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13.2. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas
de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados no Diário Oficial da União.
13.3. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a
notas de candidatos reprovados.
13.4. A aprovação e classificação final no Concurso Público não asseguram ao candidato o
direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele nomeado segundo a ordem
classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da Administração Pública que se reserva o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao seu
interesse e às suas necessidades.
13.5. O resultado será homologado considerando os quantitativos do Anexo II do Decreto 6.944,
de 21 de agosto de 2009.
13.5.1. Os candidatos classificados em posições excedentes às vagas ofertadas poderão ser
nomeados em função da disponibilidade de vagas durante o prazo de validade do Concurso Público, na
UFRJ ou em outra Instituição Federal de Ensino Superior.
13.6. O prazo de validade do Concurso Público será de 1 (um) ano a partir da data da
publicação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, uma
única vez, a critério da UFRJ.
13.7. Após a homologação do resultado final do concurso, o candidato aprovado e classificado
neste Concurso Público deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto à UFRJ, devendo,
unicamente, dirigir-se à Divisão de Recursos Humanos da UFRJ situada no Prédio da Reitoria, sala 824
- Ilha do Fundão para preencher e assinar formulário próprio caso haja alguma alteração destes dados.
Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização dessas
informações.
13.8. A UFRJ poderá, se solicitada por outras Instituições Federais de Ensino - IFEs, no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro - RJ, e observada a ordem de classificação, conforme regras estabelecidas
neste Edital, indicar, para nomeação naquelas Instituições, candidatos aprovados no presente Concurso
Público. O candidato que não desejar ser indicado para as IFEs solicitantes deverá manifestar-se, por
escrito, por sua permanência na relação de aprovados da UFRJ.
13.9. Todas as informações relativas ao Concurso Público, após a publicação do resultado final,
deverão ser obtidas na Divisão de Recursos Humanos da UFRJ.
13.10. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares,
avisos e convocações relativos a este Concurso Público que vierem a ser publicados pelo NCE/UFRJ ou
pela UFRJ.
13.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva do Concurso Público, ouvida
a Procuradoria Geral da UFRJ.
ALOISIO TEIXEIRA
ANEXO I
QUADRO DE VAGAS
Legenda: Vagas AC - Quantidade de vagas de Ampla Concorrência / Vagas PD - Quantidade de
vagas reservadas a Portadores de Deficiência.
Local das Vagas: UFRJ Macaé - Nível Superior
Cargo
Vagas AC
Vagas PD
Farmacêutico
1
Local das Vagas: UFRJ Rio de Janeiro - Nível Superior
Cargo
Vagas AC
Vagas PD
Assistente Social
5
Biólogo
3
Contador
5
Engenheiro Eletrônico
1
Engenheiro Químico
1
Farmacêutico
1
Museólogo
1
Pedagogo
2
Produtor Cultural
2
Psicólogo
2
Químico
1
Revisor de Texto
2
Tradutor Intérprete - Português-Francês
1
-

Total de vagas
1
Total de vagas
5
3
5
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1

ANEXO II
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Obs.: Além dos requisitos aqui citados, deve ser observado o subitem 3.1, alínea "c", do Edital
regulador.
Assistente Social - requisito: Graduação concluída em Serviço Social. Atribuições: Atividades
de supervisão, coordenação e orientação de trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico
e tratamento da comunidade, em seus aspectos sociais. Biólogo - requisito: Graduação concluída em
Biologia ou em Ciências Biológicas. Atribuições: Realizar pesquisas na natureza e em laboratórios,
estudando origem, funções, estrutura, distribuição, meio, semelhança e outros aspectos das diferentes
formas de vida. Colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os
para permitir o estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões. Realizar estudos e
experiências de laboratório com espécimes biológicos. Preparar informes sobre suas descobertas e
conclusões. Elaborar e aprimorar medicamentos preventivos e de tratamento de enfermidades. Produzir
soro para diagnóstico de moléstias infecto-contagiosas, infecciosas e parasitárias. Executar outras tarefas
de mesma natureza e nível de dificuldade. Contador - requisito: Graduação concluída em Ciências
Contábeis. Atribuições: Organizar os trabalhos inerentes a contabilidade. Planejar o sistema de registros
e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais. Inspecionar
regularmente a escrituração contábil. Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de
contas. Proceder ou orientar a classificação e avaliação das despesas. Elaborar relatórios sobre a situação
patrimonial, econômica e financeira da entidade. Acompanhar a finalização de contratos no aspecto
contábil. Analisar, acompanhar e fiscalizar a Implantação e a execução de sistemas financeiros e
contábeis. Exercer outras atividades afins, como por exemplo, serviços de auditoria. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. Engenheiro Eletrônico - requisito: Graduação Concluída em Engenharia Eletrônica. Atribuições: Desenvolver projetos de engenharia eletrônica; executar
obras; planejar, coordenar a operação e a manutenção, orçar, e avaliar a contratação de serviços,
controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados; elaborar normas e documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Engenheiro Químico requisito: Graduação Concluída em Engenharia Química. Atribuições: Elaborar, executar e dirigir projetos de Engenharia Química, efetuando estudos, experiências e cálculos, estabelecendo características,
especificações, métodos de trabalho, recursos necessários e outros dados requeridos, para determinar
processos de transformação químico e física de substâncias, em escala comercial, e possibilitar e orientar
a construção, montagem, manutenção e reparo de instalações de fabricação de produtos químicos.
Farmacêutico - requisito: Graduação concluída em Farmácia. Atribuições: Executar tarefas diversas
relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes à
análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e produtos acabados,
para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais e a outros propósitos.
Museólogo - requisito: Graduação concluída em Museologia. Atribuições: Planejar e organizar a aquiEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032010100800067
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sição de peças de valor. Registrar, catalogar e classificar as peças do museu, elaborando fichários e
índices diversos. Divulgar a coleção do museu, organizando exposições. Adquirir peças e desenvolver o
intercâmbio com outros museus, alugando ou pedindo peças emprestadas para expor. Atender aos
pesquisadores, permitindo-lhes o acesso ao material não-exibível. Estudar novas técnicas e métodos de
preparação e exposição de acervo. Coordenar a conservação do acervo. Supervisionar os trabalhos de
restauração das peças. Realizar pesquisas. Pode pronunciar conferências sobre as coleções do museu.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. Pedagogo - requisito: Graduação
concluída em Pedagogia. Atribuições: Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos.
Elaborar projetos educacionais. Participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação
pedagógica e educacional. Elaborar manuais de orientação, catálogos de técnicas pedagógicas. Participar
de revisão de currículos e programas de ensino. Executar trabalhos especializados de administração,
orientação e supervisão educacional. Participar de divulgação de atividades pedagógicas. Implementar
programas de tecnologia educacional. Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de
dificuldade. Produtor Cultural - requisito: Graduação concluída nas diversas habilitações de Letras ou
Artes ou Comunicação Social ou Ciências Humanas. Atribuições: Planejamento e gestão cultural,
incentivo e promoção da cultura. Planejamento, organização e divulgação de programas e projetos
culturais, promoção da integração entre a criação artística e a gerência administrativa voltada para a
produção executiva nas diversas modalidades da música, das artes cênicas, das artes visuais, de artes
integradas, da produção audiovisual e editorial. Atuação em curadoria e organização de mostras, exposições e festivais em diversas áreas artísticas e divulgação científica; fundamentos do marketing
cultural; gerência cultural e operacional. Experiência voltada para a preservação e revitalização do
patrimônio cultural. Conhecimento em gestão e política pública da cultura. Assessoria nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Psicólogo - requisito: Graduação concluída em Psicologia. Atribuições:
Atividades de supervisão e coordenação, relativas ao estudo de comportamento humano e da dinâmica
da personalidade, com vistas à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual. Químico requisito: Graduação concluída em Química ou Engenharia Química. Atribuições: Realizar estudos,
ensaios e experiências em todos os campos da química. Estudar a estrutura das substâncias, empregando
princípios, métodos e técnicas químicas. Determinar métodos de análise, baseando-se em estudos,
ensaios e experiências efetuados em todos os campos da química. Realizar pesquisas no campo da
Química Orgânica, Inorgânica, Física e Analítica. Pode especializar-se em determinado campo da
Química e ser designado de acordo com sua especialização. Executar outras tarefas de mesma natureza
e mesmo nível de dificuldade. Revisor de Texto - requisito: Graduação concluída em Comunicação
Social ou Letras. Atribuições: Analisar as informações elaboradas pelos repórteres e/ou escritores,
examinando as anotações e dados pertinentes para inteirar-se do conteúdo das mesmas. Reelaborar os
textos, dando-lhes forma e modalidade linguística preconizada, para transformá-las em reportagens ou
noticiários. Reler os textos atentando para as expressões utilizadas, sintaxe, ortografia e pontuação, para
assegurar-lhe correção, clareza, concisão e harmonia. Encaminhar a matéria reelaborada à seção de
redação e/ou editorial. Pode substituir os títulos inadequados por outro mais condizente com o conteúdo
dos textos. Pode especializar-se na revisão e/ou reelaboração de determinados tipos de texto e ser
designado de acordo com a especialização. Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de
dificuldade. Tradutor Intérprete - requisito: Graduação concluída em Letras - Português-Francês. Atribuições: Examinar o texto final a ser traduzido. Transpor textos em Língua Portuguesa ao idioma
Francês, consultando dicionários e outras fontes de informação. Fazer traduções literárias da Língua
Francesa para a Língua Portuguesa, conservando o rigor idêntico dos mesmos e o estilo e sentimento
expressos; revisar o texto traduzido. Preparar síntese de textos traduzidos. Traduzir os diálogos realizados entre pessoas que falam o idioma Francês. Efetuar a tradução simultânea de discursos pronunciados em conferências internacionais, debates e outras reuniões análogas. Interpretar discussões e
negociações entre pessoas que falam a Língua português e a Língua Francesa.
ANEXO III
QUADRO DE PROVAS
Nível

Cargo

Tipo de
prova

Superior Todos os car- Objetiva
gos

No
Valor Pontua- Pontuação míde ques- de cada ção mánima para
tões
questão
xima
aprovação
Língua Portuguesa 20
2
40
20
Disciplina

RJU
5
Conhecimentos Es- 30
pecíficos

1
2

5
60

1
30

Anexo IV - Conteúdos Programáticos
Conteúdo comum a todos os cargos: Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Adequação vocabular. Linguagem figurada. Redação de frases. Reescritura de frases. Redação oficial:
características e especificidades. Ortografia oficial. Acentuação Gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Regência
nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. RJU: Lei 8.112/90
(RJU). Conteúdos específicos: Assistente Social: Conhecimentos Específicos: Estado e Políticas Sociais:
questões teóricas e históricas; Seguridade Social, LOAS e SUAS; Política de Saúde, Reforma Sanitária
e SUS: perfil da assistência á saúde e os dilemas sócioinstitucionais do sistema de saúde; A Universidade
e a Política de Educação Superior no Brasil; Interdisciplinaridade; Pobreza e desigualdade social no
Brasil; Avaliação de políticas e programas sociais: conceitos e metodologia; Fundamentos históricos e
teórico-metodológicos do Serviço Social; Trabalho, Ética e Serviço Social; Trabalho profissional, Sistematização e investigação; Família, Dinâmica social e estratégias de sobrevivência; Práticas, Saberes e
estratégias no contexto institucional.Biólogo: Ecologia: conceito, estrutura e dinâmica de ecossistema;
ciclos biogeoquímicos; fluxo de energia e nutrientes; fatores ecológicos; ecologia dos principais ecossistemas brasileiros; estrutura e dinâmica de populações animais e vegetais; conceito de espécie, população, comunidades e seus atributos: composição e diversidade de espécies, organização e mudanças
temporais e espaciais; interações intra e interespecíficas. Técnicas de Laboratório: higiene, organização
e segurança em laboratório; conhecimentos de aparelhos, instrumentos e utensílios para análises; parâmetros físico-químicos e biológicos de água e de esgotos, tais como: cor, pH, turbidez e alcalinidade,
DBO, DQO, OD; gestão e manejo dos recursos do laboratório; noções gerais de química e física.
Esterilização de materiais. Métodos em biologia: microscopia óptica e eletrônica; espectrofotometria;
eletroforese; uso de radioisótopos; cromatografia; esterilização, desinfecção e técnicas de assepsia no
trabalho microbiológico; preparação, acondicionamento dos meios de cultura; controle microbiano.
Genética e Evolução, Genética mendeliana, alelos, cromossomas sexuais, genes ligados a cromossomos
sexuais, mitose e meiose. Cariótipos. Mecanismos de recombinação, homóloga e outros. Estrutura e
função do genoma; Ligação gênica. Replicação do DNA. Expressão gênica: transcrição, o código
genético, síntese protéica; o operon; regulação gênica, interação gênica; divisão celular; relação entre
estrutura e função de proteínas; Mapeamento cromossômico. Mutações pontuais e cromossômicas.
Transferência gênica. Bacteriófagos. Tecnologia do DNA recombinante. Evolução, forças evolutivas,
sistemática e biodiversidade. Teste de chi-quadrado. Biologia celular e molecular: membrana plasmática:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

