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6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Composição da Banca Examinadora
A composição da Banca Examinadora será divulgada, no

sítio eletrônico www.progep.furg.br, podendo o candidato impugnar
qualquer um de seus membros, fundamentadamente, até o final do
prazo das inscrições, formalizando processo na Divisão de Protocolo
- Campus Cidade, rua Eng. Alfredo Huch, nº 475 - Rio Grande/RS,
em horário de expediente.

6.2. Da aprovação e nomeação
6.2.1. A aprovação no concurso público assegurará apenas a

expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato
condicionada à observância das disposições legais pertinentes, da
rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade do concurso.

6.2.2. A nomeação dos candidatos aprovados dar-se-á no
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Au-
tarquias e das Fundações Públicas (Lei 8.112/1990) para quaisquer
das unidades e Campi da FURG.

6.2.3. Ao assumir o cargo, será exigida disponibilidade de
horário, compatível com as necessidades da FURG, sendo observadas
as normas legais referentes à acumulação de cargos e empregos pú-
blicos.

6.2.4. Os documentos referentes aos requisitos para ingresso
serão exigidos somente para investidura no cargo. Os candidatos
nomeados deverão comprovar, o registro no Conselho competente,
bem como estar quite com as exigências legais do órgão fiscalizador
e regulador do exercício profissional, quando o cargo assim o exi-
g i r.

6.2.5. O candidato convocado será submetido ao exame de
saúde admissional que o avalie como apto para o cargo.

6.2.6. O candidato deverá manter atualizados os dados ca-
dastrais da ficha de inscrição, enquanto o concurso público estiver em
validade, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da
não atualização destas informações.

6.2.7. A qualquer tempo, poder-se-ão anular a inscrição, as
provas, a nomeação e a posse dos candidatos, desde que verificada a
falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer irregularidade nas
provas ou em documentos apresentados.

6.3. Do prazo de validade
O prazo de validade deste concurso público é de 02 (dois)

anos, contados da data da primeira publicação do Edital de Ho-
mologação do Concurso Público no Diário Oficial da União, pror-
rogável por igual período no interesse da Administração da Uni-
versidade. No Edital de Homologação constarão a classificação e a
nota final dos candidatos classificados.

6.4. Outros critérios
6.4.1. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos,

certificados ou certidões relativos ao desempenho de candidatos re-
provados.

6.4.2. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos,
quaisquer editais complementares deste concurso que vierem a ser
publicados pela FURG, bem como as disposições e instruções con-
tidas no endereço eletrônico www.progep.furg.br, na ficha de ins-
crição, no caderno de provas, no cartão-resposta e demais expedientes
pertinentes.

6.4.3. É da inteira responsabilidade do candidato acompanhar
a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
Concurso Público no Diário Oficial da União ou no sítio eletrônico
w w w. p r o g e p . f u rg . b r.

6.4.4. A FURG poderá revogar, parcial ou totalmente, este
concurso por conveniência administrativa e deverá anulá-lo, parcial
ou totalmente, por vício, irregularidade insanável ou ilegalidade.

6.4.5. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela
P R O G E P.

CLAUDIO PAZ DE LIMA
Pró-Reitor

ANEXO

FA R M A C Ê U T I C O / B I O Q U Í M I C O
1ª fase - Prova Teórica: de caráter eliminatório, com peso 6

(seis), que constará de uma prova objetiva, composta de 25 (vinte e
cinco) questões, de conhecimento específico. Cada uma das questões
terá cinco alternativas, das quais apenas uma será correta, e valerá 0,4
(quatro décimos de ponto), totalizando 10 (dez) pontos. Somente será
admitido, à fase seguinte (da 1ª para a 2ª), o candidato que tiver nota
igual ou superior a 6 (seis) pontos e estando classificado até os 14
(quatorze) primeiros candidatos aprovados em cada cargo.

Os candidatos não classificados no número máximo de 14
(quatorze), ainda que tenham atingido nota mínima, estarão auto-
maticamente reprovados no concurso público.

2ª fase - Prova de Títulos: de caráter classificatório, com
peso 4 (quatro). A análise será realizada conforme a tabela de pon-
tuação de títulos, específica de cada cargo.

Nenhum dos candidatos empatados na última posição de
classificação de aprovados, em qualquer uma das fases, será con-
siderado reprovado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 . H E M ATO L O G I A
⋅Citometria de fluxo
⋅Diagnóstico das doenças hematológicas
⋅Índices eritrocitários
⋅Classificação das Anemias conforme sua patogenia
⋅Leucemias
⋅Contagem de leucócitos
⋅Fatores da coagulação

2.IMUNOLOGIA
⋅Marcadores tumorais
⋅Infecção pelo HIV e testes diagnósticos
⋅Avaliação laboratorial das doenças oportunistas
⋅Doenças auto-imunes
3.UROANÁLISE E FLUIDOS BIOLÓGICOS
⋅Exame Químico e Microscópico na urina
⋅Líquido Cefalorraquidiano
⋅Líquido de Ascite
⋅Líquido Pleural
⋅Líquido Sinovial
⋅Líquido Seminal
4.BIOQUÍMICA
⋅Relação clínico-laboratorial dos exames bioquímicos
⋅Sistemas de qualidade interna e externa no setor de bio-

química
⋅Gasometria Arterial
⋅Influência das variáveis pré-analíticas nos exames bioquí-

micos
5 . PA R A S I TO L O G I A
⋅Infecções por Helmintos (Nematódeos, Cestódeos e Tre-

matódeos) e doenças protozoárias
6.MICROBIOLOGIA
⋅Métodos de diagnósticos em bacteriologia médica geral
⋅Teste de avaliação da resistência aos antimicrobianos (mé-

todos manuais e automatizados)
⋅Procedimentos de gestão da qualidade em laboratório de

microbiologia
⋅Micoses oportunistas (diagnóstico laboratorial)
⋅Exame direto e cultura para micobactérias
BIBLIOGRAFIA
FAILACE, Renato. Hemograma - Manual de Interpretação. 5

ed. Editora Artmed, 2009.
FERREIRA, Antonio Walter AVILA, Sandra do L. Moraes.

Diagnóstico Laboratorial - das Principais Doenças Infecciosas e Auto-
Imunes . 2 ed. Editora Guanabara Koogan.

LICHTMAN, Marshall A. ,et al. Manual de Hematologia de
Williams. 6 ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.

MOTTA, Valter T. Bioquímica Clínica - Princípios e In-
terpretações. 3 ed. Porto Alegre Editora Médica Missau, 2000.

OPLUSTIL, Carmen Paz. Procedimentos Básicos em Mi-
crobiologia Clínica. 2 ed Rev e Ampl. São Paulo Sarvierr, 2004.

STRASINGER, Susan King. Uroanálise e Fluidos Bioló-
gicos. 3 ed. São Paulo. Editora Premier.

TRABULSI, Luiz Rachid Et Al. Microbiologia. 4 ed - São
Paulo editora Atheneu, 2004.

WALLACH, Jacques B. Interpretação de exames laborato-
riais. 8 ed. Rio de Janeiro Guanabara Koogan, 2009

XAVIER, Ricardo M. Et Al. Laboratório na Prática clínica -
consulta rápida. Porto Alegre Artmed, 2005.

CRITÉRIOS PARA A PROVA DE TÍTULOS
a.Graus acadêmicos até o máximo de 3,0 pontos.

Graduação a partir do segundo título
- na área do concurso - 0,15 pontos
- fora da área do concurso - 0,1 pontos

até 0,15 ponto

Cursos de Especialização
- na área do concurso - 0,55 pontos
- fora da área do concurso - 0,35 pontos

até 0,55 ponto

Curso de Mestrado
- na área do concurso - 0,75 pontos
- fora da área do concurso - 0,25 pontos

até 0,75 ponto

Curso de Doutorado
- na área do concurso - 1,55 pontos
- fora da área do concurso - 1,0 pontos

até 1,55 ponto

b.Experiência profissional na área do concurso, até o má-
ximo de 4,0 pontos.

Experiência técnica
0,5 pontos por semestre completo

até 2,0 pontos

Experiência administrativa em cargos ou funções de chefia
0,1 pontos por semestre completo

até 0,5 pontos

Estágios não-curriculares
0,25 pontos por semestre completo

até 1,5 pontos

c.Atividades técnico-científicas na área do concurso, até o
máximo de 3,0 pontos.

Participação em jornadas, seminários, congressos, cursos e si-
milares, nos últimos cinco anos (0,10 pontos por participação)

até 0,6 pontos

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas
ou similares nos últimos cinco anos (0,10 pontos para cada)

até 0,6 pontos

Publicação de nível científico, exceto tese de mestrado e dou-
torado nos últimos cinco anos (0,20 pontos para cada)

até 1,0 pontos

Premiação técnico-científica nos últimos cinco anos (0,1 pontos
por premiação)

até 0,3 pontos

Atividades de extensão nos últimos cinco anos (0,1 pontos por
atividade)

até 0,5 pontos

P S I C Ó L O G / H O S P I TA L A R
1ª fase - Prova Teórica: de caráter eliminatório, com peso 6

(seis), que constará de uma prova objetiva, composta de 25 (vinte e
cinco) questões, de conhecimento específico. Cada uma das questões
terá cinco alternativas, das quais apenas uma será correta, e valerá 0,4
(quatro décimos de ponto), totalizando 10 (dez) pontos. Somente será
admitido, à fase seguinte (da 1ª para a 2ª), o candidato que tiver nota
igual ou superior a 6 (seis) pontos e estando classificado até os 5
(cinco) primeiros candidatos aprovados em cada cargo.

Os candidatos não classificados no número máximo de 5
(cinco), ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automa-
ticamente reprovados no concurso público.

2ª fase - Prova de Títulos: de caráter classificatório, com
peso 4 (quatro). A análise será realizada conforme a tabela de pon-
tuação de títulos, específica de cada cargo.

Nenhum dos candidatos empatados na última posição de
classificação de aprovados, em qualquer uma das fases, será con-
siderado reprovado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.Psicologia da Saúde
2.Princípios para a Prática da Psicologia Clínica em Hos-

pitais
3.Psicossomática e a equipe multiprofissional
4.A Psicologia e as Instituições de Saúde
5.A Doença e o Adoecimento
6.Psicologia Grupal
7.O SUS e as Leis Orgânicas da Saúde
8.O Normal e o Patológico
9.A Relação com o Paciente
10.O Ciclo da Vida Humana
11.Psico-Higiene e Psicologia Institucional
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CRITÉRIOS PARA A PROVA DE TÍTULOS
a.Graus acadêmicos até o máximo de 3,0 pontos.

Graduação a partir do segundo título
- na área do concurso - 0,15 pontos
- fora da área do concurso - 0,1 pontos

até 0,15 ponto

Cursos de Especialização
- na área do concurso - 0,55 pontos
- fora da área do concurso - 0,35 pontos

até 0,55 ponto

Curso de Mestrado
- na área do concurso - 0,75 pontos
- fora da área do concurso - 0,25 pontos

até 0,75 ponto

Curso de Doutorado
- na área do concurso - 1,55 pontos
- fora da área do concurso - 1,0 pontos

até 1,55 ponto

b.Experiência profissional na área do concurso, até o má-
ximo de 4,0 pontos.

Experiência técnica
0,5 pontos por semestre completo

até 2,0 pontos

Experiência administrativa em cargos ou funções de chefia
0,1 pontos por semestre completo

até 0,5 pontos

Estágios não-curriculares
0,25 pontos por semestre completo

até 1,5 pontos

c.Atividades técnico-científicas na área do concurso, até o
máximo de 3,0 pontos.

Participação em jornadas, seminários, congressos, cursos e si-
milares, nos últimos cinco anos (0,1 pontos por participação)

até 0,6 pontos

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas
ou similares nos últimos cinco anos (0,1 pontos para cada)

até 0,6 pontos

Publicação de nível científico, exceto tese de mestrado e dou-
torado nos últimos cinco anos (0,2 pontos para cada)

até 1,0 pontos

Premiação técnico-científica nos últimos cinco anos (0,1 pontos
por premiação)

até 0,3 pontos

Atividades de extensão nos últimos cinco anos (0,1 pontos por
atividade)

até 0,5 pontos
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