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Atendente de Con-
sultório/
Área: Saúde

R$ 30,00 01 05 R$ 1.296,45 B - 101/ 40h Fundamental Com-
pleto

Analista de Tecno-
logia da Informa-
ção

R$ 75,00 01 05 R$ 3.138,70 E-101/
40h

Curso Superior, em
nível de graduação,
na área

Médico Veterinário R$ 75,00 01 05 R$ 3.138,70 E-101/
40h

Curso Superior em
Medicina Veteriná-
ria

Reservada a vaga para portadores de deficiência*.
Conforme Anexo II do Decreto nº 6944/2009**.

ANEXO 2

FORMULÁRIO DE RECURSO - CONCURSO PÚBLICO
(Preencher um formulário para cada questão, em duas (02)

vias; uma via será devolvida como protocolo.)
Solicito revisão do (assinale o tipo de recurso):
? GABARITO DA PROVA OBJETIVA. Questão:

________________ ?VISTA DO CARTÃO-RESPOSTA / RESUL-
TADO FINAL

Nome do Candidato: ______________________
No de Inscrição: __________
CARGO: _______________
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:
Pelotas, _______ de _____________ de 2013.
Assinatura do Candidato:______________________
Recebimento pelo CPSI /UFPel:

ANEXO 3

REQUERIMENTO ATENDIMENTO ESPECIAL PARA
REALIZAÇÃO DA PROVA

Para Coordenação de Processos de Seleção e Ingresso da
UFPel:

Senhor(a) Coordenador(a):
Eu, _____________________,
Carteira de Identidade n° ___________________________,

venho requerer o atendimento especial abaixo descrito, em virtude de
ser portador de deficiência com designação e grau especificados no
atestado médico em anexo.

Descrição do tipo de atendimento especial solicitado:
___________________

Declaro estar ciente de que as informações que estou pres-
tando são de minha inteira responsabilidade e de que, a qualquer
momento do processo do concurso se averiguado fraude ou inverdade
das informações prestadas, serei eliminado automaticamente do mes-
mo.

Recebimento pelo CPSI /UFPel:
Data: _____/_____/2013
Assinatura do Requerente

ANEXO 4

DESCRIÇÃO DO CARGO E PROGRAMAS/BIBLIOGRA-
FIAS

A) AUXILIAR DE AGROPECUÁRIA
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE AGRO-

PECUÁRIA
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Fundamental Incompleto
Descrição Sumária do Cargo:
Executar trabalhos próprios de cultura agrícola, bem como

operar conjuntos mecânicos para armazenagem de grãos e fabricação
de rações destinadas à criação, tratamento e alimentação de animais.
Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Descrição de Atividades típicas do cargo
- Executar trabalhos de defesa fitossanitária.
- Auxiliar na organização e instalação de sementeiras.
- Auxiliar em trabalhos de inseminação artificial.
- Auxiliar na aplicação de soros e vacinas.
- Auxiliar na execução de projetos de experimentação, pes-

quisa e realização de aulas práticas.
- Manejar equipamentos diversos destinados à produção

agropecuária.
- Cultivar, semear, plantar e colher, valendo-se de ferra-

mentas adequadas.
- Realizar trabalhos inerentes à criação e guarda de ani-

mais.
- Executar serviços de abatedouros.
- Executar tarefas de manutenção do equipamento utiliza-

do.
- Encilhar os animais a serem domados e adestrados.
- Domar e adestrar os animais.
- Utilizar equipamentos de segurança recomendados.
- Recolher animais para ordenha.
- Ordenhar animal, manual ou mecanicamente.
- Armazenar, distribuir e transportar o leite.
- Proceder à alimentação suplementar ou complementar no

campo ou em estábulos, gaiolas dos animais sob sua responsabi-
lidade.

- Tosquiar, lavar, limpar animais para exposição, aulas prá-
ticas ou outro fim.

- Identificar e apontar animais com problemas de fertilidade,
doenças, reprodução.

- Vacinar, medicar e auxiliar pequenas cirurgias.
- Manter limpos os potreiros, campos, estábulos, gaiolas e

encerras que abriguem animais sob seu tratamento.

- Auxiliar as fêmeas nos partos.
- Prestar socorro e atendimento aos rebanhos.
- Confeccionar buçais e outros apetrechos para animais.
- Dar apoio às aulas práticas.
- Preparar, ensacar, transportar e distribuir ração.
- Receber grãos para armazenamento, verificando o teor de

umidade e encaminhando-o para o secador ou silo.
- Efetuar o controle de pragas dos cereais armazenados em

silos e sacarias.
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de com-

plexidade associadas ao ambiente organizacional.
Conhecimentos Específicos
Programa da Prova objetiva de Conhecimentos específicos
Prevenção de acidentes e incidentes involuntários;
Noções de máquinas, equipamentos e ferramentas agríco-

las;
Noções de identificações de plantas forrageiras e manejo de

pastagens;
Noções de práticas culturais;
Noções de aplicação de defensivos agrícolas e irrigação;
Noções de equipamentos de proteção individual e descarte de

embalagem;
Noções básicas de alimentação de animais;
Noções básicas de manejo de animais;
Programa para Prova Prática:
1. Contenção de equinos;
2. Ordenha de vacas;
3. Produção de mudas de espécies nativas;
4. Vacinação e aplicação de medicamentos em bovinos;
5. Identificação de plantas forrageiras;
6. Identificação de mudas de espécies nativas.
Bibliografias
BRESSAN, Matheus. Praticas de Manejo Sanitario em Bo-

vinos de Leite. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2000. 65 p.
CORRÊA, Marcio Nunes (Org.). Bovinocultura de leite. 2.

ed. Pelotas: Ed. da UFPel, 2011. 208 p.
CORRÊA, Marcio Nunes (Org.). Produção animal: ovino-

cultura. 2.ed. Pelotas: Ed. Universitária UFPel, 2011. 169 p.
EMATER. Maquinas para agricultura familiar. Porto Alegre ,

1998. 43 p.
EURIDES, Duvaldo. Metodos de contencão de bovinos.

Guaíba: Agropecuaria, 1998. 78 p
LAZZARINI NETO, Sylvio; LAZZARINI, Sérgio Giova-

netti; BOIN, Celso. Manejo de pastagens. 2. ed. Viçosa: Aprenda
Fácil, 2000. 124 p.

LORENZI, Harri. Á rvores brasileiras: manual de identifi-
cação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil. 2. ed. Nova Odessa, SP:
Instituto Plantarum, 2002.

PREMAVESI, Ana. Manejo ecologico de pastagens: em re-
gioes tropicais e subtropicais. São Paulo: Nobel, 1984. 184 p

REIS, Angelo Vieira dos. Acidentes com máquinas agrícolas:
texto de referências para técnicos e extensionistas. Pelotas: Ed. Uni-
versitária UFPel, 2009. 103 p.

SILVEIRA, Gastao Moraes da. Maquinas para a pecuaria.
São Paulo: Nobel, 1997. 167 p

Programas/Bibliografias/ Língua Portuguesa
Leitura e compreensão de textos: - significação das palavras

no texto e no contexto; - denotação e conotação; - ideias explícitas,
implícitas e ambiguidades; - coerência textual; - coesão referencial
(mecanismos coesivos de referência por substituição e reiteração); -
coesão sequencial (correlação dos tempos verbais; palavras ou ex-
pressões explicativas; conexão: mecanismos de articulação das pa-
lavras na oração e das orações no período - processos sintáticos
básicos; coordenação e subordinação); - paralelismo; - concordância;
- regência; - pontuação.

Bibliografia Sugerida:
O candidato deve buscar bibliografia condizente com a es-

colaridade exigida para o cargo e com o programa estabelecido para
o concurso.

B) AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSIA
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE ANATO-

MIA E NECROPSIA
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
- ESCOLARIDADE: Fundamental Incompleto
Descrição Sumária do Cargo:
Preparar e conservar cadáveres e peças anatômicas. Auxiliar

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Descrição de Atividades típicas do cargo
- Zelar pela manutenção do depósito de cadáveres.
- Conservar cadáveres e peças anatômicas, ajudando o pro-

fessor nos cortes e formalização.
- Conservar o tipo de peça, preparar percentuais de água,

formol e glicerina.

- Atender a solicitação dos alunos, separando peças e es-
queletos.

- Preparar peças anatômicas para exposição em aulas prá-
ticas.

- Auxiliar professores nas exposições práticas.
- Zelar pela conservação de equipamentos, mantendo-os em

condições de uso.
- outras tarefas de mesma natureza ou de nível de com-

plexidade associado à sua especialidade ou ambiente.
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Gerais de Anatomia Humana e Animal: suas

estruturas e funções básicas.
Reconhecimento macroscópico e localização dos órgãos e

estruturas anatômicas no cadáver humano e animal.
Técnicas básicas para o preparo, manutenção, armazenamen-

to e identificação de peças anatômicas.
Técnicas utilizadas em anatomia.
Manuseio de equipamentos próprios da área e preparo de

soluções.
Cuidados na guarda e identificação de material biológico

retirado, peças anatômicas e ossos.
Funcionamento e estrutura do laboratório de anatomia.
Instrumentalização laboratorial, manuseio e conservação: ins-

trumental cirúrgico, vidraçaria e equipamentos de meia complexidade
(estufas, capelas, balanças de precisão e pesagem, autoclaves, des-
tiladores de água).

Esterilização e assepsia: métodos físicos e químicos.
Interpretação de texto técnico.
Biossegurança em laboratório.
Bioética.
Bibliografia de Conhecimentos Específicos:
BARROS, C. S.L. Guia da técnica de necropsia dos ma-

míferos domésticos. Santa Maria, UFSM, 1988. 47P.
Constantinescu, Gheorghe M. Anatomia e Clínica de Pe-

quenos Animais, editora Guanabara, 384p
São dois links:
b o o k s . s c i e l o . o rg / i d / s f w t j / p d f / a n d r a d e - 9 7 8 8 5 7 5 4 1 3 8 6 9 - 4 0 . p d f
Técnica de Necropsia - Escola de Veterinária e Zootecnia -

UFG
w w w. v e t . u f g . b r / . . . / o r i g i n a l _ C o l e t a _ d e _ m a t e r i a l _ p r a _ H i s t o p a -

tologia_201.
Programas/Bibliografias/Língua Portuguesa
Leitura e compreensão de textos: - significação das palavras

no texto e no contexto; - denotação e conotação; - ideias explícitas,
implícitas e ambiguidades; - coerência textual; - coesão referencial
(mecanismos coesivos de referência por substituição e reiteração); -
coesão sequencial (correlação dos tempos verbais; palavras ou ex-
pressões explicativas; conexão: mecanismos de articulação das pa-
lavras na oração e das orações no período - processos sintáticos
básicos; coordenação e subordinação); - paralelismo; - concordância;
- regência; - pontuação.

Bibliografia Sugerida:
O candidato deve buscar bibliografia condizente com a es-

colaridade exigida para o cargo e com o programa estabelecido para
o concurso.

C) ATENDENTE DE CONSULTÓRIO/ÁREA: SAÚDE
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: B
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ATENDENTE DE CON-

S U LT Ó R I O / Á R E A
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO

CARGO:
ESCOLARIDADE: Fundamental Completo
Descrição Sumária do cargo:
Recepcionar e prestar serviços de apoio a profissionais da

área da saúde, usuários e pacientes, prestar atendimento telefônico e
fornecer informações em consultórios, hospitais e postos de saúde.
Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Descrição de Atividades típicas do Cargo
Organizar informações a serem prestadas:
Consultar lista de profissionais e departamento da instituição,

ramais internos e telefones externos; interagir com os outros de-
partamentos.

Observar normas internas de segurança:
Notificar a segurança sobre a presença de pessoas estranhas;

registrar acompanhantes; entregar o crachá de visitante na entrada;
guardar volumes de prestadores de serviços; evitar a divulgação de
informações sobre pacientes; imprimir listagem de pacientes inter-
nados.

Planejar o cotidiano:
Organizar materiais de trabalho; organizar e distribuir ma-

lotes; Imprimir relatórios de controle; participar de reuniões na troca
de turnos; planejar o dia seguinte.

Agendar serviços:
Agendar reservas; verificar mapa de internação cirúrgico;

acionar serviço de higienização.
Recepcionar usuários, pacientes, hóspedes e visitantes:
Acolher paciente; anunciar a chegada do paciente; encami-

nhar o paciente para os diversos setores; cadastrar pacientes; verificar
o pedido de internação; verificar cadastro e reserva;

Verificar disponibilidade de leitos e apartamentos; internar o
paciente; fornecer informativos e regulamentos internos ao paciente;
avisar a enfermagem da chegada do paciente.

Prestar serviços de apoio a visitantes, usuários, hóspedes e
pacientes:

Auxiliar os pacientes com informações técnicas sobre o lo-
cal; transferir o paciente para outras acomodações; anotar telefonemas
e recados; transmitir recados e fax; auxiliar a movimentação de pa-
cientes com dificuldade de locomoção.
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