de 2016 no auditório da EPSJV e será 

filmado para fins de registro e transmissão. 

 

9. O sorteio poderá ser acompanhado das seguintes formas: 

 

9.1 – Nas dependências da escola. Neste caso, serão distribuídas 680 senhas no total por ordem de 

chegada. Destas 680, 340 serão para candidatos que concorrem às vagas da manhã (horário da 

manhã: 9h) e 340 para os candidatos que concorrem às vagas da tarde (horário da tarde: 13h). 

Cumpre esclarecer que só poderá ser retirada uma única senha por pessoa na Secretaria Escolar da 

EPSJV das 8h às 17h do dia 18 de novembro de 2016 (dia anterior ao sorteio). Para acomodar os 

visitantes que assistirão ao sorteio nas dependências da escola, serão disponibilizados 120 lugares 

no auditório, local onde será realizado o sorteio, e 220 lugares distribuídos entre duas salas e o pátio 

circular.  

 

9.2 – Acompanhamento da transmissão sonora do sorteio emitida por caixas de som localizadas na 

frente do prédio da EPSJV. 

 

9.3 – Pela internet, por meio do endereço eletrônico da EPSJV  

www.processoseletivo.epsjv.fiocruz.br . A transmissão via internet não está garantida, em função de 

qualquer imprevisto impeditivo de natureza técnica ou tecnológica. A transmissão via internet tem 

um atraso em relação ao tempo real do sorteio de aproximadamente 20 segundos. 
 
 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 


