
 
 
 
 

Concurso Público  - Nível Superior  – CRBio – 02 -  2012 

1

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso Público 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 

 



 
 
 
 

Concurso Público  - Nível Superior  – CRBio – 02 -  2012 

2

 

 

 
 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 
 
REITOR 
Ricardo Vieiralves de Castro 
 
 
VICE-REITOR 
Paulo Roberto Volpato Dias 
 
 
DIRETORA DO CENTRO DE PRODUÇÃO DA UERJ 
Maria das Graças Freire e Silva 
 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA CRBio-02 – 2ª Região – RJ/ES 
 
 
PRESIDENTE 
Newton Dias Lourenço 
 
 
COMISSÃO TEMPORÁRIA DE CONCURSO PÚBLICO  
 
 
CONSELHEIROS  
Vicente Moreira Conti (coordenador) 
Anderson Mendes Augusto 
Cristina Aparecida Gomes Nassar 
Elizeu Fagundes de Carvalho (Conselheiro do CFBio) 
Rosa Maria Cordeiro Wekid Castello Branco 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Concurso Público  - Nível Superior  – CRBio – 02 -  2012 

3

 

 

 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – CRBIO - 02 

N.º 017/CEPUERJ/2012 

APRESENTAÇÃO 

 
O Presidente do Conselho Regional de Biologia – 02  no uso de suas atribuições legais torna pública, por 
intermédio do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CEPUERJ) e mediante as 
condições estabelecidas neste edital, a realização de Concurso Público para provimento de vagas do 
quadro de pessoal efetivo do CRBIO – 02 para  cargos de nível superior.  

1 – DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – CRBIO - 02  

O Conselho Regional de Biologia - 2ª Região RJ/ES - CRBio-02 foi criado em 8 de maio de 1987 em 
atendimento à Lei 6.648 de 3 setembro de 1979 - Lei que regulamentou a profissão de Biólogo. 
 
Partindo-se dessa legalidade, os conselhos de Biologia passaram a exercer a função pública de Orientar e 
Fiscalizar o exercício profissional do Biólogo em prol dos interesses da Sociedade. 

Para o exercício das atividades regulamentadas, pessoas físicas e/ou jurídicas estão obrigadas por lei ao 
pagamento da Anuidade ao respectivo Conselho. 

MISSÃO DO CRBio-02: 
É uma autarquia federal, que atua nas áreas de meio ambiente e biodiversidade, saúde e biotecnologia e 
produção, com autonomia técnica, administrativa e financeira, cuja missão consiste em assessorar o 
Conselho Federal de Biologia, valorizar e fiscalizar o exercício da profissão de Biólogo e prestar orientação 
aos Biólogos dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo na conduta ética e responsável em suas 
atividades, buscando assegurar o respeito à vida, em todas as suas formas e manifestações, e um 
ambiente natural seguro e saudável à sociedade.  

VISÃO ESTRATÉGICA DO CRBio-02: 
Ser reconhecido como uma organização ágil e eficaz na defesa dos interesses dos profissionais e 
empresas que atuam nas áreas das Ciências Biológicas, sendo ainda fonte de consulta e de informação 
sobre questões relativas à profissão.  

VALORES COMPORTAMENTAIS DO CRBio-02: 
O comportamento dos colaboradores do CRBio-02 deve se pautar: 
• no respeito à vida em todas as suas formas e manifestações, e à qualidade do Meio Ambiente; 
• no tratamento justo e com equidade, pautado na legalidade, impessoalidade, probidade e ética; 
• na excelência no desempenho, com dedicação, competência, responsabilidade, seriedade e eficiência; 
• no espírito desenvolvimentista, pela execução de ações inovadoras e corajosas, buscando a melhoria 

contínua em todos os processos; 
• na valorização do Ser Humano, por cooperação, para manutenção de um ambiente saudável e seguro, 

mantendo comunicação aberta e responsável, e com total respeito às diferenças pessoais; 
• no orgulho de pertencer ao CRBio-02. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO CRBio-02: 

• Aumentar a divulgação das áreas de atuação dos Biólogos, buscando maior interação com o mercado 
de trabalho e a sociedade; 

• Aumentar a participação de profissionais e empresas voltadas às Ciências Biológicas, contribuindo 
para a melhoria da gestão do Conselho; 

• Incentivar eventos que propiciem o aprimoramento técnico e científico, de forma a assegurar a 
qualidade dos serviços prestados pelos Biólogos; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação e aperfeiçoamento em Ciências Biológicas; 
• Prestar informações, de modo ágil e preciso, sobre questões relativas ao Conselho, às atividades das 

diversas áreas das Ciências Biológicas e ao relacionamento com os Biólogos e empresas deste setor; 
• Articular com o CFBio, os CRBio e outras entidades externas para atuar em defesa dos direitos do 

exercício profissional, fortalecendo a profissão e a imagem do Biólogo no mercado de trabalho; 
• Intensificar, de modo pró-ativo, a fiscalização do exercício profissional; 
• Prestar assessoramento ao CFBio, sempre que solicitado; 
• Cumprir e fazer cumprir as normas e os regulamentos emanados pelo CFBio, bem como a observância 

do Código de Ética Profissional, disseminando-os para os profissionais e empresas do setor; 
• Manter em um nível de excelência perceptível e constantemente avaliado. os serviços prestados pelo 

CRBio-02 aos profissionais e empresas das diversas áreas das Ciências Biológicas; e 
• Desenvolver e implementar um Sistema de Gestão que possa ser reconhecido em conformidade aos 

padrões internacionais. 

2 -  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2.1. O Concurso Público será regido pelo Edital em referência e será executado pelo 
CEPUERJ/Coordenação de Processos Seletivos, com sede na Rua São Francisco Xavier 524, Pav. João 
Lyra Filho, 1º andar, Bloco A, sala 1006.  

2.2. O presente Concurso Público visa ao preenchimento de 03 (três) vagas existentes e formação de 
cadastro de reserva, distribuídas de acordo com o quadro a seguir: 

CARGO LOCAL 
DE 

TRABALHO 

 
 

Nº DE VAGAS 

 

VENCIMENTO 
BASE 

(Referência 
Março de 2012) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE / 
REQUISITOS 

 
Biólogo Fiscal  

 
RJ 

 
02 

 
2.500,00 

 

40 
Ensino Superior 

Completo / registro no 
Conselho Regional de 

Biologia e Carteira 
Nacional de 

Habilitação (CNH) na 
categoria B 

 
Secretária Executiva  

 
RJ 

 
01 

 
2.100,00 

 

40 
Ensino Superior 

Completo / registro no 
respectivo Conselho 

Regional, quando for o 
caso 

TOTAL  03    
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2.3. Farão parte das vagas existentes definidas no item 2.2 e do cadastro de reserva (CR) os candidatos 
aprovados nas provas, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital. A utilização do cadastro de 
reserva obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final publicada no Diário Oficial da União 
(DOU). 

2.4. Considerando o número insuficiente de vagas a serem reservadas para PNE, negros e índios, 
conforme descrito na legislação vigente, a nomeação dos candidatos constantes do cadastro de reserva 
obedecerá à ordem de classificação geral no concurso, mas, a cada fração de 5 (cinco) candidatos, a 
quinta vaga fica destinada a candidato PNE, negro ou índio aprovado, de acordo com a sua ordem de 
classificação na lista específica. 

2.5. Os (As) candidatos(as) que vierem a ser admitidos(as) ou readmitidos(as) farão jus à remuneração, às 
vantagens e aos benefícios que estiverem vigorando à época das respectivas admissões ou readmissões. 
Atualmente são disponibilizados os seguintes benefícios: Plano de Saúde, Auxílio Alimentação de R$22,00 
por dia trabalhado, Auxílio Transporte conforme a legislação vigente, Plano Odontológico, Auxílio Escola. 

2.6. Os candidatos selecionados serão contratados de acordo com o regime vigente à época. 

2.7. A fim de atendermos o preconizado no subitem 2.4, serão considerados de acordo com a legislação 
vigente: 
 
2.7.1. Serão consideradas pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas a seguir: 
 

• Deficiência física:  alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando–se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho das funções; 

 
• Deficiência auditiva:  perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
 
 

• Deficiência visual:  cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
condições anteriores; 

 
• Deficiência mental:  funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização 
dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho; 

 
• Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
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2.7.1.2 Para fazer jus à vaga de que trata o subitem 2.4, o candidato deverá declarar expressamente a 
deficiência de que é portador no ato de inscrição e obrigatoriamente apresentar a seguinte documentação: 
 
a) Laudo Médico original ou cópia autenticada especificando: o tipo, a causa, o grau e o nível da 
deficiência, o código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID –, a data 
de expedição, a assinatura e o carimbo com o nº do CRM do Médico que está emitindo o Laudo; este 
Laudo deverá conter também o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF, o nome do 
concurso e o cargo ao qual concorre; somente serão aceitos os laudos cuja expedição não ultrapasse o 
prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, conforme modelo constante do Anexo 
I; 
 
b) o candidato portador de deficiência visual, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste 
item, deverá solicitar no Formulário de Solicitação de Inscrição, até o término das inscrições, a confecção 
de prova especial Ampliada, ou ainda, a necessidade da leitura de sua prova, especificando o tipo de 
deficiência; 
 
c) o candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova, além 
do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação, por escrito, até 
o término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de 
sua deficiência. 
 
2.7.1.3. O candidato portador de deficiência, de acordo com a Lei nº 1.224, participará do Certame em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das Provas, à avaliação 
e aos critérios de aprovação, ao dia, ao horário, ao local de aplicação, ao tempo de realização das Provas 
e à nota mínima exigida, sendo-lhe, porém, assegurada a acessibilidade ao recinto onde se realizarão as 
Provas, segundo critérios de razoabilidade, proporcionalidade e viabilidade. O candidato que necessitar de 
condições especiais para a realização da prova, deverá solicitá-la de acordo com o Calendário de 
Atividades. 
 
2.7.1.4. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial Ampliada serão oferecidas 
provas nesse sistema. O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova Ampliada, entre 14 ou 
16. Não havendo a indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 16. O cartão-
resposta não será ampliado, em virtude das dimensões do equipamento eletrônico. Caso o candidato 
apresente dificuldade para a marcação do referido cartão, o candidato deverá comunicar à coordenação 
do concurso, que providenciará um fiscal especializado para auxiliá-lo.   
 
2.7.1.5. O Laudo Médico deverá ser entregue no CEPUERJ, Rua São Francisco Xavier, 524, Pav. João 
Lyra Filho, 1º andar, Bloco A, sala 1002 – Maracanã – RJ – Protocolo, das 9 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, 
ou enviado via Sedex registrado com AR, postado até o dia 14/09/2012 para a Caixa Postal nº 46.520, 
Agência Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.551-970. O CEPUERJ não se responsabilizará por 
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino. 
 
2.7.1.6. O Candidato que porventura apresentar Laudo que NÃO contenha qualquer dos itens constantes 
no subitem 2.7.1.2, será considerado como não portador de deficiência, não terá a prova especialmente 
preparada ou tempo adicional para realizar a prova, passando, assim, a concorrer somente às vagas 
denominadas Concorrência Geral (CG). 
 
2.7.1.7. O acesso dos portadores de necessidades especiais para realização da Prova, e sua eventual 
aprovação não implicam no reconhecimento da deficiência declarada e/ou a compatibilidade da deficiência 
com a atividade pertinente às atribuições do cargo, a qual será determinada por meio de exame médico 
previsto na etapa de convocação para nomeação. 
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2.7.1.8. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso, quando convocado, deverá, munido 
de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada por Equipe designada pelo 
CRBio - 02 ou por ela credenciada. Esta avaliação objetiva verificar se a deficiência se enquadra na 
previsão do Anexo Único da Lei Estadual nº 2.298/94, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, observadas às seguintes disposições: 
 
2.7.1.9. A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe 
multiprofissional composta de três a cinco profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências 
em questão, sendo pelo menos um deles médico. 
 
2.7.1.10. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando as informações prestadas pelo candidato 
no ato da inscrição, a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a 
desempenhar, a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na 
execução das tarefas e a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 
habitualmente utilize; 
 
2.7.1.11.  Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato portador de deficiência à avaliação tratada no item 2.7.1.8.; 
 
2.7.1.12. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o 
candidato não será considerado deficiente.  
 
2.7.1.13. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Solicitação de Inscrição, não se fizer constatada, devendo o mesmo candidato permanecer apenas na lista 
de classificação geral. 
 
2.7.1.14. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, a primeira contendo a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos, observada a rigorosa ordem de classificação. 
 
2.7.1.15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste item implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas a deficientes. 
 
2.7.1.16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será 
devolvido. 
 
2.7.1.17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de aposentadoria. 
 
2.7.1.18. Será eliminado o candidato:  

a) firmar declaração falsa sobre a condição; 
b) que não for considerado portador de deficiência pela Junta Médica;  
c) cuja deficiência for considerada, pela Junta Médica, incompatível com as funções do cargo 

pretendido. 
 
 

2.7.1.19. As vagas que não forem ocupadas por falta de candidatos portadores de deficiência, ou por 
reprovação destes no Concurso Público ou no Exame Médico, serão preenchidas pelos demais 
candidatos, com estrita observância à ordem classificatória. 
 
2.7.1.20. O candidato que não atender aos subitens anteriores não será considerado deficiente, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação e não terá prova especialmente preparada, seja qual for 
o motivo alegado. 
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2.7.1.21. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição indeferida para concorrer na condição de 
pessoa com deficiência está prevista  para ser divulgada em 28/09/2012, na Internet, no endereço 
eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, link CRBio - 02 2012. 
 
2.7.1.22. O candidato poderá contestar o indeferimento através dos e-mails concursoscepuerj@yahoo. 
com.br ou coprosel@uerj.br, nos dias 01/10/2012. O assunto do          e-mail deverá ser Recurso para 
Condição PNE. As respostas serão divulgadas em 05/10/2012 e após esse período, não serão aceitos 
pedidos de revisão. 
 

2.7.2 - Serão considerados negros e índios aqueles que se enquadram nas categorias discriminadas a 
seguir: 

 
2.7.2.1. É considerado negro ou índio o candidato que assim se declare no momento da inscrição. 
 
2.7.2.2. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais deste edital. 
 
2.7.2.3. Constatada a falsidade da declaração, será o candidato eliminado do concurso e, se houver sido 
nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço público após procedimento administrativo 
em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 
2.7.2.4. A publicação dos resultados finais do concurso, será realizada em 3 (três) listas. A primeira lista é 
geral, destinada à pontuação e classificação de todos os candidatos, incluindo os que se declararem 
pessoas com deficiência, negros ou índios no ato de inscrição. A segunda lista será destinada 
exclusivamente à pontuação dos candidatos que concorram às vagas reservadas a pessoas com 
deficiência e sua respectiva classificação. A terceira lista será destinada exclusivamente à pontuação dos 
candidatos que concorram às vagas reservadas a negros e índios e sua respectiva classificação. 
 
2.7.2.5. Na ocorrência de desistência de vaga por candidato negro ou índio aprovado, quando convocado 
à qual este candidato faria jus deverá ser ocupada por outro candidato negro e índio, respeitada 
rigorosamente a ordem da lista específica de classificação. 
 
2.7.2.6. Não havendo candidatos aprovados para preencher vagas incluídas na reserva para negros e 
índios, estas serão revertidas para o cômputo geral de vagas oferecidas neste concurso, voltadas à ampla 
concorrência, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de 
classificação. 
 
 
3 - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

3.1. Biólogo Fiscal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

3.1.1. Fiscalização do exercício profissional, missão precípua deste Conselho (Lei 6684/1979), 
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3.1.2. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

- Assegurar o cumprimento de Leis, Decretos e Resoluções que regulamentam o exercício da profissão de 
Biólogo, bem como das pessoas jurídicas de direito público e privado cujas finalidades básicas ou de 
prestação de serviços estejam ligados à Biologia; 

- Garantir, no resguardo dos direitos da população, que os serviços da pessoa jurídica e do profissional 
sejam prestados conforme os preceitos estabelecidos no Código de Ética Profissional do Biólogo; 

- Ter possibilidade de viajar, de acordo com a programação definida pelo Setor; 

 - Prestar informações permanentemente aos Biólogos, às instituições de ensino, de pesquisa, de 
prestação de serviços à comunidade, dos direitos, deveres e a área de atuação profissional do Biólogo; 

- Emitir pareceres em processos de fiscalização; 

- Participar de plenárias, quando convocados;  

- Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 

- Estar habilitado para dirigir veículos automotores – categoria B; 

- Manter-se atualizado sobre as normas legais e sobre a estrutura organizacional; 

- Ter conhecimentos básicos dos idiomas inglês e espanhol; 

- Executar outras atividades correlatas, ou aquelas que lhes forem solicitadas pela diretoria.  

 

3.2. Secretária Executiva 

3.2.1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

- Desenvolver as tarefas administrativas de natureza variada, nos detalhes que exigem iniciativa e 
conhecimentos necessários para o planejamento, organização e execução das operações ou dos métodos 
próprios estabelecidos; 

- Responsabilidade de acesso e de contato, sem restrição, a dados e trocas de informações, internas e 
externas; 

- Gerenciar e supervisionar os serviços e os servidores do conselho; 

- Atender as demandas da presidência e da diretoria; 

- Conhecer o sistema de gestão do Conselho e os procedimentos operacionais correlatos; 

- Conhecer a legislação e normas do Conselho. 
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3.2.2. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 

- Planejar, organizar e aplicar as técnicas de secretaria (arquivos, follow-up, agenda, reuniões, viagens, 
cerimoniais, etc.); 

- Assessorar direta ou indiretamente a diretoria, em especial a presidência; 

- Executar outras atividades correlatas, ou aquelas que lhes forem solicitadas pela diretoria; 

- Gerenciar agenda de trabalho da diretoria e, em especial, a presidência; 

- Participar e discutir sobre as metas do conselho; 

- Redigir textos profissionais em Língua Portuguesa e estrangeira; 

- Interpretar e sintetizar textos e documentos em Língua Portuguesa e estrangeira; 

- Participar de plenárias e redigir atas quando convocado; 

- Participar da organização de eventos dentro de regras protocolares (cerimonial) e de etiqueta social; 

- Organizar arquivos e controlar documentos e correspondências, distribuindo-os dentro de sua 
complexidade e importância; 

- Compreender os campos da administração e recursos humanos, contabilidade, fiscalização, direito e 
legislação social; 

- Conhecer e gerenciar a estrutura organizacional; 

- Atuar nas diversas comissões existentes, em níveis de assessoria, quando assim for determinado pela 
presidência; 

4 - DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DOS CARGOS  

a) ter sido aprovado e classificado no concurso público, de acordo com o que estipula este Edital, seus 
anexos e retificações; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de efetivo início do exercício no cargo; 

c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 

e) estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas; 

f) ter a escolaridade exigida para cada cargo realizada em instituições reconhecidas pelo MEC, conforme 
descrito na tabela do subitem 2.2; 

g) possuir carteira nacional de habilitação(CNH) na categoria B, para o cargo de Agente de Fiscalização. 

h) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma 
do art. 12 § 1º da Constituição Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 03/94, nos termos do Decreto nº 3.297/2001; 

i) possuir registro no Conselho Regional respectivo, quando for o caso; 

j) estar com a situação regularizada junto ao Conselho Regional respectivo, quando for o caso; 

k) ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo no exame médico 
admissional e entregar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da posse. 
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5 - DAS INSCRIÇÕES  

5.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente através da Internet no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link CRBio – 02 - 2012, das 10h do dia  13/08/2012 
às 21h do dia 13/09/2012 , observado o horário oficial de Brasília. 

5.2. O valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00; 

 

5.3. Procedimentos para inscrição:  

a) certificar-se de que atende a todos os requisitos exigidos conforme item 4 do Edital em referência; 

b) acessar o endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link CRBio – 02 – 
2012 onde estarão disponibilizados o Edital do concurso para download e impressão; 

c) acessar o link de inscrição e, caso seja a primeira vez que se inscreve num concurso organizado pelo 
CEPUERJ, clicar em Não Tenho Cadastro; preencher todos os dados solicitados, digitar o código 
captcha e clicar em enviar; caso já tenha cadastro, basta digitar seu CPF, senha e código captcha e 
enviar; após este procedimento, selecionar o cargo ao qual deseja concorrer e a opção Realizar 
Inscrição, preencher os dados solicitados e Enviar; aguardar a geração completa do boleto bancário; 

d) imprimir em papel A4 o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até a data 
de vencimento, em espécie, em qualquer Instituição Bancária, nos caixas eletrônicos ou nos serviços 
bancários na Internet, observados os horários definidos pelas agências bancárias para pagamento de 
títulos. 

 

5.4. Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá fazer sua inscrição, também obedecendo aos 
procedimentos da inscrição descritos no subitem 5.1, de 2ª a 6ª feira – dias úteis, no horário de 10 às 17 
horas, comparecendo a: 

� Conselho Regional de Biologia – CRBio – 02 – Delegacia Regional do Espírito Santo – Rua 
Graciano Neves, 73/501 – Ed. Léa – Centro – Vitória/ES; 

� Campus da UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, sala 1006, bloco A, Rio de 
Janeiro. 

 

OBSERVAÇÃO: A taxa de inscrição poderá ser paga até  o dia 14/09/2012. 

 

5.5. Da Isenção da Taxa de Inscrição   

5.5.1. Serão aceitos pedidos de isenção das 10h do dia 13/08/2012 até as 19h do dia 17/08/2012,  
conforme as Instruções para Isenção de Taxa de Inscrição, divulgadas no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br. 

 

5.5.2. Somente será concedida a isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição para aqueles 
candidatos que comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros, comprovarem renda bruta familiar 
mensal de até 3 (três) salários mínimos ou possuam cadastro no CadÚnico . 
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5.5.3. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição que não atendam às 
condições para sua concessão, qualquer que seja o motivo, e aqueles: 

a) enviados via fax ou via correio eletrônico; 

b) fora do prazo estabelecido no cronograma; 

c) que não obedeçam aos critérios definidos nas Instruções para Isenção de Taxa de Inscrição; 

d) que não contenham todas as documentações previstas.  

 

5.5.4. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, e que desejar participar da seleção, 
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, obedecendo ao prazo 
determinado no subitem 5.1 e seguindo as orientações conforme subitens 5.2 e 5.3. 
 

5.5.5. A resposta às solicitações de isenção de taxa de inscrição está prevista  para ser divulgada  no dia 
29/08/2012, a partir das 14 horas , no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br. 

 

5.6. Informações Complementares  

5.6.1. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação de todas as normas 
constantes no presente Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 
5.6.2. Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou fora do período e horários estabelecidos, quaisquer 
que sejam as razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 

 
5.6.3. Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. 
 
5.6.4. A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma, ainda que tenha sido efetuada em 
duplicidade, nem haverá parcelamento da mesma. Esta só será devolvida em caso de cancelamento do 
certame. 
 
5.6.5. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de 
Solicitação de Inscrição e escolha do cargo pretendido. 
 
5.6.6. O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever ou que não possa 
satisfazer todas as condições enumeradas neste Edital, terá cancelada sua inscrição e serão anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado nas provas. 
 
5.6.7. O candidato deverá manter sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, por questões de segurança e para esclarecimento de eventuais dúvidas. 
 
5.6.8. O CEPUERJ não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivo de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transmissão de dados.  
 
5.6.9. O simples recolhimento da taxa de inscrição na agência bancária não significa que a inscrição no 
concurso tenha sido efetivada. A efetivação será comprovada através do recebimento do crédito do 
pagamento pela instituição bancária e do recebimento da documentação exigida, quando for o caso. 
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5.6.10. Não será aceito pagamento em casas lotérica s, supermercados, correio, depósito comum, 
em conta corrente ou em caixa eletrônico, agendamen to de pagamento, ordem de pagamento, 
DOC, DOC eletrônico, transferência eletrônica ou pa gamento após a data de vencimento, constante 
do boleto bancário.  
 

 
5.6.11. Após a identificação pelo CEPUERJ, do recebimento do pagamento do boleto bancário referente à 
taxa de inscrição, o boleto bancário ficará indisponível para impressão. Assim sendo, o candidato poderá, 
72 horas após ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição, confirmar se o mesmo  foi creditado 
corretamente, da seguinte maneira: 
 

a) acessar o endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link CRBio – 
02 - 2012; 

 
b) digitar o CPF, senha e código Captcha e enviar; escolher a opção Situação do Boleto; neste 
momento, caso o pagamento tenha sido recebido, aparecerá a mensagem: “Você já se encontra em 
nosso cadastro e seu pagamento foi recebido com sucesso”. 

 

5.6.12. Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá verificar a situação de seu pagamento, de 
2ª a 6ª feira – dias úteis, no horário de 10 às 17 horas, comparecendo a: 

� Conselho Regional de Biologia – 02 – Delegacia Regional do Espírito Santo – Rua Graciano 
Neves, 73/501 – Ed. Léa – Centro – Vitória/ES;  

 

� Campus da UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, sala 1006, bloco A, 
Rio de Janeiro. 

 

6 - DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

6.1. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link CRBio – 02 - 2012, opção Cartão de 
Confirmação de Inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos a obtenção desse 
documento. O CCI está previsto para ser divulgado a partir das 14 horas  do dia 08/10/2012. 
 
6.2. É dever do candidato a conferência dos dados impressos no Cartão de Confirmação de Inscrição 
(CCI). Os eventuais erros de digitação em nome, identidade, etc. deverão ser corrigidos até às 21 horas  
do último dia de inscrição  no site do concurso. Após esta data e horário, os eventuais erros somente 
serão corrigidos na sala de realização da prova, através do preenchimento da Ata de Sala.  
 
6.3. Caso o candidato não possua acesso à internet para obtenção ou correção de dados do CCI,  poderá, 
de 2ª a 6ª feira – dias úteis – no horário de 10 às 17 horas, comparecer ao(a): 
 

� Conselho Regional de Biologia – CRBio – 02 – Delegacia Regional do Espírito Santo – Rua 
Graciano Neves, 73/501 – Ed. Léa – Centro – Vitória/ES;  

 
� Campus da UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, sala 1006, bloco A, Rio de 

Janeiro. 
 
6.4. O candidato deverá imprimir o Cartão de Confirmação (CCI) e portá-lo no dia de realização das provas.  
 
6.5. As informações obtidas por meio de contato telefônico junto à Coordenadoria de Processos Seletivos ou ao 
CRBio - 02 não se revestem de caráter oficial, devendo o candidato utilizar-se dos meios indicados no presente 
Edital para informar-se sobre as datas, locais e horários de realização das provas. 
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6.6. Somente será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e local definidos no CCI. 
Excepcionalmente será permitida a realização da prova em local diverso do que consta no CCI, nos casos 
previstos nos subitens 10.25 e 10.26. 

6.7. O candidato que não efetuar as correções de dados pessoais até o último dia de inscrição  ou no dia 
de realização da prova, arcará com as consequências advindas de sua omissão. 

7 - DAS ETAPAS DO CONCURSO  

7.1. O Concurso compreenderá as seguintes etapas: Prova Objetiva, Prova Discursiva e Exame Médico 
Admissional, conforme quadro a seguir: 

 

   CARGOS ETAPAS / TIPO DE PROVA Nº DE 
QUESTÕES 

TOTAL 
DE 

PONTOS 

Biólogo Fiscal 
I – Prova Objetiva 

II – Prova Discursiva 

II – Exame Médico 
Admissional 

60 

02 

___ 

60 

100 

____ 

Secretária Executiva 
I – Prova Objetiva 

II – Redação 

III - Exame Médico 
Admissional 

60 

01 

___ 

60 

100 

___ 

8 - DAS PROVAS  

 

8.1. DA PROVA OBJETIVA  (Etapa I – Todos os cargos) – Eliminatória e Classi ficatória  

8.1.1. As Provas Objetivas estão previstas  para serem realizadas no dia 14/10/2012, às 9 horas , nos 
estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro e terão a duração de 5 (cinco) horas.  

8.1.2. A data, o local e o horário definitivo para a realização das provas serão informados no CCI, pois 
dependerão da disponibilidade de locais adequados a sua realização.  

8.1.3. As Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, constarão de questões do tipo múltipla 
escolha, cada uma delas contendo 4 (quatro) opções de resposta e 1 (uma) única resposta correta, 
conforme quadro abaixo: 
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Cargo:  Biólogo Fiscal. 
 

Conteúdo da prova Nº de Questões Valor em 
Pontos por 

Questão 

Total de Pontos 

Língua Portuguesa - LP 10 1 10 

Informática – INF 10 1 10 

Legislação – LE 25 1 25 

Conhecimentos Específicos -CE 15 1 15 

TOTAL 60  60 

 
 
 
Cargo:  Secretária Executiva. 
 

Conteúdo da prova Nº de Questões Valor em 
Pontos por 

Questão 

Total de Pontos 

Língua Portuguesa - LP 10 1 10 

Informática – INF 10 1 10 

Noções de Recursos Humanos - RH 10 1 10 

Legislação - LE 10 1 10 

Noções de Banco de Dados e Arquivo - 
BA 

10 1 10 

Noções de Inglês - ING 10 1 10 

TOTAL 60  60 
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8.1.4. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior 
a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos. O candidato não poderá zerar nenhuma dos conteúdos da 
prova. 

8.1.5. As questões da Prova Objetiva serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático e as 
referências bibliográficas sugeridas, que constam do Anexo I deste Edital. 

 

8.2. DA PROVA DISCURSIVA E DE REDAÇÃO  (Etapa II – Para o cargo de Biólogo Fiscal e 
de Secretária Executiva) – Eliminatória e Classific atória  

 
8.2.1. A Prova Discursiva e de Redação será realiza da no mesmo dia da Prova Objetiva.   
 
8.2.2. As questões das Provas Discursivas obedecerão ao conteúdo programático e as referências 
bibliográficas sugeridas, que constam do Anexo I deste Edital, a prova será constituída de 02 (duas) 
questões e terá como pontuação máxima 100 (cem) pontos. 
 
8.2.3. A prova de Redação será composta pela elaboração de um texto dissertativo, de 25 a 30 linhas, a 
partir de um tema atual e terá como pontuação máxima 100 (cem) pontos. 
 
8.2.4. Será atribuída nota zero à dissertação que não corresponder ao tema e/ou modo dissertativo de 
produção textual. 
 
8.2.5. Para efeito de correção, serão considerados os seguintes critérios: desenvolvimento do tema  
apresentado, adequação ao modo discursivo, aspectos relativos à coerência e à coesão textual e  
emprego da norma culta da língua portuguesa. 
 
8.2.6. A Prova Discursiva e de Redação será corrigida, dos candidatos aprovados na Prova Objetiva até a 
50ª (quinquagésima) posição de cada cargo. Em caso de empate nesta nota, todos os candidatos com a 
mesma nota terão a prova discursiva e de redação corrigida.    
 
8.2.7. A Prova Discursiva e de Redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente  tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras 
pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência, se essa impossibilitar a redação pelo próprio 
candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no item 10.25 deste 
edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal de sala e um fiscal do CEPUERJ 
devidamente treinado, para o qual deverá editar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e 
os sinais gráficos de pontuação. Neste caso poderá ser utilizado o procedimento de filmagem e/ou 
gravação.  
 

8.2.8. Serão considerados aprovados na Prova Discursiva e na Prova de Redação os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
 

8.2.9. A folha de texto definitivo da Prova Discursiva e de Redação não poderá ser assinada, rubricada, 
nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena 
de anulação. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de 
texto definitivo acarretará a anulação da prova do candidato.  
 
8.2.10. Não será permitida a consulta a nenhum tipo de material, como livros, apostilas, anotações, 
códigos ou qualquer outra fonte de dados. 
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8.2.11. A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva e de 
redação. A folha para rascunho, contida no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não 
valerá para tal finalidade. 
 
8.2.12. Os resultados das Provas Discursivas e de Redação estão previstas para serem divulgadas no dia 
24/10/2012, a partir das 14 horas , no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br  e nos quadros de 
avisos do CEPUERJ.  
 
 
9 - DA DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS DA PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E DOS 
RECURSOS 
 
9.1. O gabarito da Prova Objetiva está previsto  para ser divulgado no dia 15/10/2012, a partir das 14h , no 
endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link CRBio – 02 2012. 
 
9.2. O candidato poderá solicitar recurso ao gabarito das Provas Objetivas e Discursivas no período de 15 a 
17/10/2012, da nota obtida na Prova Discursiva e de Redação no período de 12 a 13/11/2012. O link  dos 
recursos serão bloqueados às 15hs do último dia do período previsto.  

   
9.3. Os recursos das Provas Objetiva e Discursiva serão realizados pelo candidato, constando de todas as 
questões a que desejar recorrer.  
 
9.4. O recurso da Prova Objetiva e Discursiva deverá constar da indicação precisa daquilo em que o 
candidato se julgar prejudicado, tomando por base apenas  as referências bibliográficas constantes do 
Anexo I, com indicação obrigatória do(s) título(s) da(s) referência(s), do(s) capítulo(s) e da(s) página(s) onde 
o fundamento do recurso é encontrado.  
 
9.5. O recurso a nota da Prova Discursiva de Redação deverá tomar por base a nota obtida na referida 
prova.  
 
9.6. Os candidatos deverão adotar os procedimentos descritos abaixo para solicitar recursos: 
 

a) acessar o endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento e o link CRBio – 
02 2012, onde estará disponível o modelo do Formulário de Solicitação de Recurso e o boleto de 
pagamento da taxa de recurso, no valor de R$ 27,00;  

b) digitar o CPF, senha, código Captcha e enviar; escolher a opção Solicitação de Recurso e clicar 
no botão Enviar; 

c) preencher corretamente todos os campos do Formulário de Solicitação de Recurso 
discriminando as questões que são objeto de recurso e enviá-lo através do botão específico 
(ENVIAR); 

d) aguardar a geração completa do boleto bancário para pagamento da taxa de recurso e imprimir o 
referido boleto em papel A4; 

e) efetuar o pagamento até a data de vencimento, em espécie, em qualquer Instituição Bancária, 
nos caixas eletrônicos ou nos serviços bancários na internet; 

f) caso o candidato não possua acesso à internet para solicitação de recursos, poderá comparecer ao 
Campus da UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar, sala 1006, bloco A ou no 
Conselho Regional de Biologia – 02 – Delegacia Regional do Espírito Santo – Rua Graciano Neves, 
73/501 – Ed. Léa – Centro – Vitória/ES, no horário de 10 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira – dias úteis. 

g) os candidatos que tiverem obtido isenção da taxa  de inscrição estão isentos do 
pagamento da taxa de recursos. 
 
OBSERVAÇÃO: O cartão-resposta ficará disponível no site do CEPUERJ para vista, após a 
divulgação do resultado da prova objetiva pelo perí odo de uma semana, bem como os 
cadernos de Prova Discursiva e o de Redação. 
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9.7. Não será aceito recurso por via postal, telegrama, fax ou qualquer outro meio que não seja o 
especificado neste Edital, qual seja o site do CEPUERJ, disponível 24 horas por dia no período de 
solicitação de recurso. 
 
9.8. Será indeferido, liminarmente, o recurso que: 

a) não estiver fundamentado nas referências bibliográficas indicadas no Anexo I;  
b) for interposto fora do período acima descrito; 
c) não tiver constatado o pagamento da taxa de recurso no período definido e horário de 

pagamento bancário dos serviços de Internet. 
 
9.9. Após o julgamento dos recursos, o gabarito inicialmente divulgado poderá ser alterado, e as provas 
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial. Os pontos correspondentes às questões porventura 
anuladas serão atribuídos indistintamente a todos os candidatos que não os tiverem obtido na correção 
inicial. 
 
9.10. A decisão final da Banca Examinadora quanto ao gabarito da Prova Objetiva e Discursiva constitui 
última instância para recursos e revisão, sendo ela soberana em suas decisões, razão pela qual serão 
indeferidos, liminarmente, recursos ou revisões adicionais. 
 
9.11. Os resultados dos recursos da Prova Objetiva e Discursiva estarão previstos para divulgação, 
nos seguintes períodos: 
 

• Prova Objetiva e Discursiva -  24/10/2012; 
• Nota da Prova Discursiva e de Redação -  23/11/2012 . 

 
9.12. A taxa de recurso não será devolvida, sob nenhuma alegação. 
 
9.13. Caso haja provimento dos pedidos de recursos referentes às provas, haverá divulgação de novo 
resultado, a ser publicado no site do CEPUERJ. 
 

10 - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

10.1. O candidato deverá comparecer ao local destinado à realização das provas com antecedência 
mínima de uma hora do horário fixado para seu início, portando caneta esferográfica transparente  (tinta 
azul ou preta), cartão de confirmação de inscrição (CCI) e documento de identidade original informado no 
ato da inscrição.   

10.2. Não serão aceitas fotocópias nem protocolos de documentos sem foto como documento de 
identificação. Os documentos a serem apresentados deverão estar em boas condições, de forma a 
permitirem, com clareza, a identificação do candidato. 

10.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, o 
documento de identidade original, em virtude de roubo, furto ou perda, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias. Nestes casos, o candidato 
será submetido a identificação especial (coleta de dados do candidato, assinatura e impressão digital) em 
formulário próprio. 

10.4. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares e pelo 
Corpo de Bombeiro Militar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(Ordens, Conselhos, etc); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e 
da Magistratura; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como 
identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto). 

 



 
 
 
 

Concurso Público  - Nível Superior  – CRBio – 02 -  2012 

19

 

 

10.5. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de realização da prova, data e horário 
como justificativa de sua ausência.  O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo 
alegado, caracterizará desistência do candidato. 

10.6. Ao candidato só será permitida a realização das provas em data, local e horário constantes no cartão 
de confirmação de inscrição (CCI) ou no site do CEPUERJ. Não haverá, portanto, segunda chamada das 
provas. 

10.7. Não será admitido ingresso de candidato ao local de realização das provas após o horário fixado 
para seu início. Os portões dos locais da Prova Objetiva serão fechados impreterivelmente às 9 horas.   

10.8. O cartão-resposta será considerado como documento único e definitivo para efeito de correção das 
provas objetivas, devendo ser assinado e preenchido corretamente pelo candidato, de acordo com as 
instruções contidas na contracapa da prova, não sendo substituído em hipótese alguma por erro do 
candidato no preenchimento. 

10.9. Por ocasião do recebimento do cartão-resposta, o candidato será solicitado a registrar, em campo 
próprio do referido cartão-resposta, sua assinatura e transcrição de frase. Este procedimento servirá para 
eventual necessidade de confirmação de sua identidade. Caso haja recusa em cumprir este procedimento, 
o candidato será eliminado do concurso. 

10.10. Nenhuma marcação deverá ser realizada no cartão-resposta fora do campo destinado a marcação 
das respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelo sistema de leitura, prejudicando, 
assim, o desempenho do candidato. 

10.11. As marcações feitas incorretamente no cartão-resposta são de inteira responsabilidade do 
candidato. 

10.12. Não será permitida a marcação do cartão-resposta por outra pessoa que não seja o candidato, 
salvo o caso de o mesmo candidato ter solicitado condições especiais, conforme subitens 10.25 e 10.26, 
mediante autorização da Coordenação de Processos Seletivos. 

10.13. Será atribuída nota zero à questão que, no cartão-resposta, não estiver assinalada, que contiver 
mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível, ou com campo de marcação 
não preenchido integralmente. 

10.14. Os candidatos deverão conferir seus dados pessoais impressos no cartão-resposta, tais como 
nome, número de inscrição, cargo e identidade. Caso o candidato identifique erros durante a conferência 
das informações contidas no cartão-resposta da Prova Objetiva, estes deverão ser informados 
imediatamente ao fiscal de sala. 

10.15. Os candidatos poderão ser identificados digitalmente nas respectivas salas da prova, através de 
sistema específico.  

10.16. Os celulares, relógios (digitais e analógicos) e outros dispositivos eletrônicos serão 
obrigatoriamente desligados e ficarão de posse do candidato em envelope lacrado, para garantir a lisura 
do certame até a saída do candidato do local de prova. Caso o candidato se recuse a lacrar o celular, 
relógio ou outros dispositivos, viole o envelope sem autorização, ou ainda se o telefone celular tocar 
durante a realização da prova, o fato será registrado na Ata de Sala e o candidato será eliminado do 
certame. 
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10.17. Ao término da prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o cartão-
resposta da Prova Objetiva e o caderno da Prova Discursiva e de Redação, conforme o cargo pretendido.  

O candidato que não devolver o cartão-resposta e os cadernos das Provas Discursivas e de Redação 
estará automaticamente eliminado do concurso. Os candidatos somente poderão levar consigo os 
cadernos de prova Objetiva faltando uma hora para o seu encerramento. 

10.18. Não haverá, qualquer que seja o motivo alegado, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
da prova em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 

10.19. Não será permitida, em hipótese alguma, consulta a livros, revistas, texto, notas, códigos, folhetos 
ou assemelhados. Tampouco será permitida a utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como 
máquinas de calcular, agendas, relógios com calculadora, walkman, gravador, pager, palm top, I-pods, I-
pads, I Phone, Tablet,  telefone celular, receptores que possibilitem comunicações a distância, sob pena 
de eliminação.  

10.20. O candidato somente poderá se retirar do recinto das provas com a devida autorização da 
coordenação e acompanhamento de fiscal. 

10.21. Por motivo de segurança, os candidatos só poderão ausentar-se, definitivamente, do recinto das 
provas após 60 minutos contados a partir do seu efetivo início. 

10.22. Ao final das provas, os 3 (três) últimos candidatos só serão liberados após todos terem terminado 
ou encerrado o período de realização da prova, assinando a Ata de Prova, atestando, assim, a idoneidade 
da finalização da prova. 

10.23. O candidato que não observar o disposto nos subitens 10.16, 10.17, 10.19, 10.20, 10.21 e 10.22, 
deverá assinar o Termo de Ocorrência do Concurso. Caso o candidato se negue a assinar o documento, o fato 
será relatado no referido Termo de Ocorrência e assinado pelos fiscais de sala e pelo Coordenador Local. 

10.24. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante , que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança. O tempo de realização da prova não será estendido tendo em vista o afastamento da candidata 
para a amamentação. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem necessários, não tendo a 
candidata, neste momento, a companhia do seu acompanhante, mas sim de um fiscal. 

10.25. O candidato que necessitar de condições especiais p ara a realização da prova, deverá além 
de assinalar no Formulário de Solicitação de Inscri ção, enviar ao CEPUERJ/Coordenação de 
Processos Seletivos, Caixa Postal 46.520, Agência V ila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.551-970, 
através de carta registrada com AR, requerimento co m exposição de motivos, acompanhado de 
atestado médico original (com assinatura e número d o registro profissional) até às 12 horas do dia   
28/09/2012 (data da postagem).   
 
10.26. O candidato que, à época de realização da Prova, estiver com doença infectocontagiosa que 
demande isolamento, ou que necessite de cuidados médicos especiais que comprovadamente impeçam o 
deslocamento ao local de realização da prova, deverá entrar em contato com o CEPUERJ/Coordenação 
de Processos Seletivos, através do teleatendimento   (2334-0639), até às 12 horas do  dia 28/09/2012, 
apresentando laudo médico. Obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, o CEPUERJ 
avaliará individualmente os casos, no que tange à possibilidade de atender à demanda criada, o que 
poderá implicar mudança do local de realização da Prova. 
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10.27.  O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas 
deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até 28/09/2012, na 
forma do subitem 10.25, justificativa acompanhada de laudo e parecer emitido por especialista da área de 
sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 40 
do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 

10.28. Não serão concedidas condições especiais para a realização das provas ao candidato que não as 
solicitar no prazo determinado nos subitens 10.25 e 10.26. 

10.29. A solicitação de condições especiais para a realização das provas será atendida ou não 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

10.30. No caso de utilização de ledor, conforme subitem 10.25, este transcreverá as respostas para o 
candidato.  

10.31. Os candidatos que terminarem suas provas não poderão utilizar os banheiros destinados aos 
candidatos que ainda estejam fazendo prova. 

10.32. O CEPUERJ poderá adotar medidas adicionais de segurança, caso seja pertinente. 

11 - DOS RESULTADOS DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO FINA L 

11.1. O resultado das Provas está previsto  para ser divulgado no dia 23/11/2012, a partir das 14 horas , 
no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos em Andamento, link CRBio – 02  - 2012. 

11.2. A classificação final dos candidatos será obtida através do somatório das notas obtidas nas Etapas I e II.  

11.3. Se houver empate na classificação final, serão considerados para fins de desempate, os seguintes 
critérios, na ordem descrita a seguir: 

 
Cargos:  Biólogo Fiscal: 
 
1º - ter obtido maior número de pontos na Prova Discursiva;  
2º - ter obtido maior número de pontos na prova Objetiva; 
3º - ser mais idoso, considerando dia, mês e ano de nascimento. 
 
 
Cargo:  Secretária Executiva 
 
1º - ter obtido maior número de pontos na Prova de Redação;  
2º - ter obtido maior número de pontos na prova Objetiva; 
3º - ser mais idoso, considerando dia, mês e ano de nascimento. 
 

11.4. A listagem de pontuação obedecerá à seguinte legenda: 

SELECIONADO -  atendeu ao critério especificado nos subitens 8.1.4 e 11.3 e encontra-se dentro do 
número de vagas previsto no subitem 2.2; 
APROVADO  – atendeu ao critério especificado nos subitens 8.1.4 e 11.3, mas não se encontra dentro 
do número de vagas previsto no subitem 2.2; 
REPROVADO – não atendeu ao critério descrito nos subitens 8.1.4; 

     ELIMINADO  – faltou à prova ou desistiu de prestar o concurso ou deixou de atender às determinações 
previstas quando da realização da prova. 
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12 - DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL ( Etapa II) – Eliminató rio 

12.1. Para fins de nomeação, será publicada no Diário Oficial da União (DOU) a relação dos candidatos 
aprovados e classificados dentro do número de vagas fixado neste edital, que serão convocados pela 
Presidência do CRBio - 02, através de telegrama via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), 
para submeter-se ao exame médico e apresentar a documentação exigida, no prazo definido. 

12.2. Será eliminado o candidato que não se apresentar à convocação no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da publicação no DOU, observado o registro de entrega do telegrama, não 
cabendo qualquer recurso. 

12.3. O exame médico admissional terá por objetivo avaliar as condições físicas e mentais,   consideradas 
as exigências das atividades inerentes ao cargo. 

12.4. O exame médico será realizado no Estado do Rio de Janeiro, em local designado pelo CRBio - 02.  

12.5. O candidato uma vez convocado, se residir em local diverso, deverá se deslocar para o município do 
Rio de Janeiro ou do Espírito Santo com recursos próprios. 

12.6. Os candidatos selecionados que forem portadores de deficiência serão submetidos a junta médica 
indicado pelo CRBio -02, que emitirá decisão conclusiva sobre a qualificação do candidato e o grau de 
deficiência capacitante para o exercício do cargo que pretende ocupar. 

12.7. No exame médico não serão atribuídas notas, sendo o candidato apenas qualificado como “apto” ou 
“inapto”. 

12.8. O candidato será eliminado do concurso: 

a) se não comparecer ao exame médico; 

b) se for considerado inapto no exame médico; 

c) se não atender às exigências e prazos estabelecidos pelo CRBio-02. 

12.9. Os candidatos convocados para a realização do exame médico deverão portar a carteira de 
identidade original com a qual se inscreveram. 

12.10. Se algum candidato for considerado “inapto”, será convocado para avaliação médica o candidato de 
classificação subsequente e assim sucessivamente, até que todas as vagas estejam preenchidas.  

12.11. O não comparecimento do candidato, nesta fase, no prazo definido no telegrama de convocação, 
significará desistência da vaga e eliminação do Concurso, devendo a Presidência do CRBio - 02 convocar 
o candidato subsequente, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.  
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13 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO     

13.1. Os resultados oficiais do concurso serão homologados em até um mês após a divulgação dos 
resultados no Diário Oficial da União (DOU). 

13.2. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos a partir da data de publicação no DOU do 
resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CRBIO - 02. 

13.3. Dentro da validade do Concurso Público, de que trata o subitem 13.2, o CRBio -02 poderá 
disponibilizar novas vagas para provimento, mediante autorização da Presidência. 

13.4. O candidato selecionado de acordo com o número de vagas será convocado para contratação e 
deverá apresentar os seguintes documentos (original e cópia) abaixo relacionados: 
 

a) 02 (dois) retratos 3 x 4 recentes; 

b) certidão de nascimento ou casamento; 

c) documento de identidade; 

d) CPF; 

e) PIS/PASEP, se for o caso; 

f)   comprovante de residência ou declaração de residência; 

g) comprovante de naturalização, para o brasileiro naturalizado;  

h) certificado de reservista e prova de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos 
brasileiros do sexo masculino;  

i)   título de eleitor e prova de estar em dia com as obrigações eleitorais, para os candidatos brasileiros;  

j)   certidão de nascimento dos filhos; 

k) no caso de candidato estrangeiro, deverá ser apresentada a documentação necessária à 
nomeação, de acordo com a legislação vigente;  

l) diploma de graduação plena completa, conforme o cargo pretendido (duas cópias); 

m) currículum vitae atualizado; 

n) outros documentos a serem requisitados pelo CRBIo - 02, quando pertinente. 

 
13.5. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou xerocópias não 
autenticadas. 
 
13.6. Os candidatos que não apresentarem os documentos no prazo previsto serão desclassificados e 
excluídos do Concurso Público para todos os fins. 
 
13.7. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a contratação até a data da convocação ou 
a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do candidato, 
sua eliminação do respectivo Concurso Público e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados, 
ainda que já tenham sido publicados os resultados finais, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
 
13.8. A convocação para cada cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, 
de acordo com a necessidade do CRBio - 02, e será realizada no prazo máximo de até 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da homologação do resultado final publicado no Diário Oficial da União (DOU). 
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13.9. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos para a contratação nos cargos 
conforme subitem 13.4, serão exigidos apenas dos candidatos selecionados e convocados para início das 
atividades. 
 
13.10. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos citados no item 4 deste Edital e os 
exigidos no item 13.4, perderá o direito à vaga. 
 
 
14 - DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
14.1. Ao iniciar suas atividades, o colaborador estará submetido a periódicas Avaliações de Desempenho, 
nas quais sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo serão objeto de avaliação. 
 
14.2. A avaliação do desempenho do colaborador será realizada por uma comissão criada especialmente 
para este fim, sendo submetida à homologação da Presidência. 
 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Não será permitido ao candidato entrar na sala de prova portando armas, celulares, relógios digitais 
ou analógicos, aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, como também, o uso de óculos escuros ou 
quaisquer acessórios como bonés, chapéu, gorro, cachicol, etc ou protetores auriculares. 

15.2. São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a atualização de seu 
endereço residencial enquanto o Concurso Público estiver dentro do prazo de validade, não se 
responsabilizando a CRBio - 02 e o CEPUERJ/UERJ por eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato 
em decorrência de informações incorretas ou insuficientes. 

15.3. Não será permitido ao candidato fumar no local da prova, conforme Lei nº 5.517 de 17/08/2009 e 
Decreto nº 41.121 de 16/11/2009. 

15.4. Será excluído do Concurso Público, em qualquer de suas fases, o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer tolerância; 
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal após ter assinado a lista de frequência; 
d) ausentar-se do local de provas antes de decorridos sessenta minutos do seu início; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não o 
autorizado pelo CEPUERJ; 
f) ausentar-se da sala de provas levando o cartão-resposta ou outros materiais não permitidos, sem 
autorização; 
 
g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
h) utilizar-se de processos ilícitos na realização das provas, comprováveis por meio eletrônico, estatístico, 
mecânico, visual ou grafotécnico, ainda que a constatação ocorra posteriormente; 
i) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação ou impresso 
não permitidos ou máquina calculadora ou similar; 
j) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, 
relógios digitais ou analógicos, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, I Phone, Tablet, receptor, 
gravador ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 
k) comportar-se de modo a perturbar a realização das provas pelos demais candidatos, causando evidente 
prejuízo a estes; 
l) deixar de assinar a lista de presença;  
m) deixar de apresentar os documentos solicitados no prazo estabelecido; 
n) não observar as disposições deste Edital. 
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15.5. A exclusão do Concurso Público de um candidato pelas razões indicadas neste Edital será publicada 
no DOU. 

15.6. Decorridos 5 (cinco) anos da realização do Concurso Público, todos os documentos e processos a 
ele relativos serão incinerados, independente de qualquer formalidade. 

15.7. O CEPUERJ não fornecerá declarações de aprovação no certame, valendo como declaração, a 
publicação do resultado final no DOU. 

15.8. A constatação, a qualquer tempo, de que o candidato prestou qualquer informação fraudulenta, 
acarretará sua eliminação deste Concurso Público. No caso de já ter tomado posse, será exonerado, 
depois de assegurado o direito de ampla defesa, sem prejuízo das demais medidas judiciais e 
extrajudiciais cabíveis ao caso. 

15.9. É de inteira responsabilidade do candidato manter seu endereço atualizado junto a CRBio - 02, a fim 
de viabilizar contatos necessários para nomeação e posse. As alterações deverão ser realizadas na sede 
do CRBio - 02 através de requerimento específico.  

15.10. O CRBio - 02 e o CEPUERJ não se responsabilizam por eventuais prejuízos aos candidatos que 
não atualizarem seu endereço, se o mesmo for de difícil acesso, se a correspondência for devolvida pela 
ECT por razões diversas de fornecimento de endereço e/ou com erro e por correspondência recebida por 
terceiros. 

15.11. Na hipótese de se verificarem falhas de impressão nas provas após a sua distribuição, o 
Coordenador Local, antes do início das mesmas providenciará a sua substituição. 

15.12. Caso não haja cadernos suficientes para a devida substituição, o Coordenador Local realizará a 
leitura dos itens onde ocorram falhas, usando para isso, um caderno de questões completo. 

15.13. Se a identificação de erros for verificada após o início da prova, o Coordenador Local, após contato 
com o CEPUERJ, estabelecerá prazo para a compensação do tempo usado para a regularização do 
caderno.  

15.14. O CEPUERJ divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais 
sobre o Concurso, que passarão a integrar o presente Edital. 

15.15. O CEPUERJ e o CRBio - 02 não se responsabilizam por cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este concurso. 

15.16. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e a sua apresentação para 
a contratação e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 

15.17. Todos os horários citados neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília. 

15.18. Não haverá justificativa para o não cumprimento dos prazos determinados, nem serão aceitos 
documentos após as datas estabelecidas. 

15.19. As legislações publicadas após a divulgação deste edital não serão consideradas para fins de 
alterações no certame. 

15.20. Os candidatos inscritos no certame ficam obrigados a acompanhar no site do CEPUERJ, todas as 
comunicações que se façam necessárias até o prazo de validade do concurso.  

15.21. Os casos omissos serão decididos pelo CRBio - 02 e o Centro de Produção da UERJ. 



 
 
 
 

Concurso Público  - Nível Superior  – CRBio – 02 -  2012 

26

 

 

 
16 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

ATIVIDADES  DATAS PREVISTAS  
Inscrições on-line 13/08 a 13/09/2012 
Solicitação de isenção de taxa de inscrição 13/08 a 17/08/2012 
Resultado das solicitações de isenção de taxa de inscrição 29/08/2012 
Entrega de laudo médico PNE 14/09/2012 
Último dia para pagamento da taxa de inscrição 14/09/2012 
Divulgação dos indeferimentos de candidatos concorrentes à 
vaga de PNE 
 

28/09/2012 

Contestação dos Indeferimentos à vaga de PNE 
 

01/10/2012 

Solicitação de condições especiais para a prova 28/09/2012 
Solicitação de cuidados médicos especiais 28/09/2012 
Divulgação da contestação dos Indeferimentos à vaga de PNE 
 

05/10/2012 

Impressão de cartão de confirmação de inscrição - CCI 08/10/2012 
Realização da Prova Objetiva, Discursiva e Redação  14/10/1012 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva 15/10/2012 
Interposição de recursos ao gabarito da Prova Objetiva 15 a 17/10/2012 
Resultado do recurso ao gabarito da Prova Objetiva e da nota 
da Prova Objetiva 

24/10/2012 

Resultado da nota da Prova Discursiva e de Redação 12/11/2012 
Interposição de recursos à nota da Prova Discursiva e de 
Redação 

12 e 13/11/2012 

Resultado do recurso à nota da Prova Discursiva e de Redação 
e Resultado Final  

23/11/2012 

 
 

DICAS IMPORTANTES 
 

� Ao acessar o endereço eletrônico do CEPUERJ (http://www.cepuerj.uerj.br) atualize sempre a 
página, de modo a poder obter novas informações inseridas; 

� Todos os materiais disponíveis na página para consulta estarão em formato PDF, portanto é 
necessário que você tenha instalado em seu computador o Acrobat Reader; 

� Recomenda-se que o candidato chegue ao local de realização das provas com antecedência 
mínima de uma hora do horário fixado para início das mesmas, devendo estar de posse de 
documento de identidade, do cartão de confirmação de inscrição (CCI) e de caneta esferográfica 
transparente (tinta azul ou preta); 

� As provas objetivas terão duração de até 5 (cinco) horas e o candidato não poderá se ausentar da 
sala para comprar água ou alimentos. Assim, na sala de realização da prova, será permitida a 
entrada de garrafas de água, biscoitos, barras de cereais, balas e assemelhados, juntamente com 
saco plástico para a coleta de descartes; 

� Para os usuários de medicamentos de uso contínuo, recomenda-se trazê-los nos dias de provas 
se necessário for, pois não será permitido afastamento temporário para comprá-los durante a 
realização das mesmas; 

� Haverá, no dia de realização das Provas, um médico de plantão e medicamentos básicos para 
atendimentos emergenciais.   
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LOCALIZE-SE 

 
CAMPUS DA UERJ  
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ 

CENTRO DE PRODUÇÃO DA UERJ  
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º Andar, Bloco A,  
Sala 1006. 

COORDENADORIA DE PROCESSOS SELETIVOS  
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º Andar, Bloco A, Sala 1028.  
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 02  
Rua Álvaro Alvim, 21, 12 andar – Centro – Rio de Janeiro 
 
DELEGACIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO 
Rua Graciano Neves, 73/501 – Ed. Léa – Centro – Vitória/ES; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO - CAC 
 
O edital com as normas e procedimentos dos concursos organizados pelo CEPUERJ encontra-se 
disponível para consulta e impressão no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br. Caso ainda 
persistam dúvidas, o candidato poderá entrar em contato através de e-mail, pessoalmente ou via 
teleatendimento: 
 
E-mail:  concursoscepuerj@yahoo.com.br ou coprosel@uerj.br. 
 
Recepção  - Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º Andar, Bloco A, 
Sala 1006, 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 horas. 
 
Teleatendimento  – 2334-0639, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas. 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e REFERÊNCIAS BIBLI OGRÁFICAS 

� CONTÉUDOS PARA TODOS OS CARGOS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura, compreensão e interpretação de textos de diferentes gêneros; Modos de organização textual: 
descrição, narração, exposição, argumentação e injunção; Unidade e variação linguística; a língua padrão; 
Ortografia: emprego de letras; divisão silábica; ortoepia e prosódia; Reconhecimento e emprego das 
classes de palavra; flexão nominal e verbal; 
Elementos mórficos e processos de formação de palavras; Coesão e coerência textuais; 
Período simples: funções sintáticas; Período composto: coordenação e subordinação; relação sintática 
entre as orações subordinadas; emprego e valor semântico de conectores de coordenação e de 
subordinação; Sintaxe de concordância: nominal e verbal; Sintaxe de regência: nominal e verbal; emprego 
do acento grave; Sintaxe de colocação; Pontuação; Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 39 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em Prosa Moderna. 26 ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação 
Getúlio Vargas, 2006. 
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2001. 
KOCH, Ingedore Villaça. A Coesão Textual. São Paulo: Contexto, 1989. 
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A Coerência Textual. São Paulo: Contexto, 1992. 
 
 
INFORMÁTICA 
 
Noções básicas de hardware: dispositivos de armazenamento e de impressão, conexões USB; 
Dispositivos de entrada e saída de dados: discos rígidos, pendrives, CD, DVD e Blu-Ray; Ambiente 
Windows 7 em português: conceitos, características, atalhos de teclado e emprego dos recursos; 
Conhecimentos e utilização dos recursos do Windows Explorer; Conhecimentos sobre Microsoft Word, 
Excel e Power Point 2010 em português: conceitos, características, atalhos de teclado e emprego dos 
recursos; Internet e e-mail: conceitos, características; Navegadores de Internet: atalhos de teclado e 
emprego de recursos do Internet Explorer (a partir da versão 8) e Mozilla Firefox (a partir da versão 11). 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Ajuda e Conceitos existentes no site www.microsoft.com.br; Ajuda do Microsoft Windows 7; Ajuda do 
Microsoft Office Word 2010; Ajuda do Microsoft Excel 2010; Ajuda do Microsoft PowerPoint  2010; 
Manuais, artigos e documentos de ajuda disponíveis nos sites dos fabricantes dos softwares e plataformas 
citadas no conteúdo programático do cargo. 
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� CONTÉUDOS ESPECÍFICOS 

 

BIÓLOGO FISCAL 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Ecologia e meio ambiente: Ecologia geral. Ecologia e Evolução. Ecologia de populações. Interações entre 
as espécies. Biogeografia. Biologia da Conservação. Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 
Ecossistemas brasileiros. Mudanças Climáticas. Conservação de Recursos Naturais. Conservação de 
populações e espécies. Monitoramento Ambiental. Elaboração de projetos ambientais. Noções de 
Impactos Ambientais. Ameaças à diversidade Biológica. Gestão e manejo dos recursos ambientais. 

Saúde: Principais protozoários e helmintos intestinais no Brasil. Ciclos de vida. Interações parasita-
hospedeiro. Zoonoses. Métodos laboratoriais para identificação de parasitas. Classificação dos 
microrganismos. Principais grupos de microrganismos. Estrutura. Reprodução. Nutrição. Crescimento. 
Controle microbiano. Principais doenças transmitidas por microrganismos. Meios de cultura e 
necessidades nutricionais de microrganismos. 

Biossegurança: Princípios de biossegurança. Avaliação de risco. Níveis de biossegurança laboratorial. 
Transporte e transferência de agentes biológicos. Normas para trabalho com toxinas biológicas. 
Gerenciamento de resíduos contendo material biológico. Equipamento de proteção individual. 

Análises laboratoriais: Administração laboratorial e Controle de Qualidade: Aspectos administrativos, 
organizacionais e de qualidade relacionados aos Laboratórios de Análises Clínicas. Análise de água para 
consumo. Ferramentas de gestão e as normas de regulamentações pertinentes ao segmento. 
Planejamento para constituição de um laboratório. Ferramentas de gestão administrativa e da qualidade. 
Qualidade nos procedimentos laboratoriais nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). Manual prático de análise de água. 3ª ed. rev. - Brasília: 
Fundação Nacional de Saúde; 2009. 144p.  
MASTROENI, M.F. Biossegurança – Aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu; 2005. 338p. 
NEVES, D.P.; Melo, A.L.; Linardi, P.M.; Vitor, R.W.A. Parasitologia humana. 12 ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu; 2011. 264p. 
ODUM, E.P.; Barrett, G.W. Fundamentos de ecologia. 5ª ed. São Paulo: Thomson Learning; 2007. 632p. 
REICHE, E.M.V. Abordagem Interdisciplinar em Análises Clínicas. 2ª ed. Londrina: Eduel; 2006. 312p. 
RICHMOND, J.Y.; Mckinney, R.W. Biossegurança em Laboratórios Biomédicos e de Microbiologia. 4ª ed. 
Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde; 2000. 276p. 
RICKLEFS, R.E. Economia da natureza. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. 572p. 
TORTORA, G.J.; Funke, B.R.; Case, C.L. Microbiologia. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2005. 920p. 
LEI N° 6.938/1981 - Política Nacional do Meio Ambie nte, Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

LEI Nº 9.605/1998 ‐ Crimes Ambientais, Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 
DECRETO Nº 6.514/2008 Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 
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LEI Nº 9.795/1999 Política Nacional de Educação Ambiental, Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 
DECRETO 4.281/2002 Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional 
de Educação Ambiental, e dá outras providências. 
LEI Nº 9.985/2000 Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos 
I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
e dá outras providências. 
LEI Nº 11.105/2005 Lei de Biossegurança, Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da 
Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que 
envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 
Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe 
sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a 
Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 
10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. 
RESOLUÇÃO RDC nº 302/2005 Dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios 
Clínicos.  
LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 
6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 
2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
LEI Nº 6.684/1979, que regulamenta as profissões de Biólogo e de Biomédico, cria o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina, e dá outras providências.  
LEI Nº 7.017/1982, que dispõe sobre o desmembramento dos Conselhos Federal e Regionais de 
Biomedicina e de Biologia. 
DECRETO Nº 88.438/1983, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Biólogo, de 
acordo com a Lei nº 6.684, de 03 de setembro de 1979, e em conformidade com a alteração estabelecida 
pela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982. 
RESOLUÇÃO Nº 11/1991 Cria as COFEPs - Comissões de Orientação Fiscalização do Exercício 
Profissional no âmbito dos CRBs, define competências e institui o Manual de Orientação e Fiscalização do 
Exercício Profissional - MOFEP. 
RESOLUÇÃO Nº 12/1993 Dispõe sobre a regulamentação para a concessão de Termo de 
Responsabilidade Técnica em Análises Clínicas e dá outras providências. 
RESOLUÇÃO N.º 17/1993 Dispõe sobre normas e procedimentos para a concessão do título de 
Especialista 
RESOLUÇÃO Nº 3/1996 - Dispõe sobre a regulamentação para a concessão de TRT. 
RESOLUÇÃO Nº 02/1997, que dispõe sobre a Instituição da Cédula de Identidade Profissional do Biólogo. 
RESOLUÇÃO Nº5/02 – Código disciplinar. 
RESOLUÇÃO Nº 02/2002, que aprova o Código de Ética do Profissional Biólogo e Regimento interno, 
disponível em http://portal.crbio-02.gov.br/Regimento.aspx 
RESOLUÇÃO Nº 10/2003 Dispõe sobre as Atividades, Áreas e Subáreas do Conhecimento do Biólogo. 
RESOLUÇÃO Nº 11/2003 Dispõe sobre a regulamentação para "Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART" por atividade profissional no âmbito das atividades inerentes à Profissão de Biólogo. 
RESOLUÇÃO Nº 13/ 2003 Dispõe sobre a Obrigatoriedade do Uso do Número de Inscrição no CRBio 
pelos Biólogos conjuntamente com a sua Assinatura na Identificação de seus Trabalhos. 
RESOLUÇÃO Nº 16/2003 Dispõe sobre a Inscrição, Registro, Transferência, Licença e Cancelamento de 
Registro de Pessoas Físicas 
RESOLUÇÃO Nº 30/2004 Dispõe sobre a Re-Ratificação da Resolução nº 11, de 05 de julho de 2003, a 
qual dispõe sobre a regulamentação para Anotação de Responsabilidade Técnica – ART por atividade 
profissional no âmbito das atividades inerentes à profissão de Biólogo. 
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RESOLUÇÃO Nº 87/ 2006 Dispõe sobre a Re-Ratificação da Resolução nº 16, de 12 de dezembro de 
2003, a qual dispõe sobre a Inscrição, Registro, Transferência, Licença e Cancelamento de Registro de 
Pessoas Físicas.  
RESOLUÇÃO Nº 115/2007 Dispõe sobre a Inscrição, Registro, Cancelamento e Licença de Pessoas 
Jurídicas e a concessão de Certidão de Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. 
RESOLUÇÃO Nº 126/2007. Altera o Art. 6º da Resolução nº 11 de 05 de julho de 2003, tratando da 
imposição de multa pelo descumprimento do prazo para efetuação da ART e dá outras providências. 
RESOLUÇÃO Nº 127/2007 Altera o art. 2º e 13 da Resolução nº 16, de 12 de dezembro de 2003, a qual 
dispõe sobre a Inscrição, Registro, Transferência, Licença e Cancelamento de Registro de Pessoas 
Físicas.  
RESOLUÇÃO Nº 151/2008 Dispõe sobre a impossibilidade de registro nos CRBios de portadores de 
diplomas dos cursos de Educação a Distância - EAD e do Programa Especial de Formação Pedagógica de 
Docentes (Lei Nº 9.424, de 24/12/1996). 
RESOLUÇÃO Nº 177/ 2009 Altera o § 2º do art. 13 da Resolução nº 16, de 12 de dezembro de 2003, a 
qual dispõe sobre a Inscrição, Registro, Transferência, Licença e Cancelamento de Registro de Pessoas 
Físicas. 
RESOLUÇÃO Nº 178/2009 Dispõe sobre a alteração o art. 22 da Resolução nº 115/2007, a qual dispõe 
sobre a Inscrição, Registro, Cancelamento e Licença de Pessoas Jurídicas e a concessão de Certidão de 
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. 
RESOLUÇÃO Nº 213/2010 Estabelece os requisitos mínimos para o Biólogo atuar em pesquisa, projetos, 
análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outros serviços nas áreas de meio 
ambiente, saúde e biotecnologia. 
RESOLUÇÃO N º 215/2010 - Re-Ratificação da Resolução Nº 213/2010, publicada no DOU, Seção 1, de 
24 de março de 2010. 
RESOLUÇÃO Nº 227/2010 Atividades Profissionais e as Áreas de Atuação do Biólogo, em Meio Ambiente 
e Biodiversidade, Saúde e, Biotecnologia e Produção, para efeito de fiscalização do exercício profissional.  
RESOLUÇÃO Nº 282/2012 - Dispõe sobre a inscrição de débitos na Dívida Ativa nos Conselhos Regionais 
de Biologia e dá outras providências. 

 

SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 NOÇÕES DE RECURSOS HUMANOS 
 
Funções administrativas: Planejamento, organização, direção, liderança, controle e avaliação de 
programas e projetos. Comunicação, negociação e tomada de decisão. Objetivos e funções da área de 
recursos humanos: abordagens funcionalista, estratégica e política de Recursos Humanos. Diagnóstico 
organizacional: governança pública; pesquisa de clima e cultura organizacional, intervenções em 
processos de gestão de pessoas. Atuação estratégica de R.H;, indicadores de desempenho. 
Comportamento organizacional – análise de variáveis dependentes e independentes do comportamento 
organizacional. – Percepção e tomada de decisão, liderança e poder. Diferenças entre grupos e equipes. 
Elementos de formação de equipes eficazes. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.   
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. São Paulo: Campus, 2008.   
FISCHER, A. M., DUTRA, J. S. e AMORIM, W. A. C. Gestão de pessoas: desafios estratégicos das 
organizações contemporâneas. São Paulo: Atlas, 2009.   
MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 2002. Cap. 3 – A natureza entra em cena: 
as organizações vistas como organismos.   
PIRES A. K. et al. Gestão por competências em organizações de governo. Brasília: ENAP, 2005. 
Disponível em: <www.enap.gov.br>  
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SCHWELLA, Erwin Inovação no Governo e no Setor Público Brasília: ENAP, 2005. Disponível em: 
<www.enap.gov.br> RSP. Vol. 53. n.3 – julho/set.2005.  
SILVA, Francielle Molon; MELLO, Simone Portella Teixeira. A noção de competência na gestão de 
pessoas: reflexões acerca do setor público - Disponível em: <www.enap.gov.br> RSP. Vol. 62. n.2 – 
abril/jun.2011   
ROBBINS, Stephen. Fundamentos do comportamento organizacional. 11. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2005. 
 

NOÇÕES DE BANCO DE DADOS E ARQUIVO  

Conceitos de bancos de dados: tabelas e relacionamentos de chave estrangeira, restrições de integridade 
existencial e referencial; Conhecimentos sobre Microsoft Access 2010 em português: conceitos, 
características, atalhos de teclado, emprego dos recursos e uso dos objetos internos. Noções de 
Arquivologia: Teorias e Princípios. Tipos de Arquivos. Arquivo corrente e intermediário; Protocolos; 
Avaliação de Documentos; Arquivos permanentes. Tipologias documentais e suportes físicos: 
microfilmagem; automação; preservação, conservação e restauração de documentos. Classificação de 
Documentos. Métodos de Arquivamento. 
 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
Ajuda do Microsoft Access 2010;  
ELMASRI, Ramez;  
NAVATHE, Shamkant – Sistemas de Banco de Dados – Editora Pearson. 
BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. 2a. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2004. 
DIAS, Marco Aurélio Pereira. Administração de Materiais: Uma Abordagem Logística. 4. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
FONSECA, Maria Odila. Arquivologia e Ciência da Informação. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
 
LEGISLAÇÃO 
 
LEI Nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências. 
LEI Nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
LEI Nº 6.684/1979, que regulamenta as profissões de Biólogo e de Biomédico, cria o Conselho Federal e 
os Conselhos Regionais de Biologia e Biomedicina, e dá outras providências.  
LEI Nº 7.017/1982, que dispõe sobre o desmembramento dos Conselhos Federal e Regionais de 
Biomedicina e de Biologia. 
DECRETO Nº 88.438/1983, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Biólogo, de 
acordo com a Lei nº 6.684, de 03 de setembro de 1979, e em conformidade com a alteração estabelecida 
pela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982. 
RESOLUÇÃO Nº 11/1991 Cria as COFEPs - Comissões de Orientação Fiscalização do Exercício 
Profissional no âmbito dos CRBs, define competências e institui o Manual de Orientação e Fiscalização do 
Exercício Profissional - MOFEP. 
RESOLUÇÃO Nº 12/1993 Dispõe sobre a regulamentação para a concessão de Termo de 
Responsabilidade Técnica em Análises Clínicas e dá outras providências. 
RESOLUÇÃO N.º 17/1993 Dispõe sobre normas e procedimentos para a concessão do título de 
Especialista 
RESOLUÇÃO Nº 3/1996 - Dispõe sobre a regulamentação para a concessão de TRT. 
RESOLUÇÃO Nº 02/1997, que dispõe sobre a Instituição da Cédula de Identidade Profissional do Biólogo. 
RESOLUÇÃO Nº5/02 – Código disciplinar. 
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RESOLUÇÃO Nº 02/2002, que aprova o Código de Ética do Profissional Biólogo e Regimento interno, 
disponível em http://portal.crbio-02.gov.br/Regimento.aspx 
RESOLUÇÃO Nº 10/2003 Dispõe sobre as Atividades, Áreas e Subáreas do Conhecimento do Biólogo. 
RESOLUÇÃO Nº 11/2003 Dispõe sobre a regulamentação para "Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART" por atividade profissional no âmbito das atividades inerentes à Profissão de Biólogo. 
RESOLUÇÃO Nº 13/ 2003 Dispõe sobre a Obrigatoriedade do Uso do Número de Inscrição no CRBio 
pelos Biólogos conjuntamente com a sua Assinatura na Identificação de seus Trabalhos. 
RESOLUÇÃO Nº 16/2003 Dispõe sobre a Inscrição, Registro, Transferência, Licença e Cancelamento de 
Registro de Pessoas Físicas 
RESOLUÇÃO Nº 30/2004 Dispõe sobre a Re-Ratificação da Resolução nº 11, de 05 de julho de 2003, a 
qual dispõe sobre a regulamentação para Anotação de Responsabilidade Técnica – ART por atividade 
profissional no âmbito das atividades inerentes à profissão de Biólogo. 
RESOLUÇÃO Nº 87/ 2006 Dispõe sobre a Re-Ratificação da Resolução nº 16, de 12 de dezembro de 
2003, a qual dispõe sobre a Inscrição, Registro, Transferência, Licença e Cancelamento de Registro de 
Pessoas Físicas.  
RESOLUÇÃO Nº 115/2007 Dispõe sobre a Inscrição, Registro, Cancelamento e Licença de Pessoas 
Jurídicas e a concessão de Certidão de Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. 
RESOLUÇÃO Nº 126/2007. Altera o Art. 6º da Resolução nº 11 de 05 de julho de 2003, tratando da 
imposição de multa pelo descumprimento do prazo para efetuação da ART e dá outras providências. 
RESOLUÇÃO Nº 127/2007 Altera o art. 2º e 13 da Resolução nº 16, de 12 de dezembro de 2003, a qual 
dispõe sobre a Inscrição, Registro, Transferência, Licença e Cancelamento de Registro de Pessoas 
Físicas.  
RESOLUÇÃO Nº 151/2008 Dispõe sobre a impossibilidade de registro nos CRBios de portadores de 
diplomas dos cursos de Educação a Distância - EAD e do Programa Especial de Formação Pedagógica de 
Docentes (Lei Nº 9.424, de 24/12/1996). 
RESOLUÇÃO Nº 177/ 2009 Altera o § 2º do art. 13 da Resolução nº 16, de 12 de dezembro de 2003, a 
qual dispõe sobre a Inscrição, Registro, Transferência, Licença e Cancelamento de Registro de Pessoas 
Físicas. 
RESOLUÇÃO Nº 178/2009 Dispõe sobre a alteração o art. 22 da Resolução nº 115/2007, a qual dispõe 
sobre a Inscrição, Registro, Cancelamento e Licença de Pessoas Jurídicas e a concessão de Certidão de 
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT. 
RESOLUÇÃO Nº 213/2010 Estabelece os requisitos mínimos para o Biólogo atuar em pesquisa, projetos, 
análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outros serviços nas áreas de meio 
ambiente, saúde e biotecnologia. 
RESOLUÇÃO N º 215/2010 - Re-Ratificação da Resolução Nº 213/2010, publicada no DOU, Seção 1, de 
24 de março de 2010. 
RESOLUÇÃO Nº 227/2010 Atividades Profissionais e as Áreas de Atuação do Biólogo, em Meio Ambiente 
e Biodiversidade, Saúde e, Biotecnologia e Produção, para efeito de fiscalização do exercício profissional.  
RESOLUÇÃO Nº 282/2012 - Dispõe sobre a inscrição de débitos na Dívida Ativa nos Conselhos Regionais 
de Biologia e dá outras providências. 
 

NOÇÕES DE LÍNGUA INGLESA 

Interpretação de textos; Recursos coesivos referenciais – Pronomes; Formação de palavras – Prefixação e 
Sufixação; Palavras compostas; Sinonímia e antonímia; Ordem de palavras; Artigos definido e indefinidos; 
Substantivos contáveis e incontáveis; Grau de adjetivos e advérbios; Preposições; Períodos compostos: 
Subordinação e Coordenação; Conjunções; ‘Phrasal Verbs’ e expressões idiomáticas; Concordância e 
regência verbais; Tempo, modo e aspecto verbais; Voz: Passiva e Ativa; Verbos Modais; Discursos direto 
e indireto; ‘Causative Form’ 
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