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Que vaga é essa?

Estamos selecionando bolsista para a equipe de Curadoria do Centro de Integração de Dados
e Conhecimentos para Saúde (CIDACS) do IGM-FIOCRUZ, no Parque Tecnológico da Bahia,
para suporte às pesquisas no âmbito da Curadoria com enfoque em modelagem, estândares,
transformação e interoperabilidade de dados.

O que você precisa ter:

 Graduação em Ciência da Computação, Ciência de Dados, Ciência da Informação,
Ciências da Saúde ou áreas correlatas com experiência em Informática em Saúde;

 4+ anos de experiência na linguagem de programação R;
 4+ anos de experiência em bancos de dados e SQL;
 Experiência em modelagem de dados SQL e no SQL;
 Experiência na análise de grande volume de dados;
 Conhecimento de bases de dados de saúde;
 Conhecimento de codificações e vocabulários controlados (CID-11. CIAP-2,

SNOMED-CT, LOINC) e padrões de interoperabilidade na área de saúde;
 Conhecimento de linguagens para representação de ontologias (XML, RDF, OWL);
 Inglês avançado.

O que nós gostaríamos que você tivesse*:

 Conhecimento do modelo comum de dados OMOP/ODSHI e suas ferramentas
(ATLAS, HADES, ACHILLES, ATHENA);

 Conhecimento em Curadoria Digital (Digital Curation Lifecycle Model/DCC);
 Conhecimento em ciclo de vida dos dados (Dama-DMBok);
 Experiência na definição de modelos ontológicos em saúde;
 Experiência na automação de pipelines para processamento de dados (ETL);
 Experiência em Sistemas Operacionais Linux e Bash;
 Conhecimentos sobre estudos epidemiológicos (Coorte);
 Pós-Graduação em Ciência da Computação, Ciência de Dados, Ciência da

Informação, Informática em Saúde ou áreas correlatas.

*Esses são requisitos diferenciais, portanto não é preciso tê-los para se candidatar, mas é
importante ter disposição para desenvolver essas habilidades durante o seu trabalho!
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As atividades principais que você precisará desenvolver:

 Aplicar o modelo comum de dados OMOP/ODSHI aos datasets do Cidacs;
 Avaliar e aplicar transformações aos datasets do Cidacs para sua adequação aos

padrões de interoperabilidade funcional e semântica nacionais e internacionais;
 Capacitar equipe da Curadoria e áreas técnicas do Cidacs e parceiros para aplicar

modelos comuns de dados e padrões adotados, atuando como facilitador;
 Suporte à Curadoria, nas estratégias do ciclo de vida dos dados, em reuniões técnico-

cientificas, nos relatórios técnicos e procedimentos operacionais padrão (POP´s);
 Redação de normas, procedimentos e relatórios no que diz respeito as ações

realizadas;
 Apoiar as atividades de produção de metadados e catalogação;
 Colaborar no desenvolvimento e edição de scripts em linguagem adequada (por

exemplo, R e Python);
 Apoiar na documentação de proveniência das bases de dados;
 Participar de reuniões e sessões técnicos-científicas.

A nossa proposta:
O valor da bolsa de pesquisa depende da sua experiência e formação (experiência mínima de
04 anos), variando entre R$ 4.500,00 até R$ 6.000,00 por um período de 12 meses (sendo os 3
primeiros meses de adaptação e avaliação), com possibilidade de renovação. A bolsa é para
dedicação exclusiva ao CIDACS.

Como será a seleção:

 1ª fase: análise de currículo (não esqueça de incluir seu link do github, caso tenha);
 2ª fase: avaliação prática;
 3ª fase: proficiência da língua inglesa;
 4ª fase: entrevista por webconferência.

Documentação a ser encaminhada (em formato PDF):

 Currículo Lattes ou Profissional;
 Diploma ou Certificado de Conclusão de última graduação;
 Certificação de proficiência em inglês;
 Carta de apresentação com a disponibilidade.

Onde você irá trabalhar:
É necessário ter disponibilidade para trabalhar presencialmente no CIDACS, no Tecnocentro
do Parque Tecnológico da Bahia, em Salvador/Ba.

Atenção: Enquanto perdurar a pandemia, as atividades serão desenvolvidas em escala de
trabalho com horários presenciais e semipresenciais (home office).

Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail selecao.cidacs@fiocruz.br, até o dia
13/08/2021, com o título “BOLSISTA CURADORIA DE DADOS – NÍVEL 3”.
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