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Proc. nº 23110.004302/2014-19
Centro de Artes
Área: Violão e Teoria e Percepção Musical
Programa:
Estratégias e abordagens ativas no desenvolvimento da per-

cepção rítmico-melódica.
Expressão, criação e improvisação no desenvolvimento da

percepção musical.
O repertório folclórico-popular latino-americano no desen-

volvimento perceptivo musical.
Estratégias para o desenvolvimento do potencial técnico-mu-

sical ao violão.
O violão como instrumento acompanhador: cifragem popu-

lar, grafia e execução rítmica.
A apreciação e a percepção musicais aplicadas à compre-

ensão da linguagem musical.
Abordagens para a aprendizagem instrumental coletiva do

violão.
A escolha do repertório erudito, popular e folclórico vio-

linístico na formação do educador musical.
Improvisação e criação ao violão no contexto da educação

musical.
A abordagem dos ritmos brasileiros na perspectiva da lei

11 . 7 6 9 / 2 0 0 8 .
Prova prática:
A prova prática será composta por três etapas (sem sorteio

de pontos):
Execução de duas peças ao violão solo: uma de repertório

clássico/romântico e uma do repertório popular brasileiro. Ambas a
critério e escolha do candidato.

Piano complementar: leitura melódica simples à primeira vis-
ta.

Solfejos e/ou ditados rítmicos-melódicos.
O candidato deverá providenciar os instrumentos que ne-

c e s s i t a r.
Bibliografia Sugerida:
Não consta.
Proc. nº 23110.002253/2014-80
Faculdade de Medicina
Área: Psiquiatria e Psicologia Médica
Programa:
Desenvolvimento infantil: aspectos cognitivos e afetivos.
A criança e a escola.
Adolescência normal.
Transtornos de ansiedade na infância e adolescência.
Transtornos de humor (depressão e mania) na infância e

adolescência.
Transtornos alimentares na infância e adolescência.
Transtornos do controle dos Esfíncteres na infância e ado-

lescência.
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Transtornos invasivos do desenvolvimento.
Retardo mental.
Bibliografia Sugerida:
Não consta.
Proc. nº 23110.003168/2014-39
Centro de Engenharias
Área: Ciências Ambientais
Programa:
Operações unitárias aplicadas a Engenharia Sanitária e Am-

biental.
Poluição atmosférica: agentes, prevenção, controle e trata-

mento.
Poluição atmosférica: relação do sistema água/solo/ar.
Resíduos: gestão, tratamento, revalorização.
Águas residuárias.
Licenciamento ambiental e estudo de impactos ambientais.
Conservação e preservação dos recursos naturais.
Ecotoxicologia.
Recuperação de áreas degradadas.
Análise de fragilidade ambientais.
Bibliografia Sugerida:
Os candidatos devem buscar os pontos, em bibliografia per-

tinente e utilizada na área do concurso.
Proc. nº 23110.002966/2014-43
Faculdade de Veterinária
Área: Clínica Médica de grandes animais.
Programa:
Alterações do metabolismo do cálcio e fósforo em grandes

animais.
Enfermidades do trato respiratório inferior em grandes ani-

mais.

Distúrbios ortopédicos do dígito em grandes animais.
Enterite em grandes animais.
Alterações hepáticas em grandes animais.
Alterações clínicas em neonatos bovinos e equinos.
Alterações geniturinárias em grandes animais.
Alterações hemodinâmicas em grandes animais.
Dermatites e neoplasias cutâneas em grandes animais.
Alterações do estômago de equinos e abomaso de bovinos.
Bibliografia Sugerida:
ADAMS, R. H.; Farmacologia e Terapêutica em Veterinária.

8 ed. Editora Guanabara Koogan, S. A. 2003. 1034p.
DIRKSEN, G.; GRUNDER, H. D.; STOBER, M.; Exame

clínico dos Bovinos. 3ed. Editora Guanabara Koogan S. A., 1993
402p.

FEITOSA, F. L. F. Semiologia veterinária: a arte do diag-
nóstico. 2ª ed. São Paulo: Roca, 2008. 752p.

FILHO, G.; FILHO L.; FILHO, B. Manual de Semiologia e
Clínica dos Ruminantes 1 e 2. 1 ed. São Paulo: Livraria Varela
LTDA, 1996, 247p.

GONZÁLEZ, F. H. D.; SILVA, S. C. Introdução à bioquí-
mica clínica veterinária. Porto Alegre: UFRGS, 2006, 356p.

HODGSON, D. R. & ROSE, R. J. The athletic horse: Prin-
ciples and Practice of Equine Medicine. Saunders Company W. B.
Philadelphia, 1994. 497p.

KANEKO, J. J. Clinical Biochemistry of Domestic Animals.
Academic Press, edição 5, 1997.

KNOTTENBELT, D. C. & PASCOE, R. R. Color atlas of
diseases and disorders of the horse. Mosby-Year Ed., 1994, 432p.

KOTERBA, A. M.; DRUMOND, W. H. & KOSCH, P. C.
Equine clinical neonatology. Lea & Febiger, 1990, 846p.

LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L. COX, M. M. Prin-
cípios de Bioquímica. Sarvier Editora, edição 2, São Paulo, SP. 1995,
839p.

McILWRAITH, C. W. & TROTER, G. W. Joint Diseases in
the horse. Saunders Company W. B. , Philadelphia, 1996. 490p.

PUGH, D. G. Clínica de Ovinos e Caprinos. Editora Roca,
2004. 528p.

PRATT, P. W. Laboratory Procedures for Veterinary Tech-
nicians. Mosby Editora, edição 2. St. Louis, USA, 1992.

RADOSTITS, O. M.; GAY, C. C.; BLOOD, D. C.; HIN-
CHCLIFF, K. W. Clínica Veterinária. Editora Guanabara Koogan,
edição 9, Rio de Janeiro, RJ, 2000. 1731 p.

REBHUN, W. C. Doenças do Gado Leiteiro. Editora Roca,
edição 1, São Paulo, SP. 2000, 642p.

REED, S. M. e BAYLY, W. M. Medicina interna de equinos.
Guanabara, Rio de Janeiro, 2000. 1870p.

RIET-CORREA, F.; SCHILD, L.; LEMOS, R.; BORGES, J.
Doenças de Ruminantes e Equinos 1 e 2. 3ed Editora Pallotti. 2007,
v. 1 e 2. 708p.

SMITH, P. B. Medicina interna de grandes animais. C. V.
Mosby Company, St. Louis, 2000, 1787p.

SWENSON, M. J. REECE, W. O. Dukes: fisiologia dos
animais domésticos. editora Guanabara Koogan. edição 11, Rio de
Janeiro, RJ. 1996. 856p.

SPEIRS, V. C. E WRIGLEY, R. H. Exame clinico do equino.
Artes Médicas, 2000. 358p.

STASHAK, T. S. Claudicação em equinos segundo Adams,
4ª ed. Roca: São Paulo, 1994. 954p.

THRUSFIELD, M. Epidemiologia Veterinária. 2ed. Editora
Roca, 2004, v.1. 743p.

Proc. nº 23110.007347/2014-45
Faculdade de Educação
Ensino de Ciências
Programa:
1. Educação em Ciências na Educação Infantil e nos anos

iniciais do Ensino Fundamental.
2. Enfoques Metodológicos para a Educação em Ciências na

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
3. Avaliação em Ciências: Estratégias e limites para a Edu-

cação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
4. A didática de Ciências na formação de professores para

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
5. Os conteúdos de Ciências na Educação Infantil e nos anos

iniciais do Ensino Fundamental e sua significação na sociedade
atual.

6. Currículo e Ensino de Ciências na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental.

7. Políticas educacionais para o ensino de Ciências: Abor-
dagens na Educação Infantil e nos anos iniciais.

8. A construção de conceitos em Ciências: Diferentes abor-
dagens para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fun-
damental.

9. Relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade na cons-
trução de conceitos de Ciências na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.

10. Propostas Pedagógicas para a educação em Ciências na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Bibliografia Sugerida:
Os candidatos devem buscar os pontos, em bibliografia per-

tinente e utilizada na área do concurso.

EDITAL CPSI Nº 84, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014

A Universidade Federal de Pelotas, criada pelo Decreto-lei nº
750, de 08 de Agosto de 1969, no uso de suas atribuições legais, nos
termos da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações,
da Lei nº 11091, de 12 de janeiro de 2005, da Lei nº 11233, de 22 de
dezembro de 2005, do Decreto nº 6944, de 21 de agosto de 2009, da
Portaria / MEC nº 243, de 03 de março de 2011, publicada no DOU
de 04 de março de 2011, da Portaria Interministerial nº 440, de 17 de
outubro de 2011, DOU de 18 de outubro de 2011, e conforme dis-
posições deste edital TORNA PÚBLICA A ABERTURA DAS INS-
CRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO de Provas destinado ao
provimento de cargos da carreira de Técnico-Administrativo em Edu-
cação do Quadro de Pessoal Permanente da Universidade Federal de
Pelotas - UFPEL, sob o Regime jurídico Único, de que trata a Lei nº
8.112/1990, e suas respectivas alterações.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A realização do Concurso - planejamento, divulgação e

execução - ficará a cargo da Coordenação de Processos de Seleção e
Ingresso (CPSI) da UFPel e é regido por este edital.

1.2. O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na
íntegra, as normas deste Edital.

1.3. O Edital e suas demais atualizações estarão disponíveis
no site e informações poderão ser obtidas pelos telefones (53) 3222-
4060 ou através do site http://concursos.ufpel.edu.br/wp/.

2. DAS VAGAS
2.1. Cargos

C a rg o s Va g a s Classe Escolaridade
Auxiliar de Veterinária e
Zootecnia

1 C Fundamental Com-
pleto

Operador de Rádio Teleco-
municações

1 C Médio Completo

Médico/Área: Medicina Co-
munitária

2 E Curso Superior em
Medicina

2.2. O quadro completo de vagas encontra-se disponível no
Anexo 1 deste edital.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição deverá ser feita no período compreendido

entre às 10 horas do dia 08 de setembro, até às 23 horas, do dia 25
de setembro de 2014, através do preenchimento da ficha de inscrição
-- exclusivamente via internet no endereço: http://ces.uf-
pel.edu.br/conctecadmed0084_2014/ -- e do pagamento da taxa cor-
respondente exclusivamente no Banco do Brasil, até a data de ven-
cimento do boleto bancário.

3.1.1. As taxas de inscrição serão de: R$ 40,00 (quarenta
reais) para os cargos de nível C; R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
para o cardo de nível E.

3.1.2. No ato da inscrição o candidato deverá, obrigato-
riamente, escolher um dos cargos, sob pena de ser eliminado do
processo. Uma vez feito à opção, não poderá haver mudanças/al-
teração de cargo, a não ser que o candidato efetue uma nova ins-
crição.

3.2. São considerados documentos de identidade, hábeis para
a inscrição, os expedidos pelos seguintes órgãos: Brigada Militar,
Conselhos Profissionais, Departamento de Polícia Civil, Departamen-
to de Polícia Federal, Departamento Nacional de Trânsito, Instituto
Félix Pacheco, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha,
Ministério do Exército, Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Po-
lícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Justiça,
do Trabalho e da Cidadania e Secretaria da Justiça e da Segurança.

3.3. Somente no ato do pagamento do boleto bancário, a ser
impresso pelo candidato, é que se efetiva a inscrição. Os dados
impressos no boleto devem ser previamente conferidos e, caso haja
divergência, um novo boleto deve ser impresso. Uma vez efetuado o
pagamento, não poderá haver mudanças, alterações e/ou complemen-
tação dos dados solicitados. Isso só será possível mediante o pa-
gamento de nova inscrição.

3.4. O boleto bancário pago é o comprovante de inscrição,
deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais
de realização das provas.

3.4.1. A CPSI não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos compu-
tadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de
comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas
no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.

3.5. Em nenhuma hipótese, será aceita inscrição condicional
ou extemporânea, ou haverá restituição da taxa de inscrição, salvo em
caso de cancelamento do Concurso.

3.6. O candidato somente estará inscrito neste Concurso se
obedecer ao procedimento descrito no item 3.

3.7. É obrigatório o preenchimento de todos os campos da
ficha de inscrição. As informações prestadas na solicitação de ins-
crição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a
CPSI do direito de excluir do concurso público aquele que não pre-
encher a solicitação de forma completa e correta.

3.8. O candidato deverá conferir, até o segundo (2°) dia útil
após o pagamento da inscrição, a confirmação de sua inscrição no
Processo Seletivo, através de consulta na página da Internet do con-
curso, devendo informar para tal o RG e o nº de inscrição. Todos os
nomes dos candidatos inscritos serão divulgados através de uma lista
de homologação no site da CPSI, após o fechamento do prazo de
inscrições.

EDITAL CPSI Nº 84, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014

A Universidade Federal de Pelotas, criada pelo Decreto-lei nº
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3.9. Caso o candidato não constate a confirmação de sua
inscrição ou não encontrar o seu nome na listagem, deverá entrar em
contato com a CPSI, até o terceiro (3º) dia útil após a divulgação da
lista, para solicitar a inclusão de seu nome dentre os inscritos, de-
vendo apresentar para tanto o comprovante do pagamento da taxa
(boleto bancário). Esta solicitação poderá ser realizada pessoalmente
ou através do correio eletrônico, em que deverá ser anexado o boleto
e seu respectivo comprovante, pelo endereço cpsi.ufpel@gmail.com.

3.9.1. O acompanhamento dessas etapas e os possíveis pro-
blemas de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato.

4. DAS ISENÇÕES
4.1. Serão isentos, conforme Decreto n° 6593, de 02 de

outubro de 2008, os candidatos inscritos no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal - CAD ÚNICO e for membro
de família de baixa renda, nos termos do Decreto n° 6135, de
2007.

4.1.1. Para tanto, o candidato deverá se inscrever no Con-
curso pelo site http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0084_2014/, con-
forme item 3, e solicitar o pedido no período de 08 a 15 de setembro
de 2014, através de formulário específico, disponível no endereço
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/formulários , e nessa ficha, obriga-
toriamente, deverá informar o número do NIS (Número de Iden-
tificação Social - formato com 11 algarismos), referente ao seu ca-
dastro único junto aos programas sociais do Governo Federal, jun-
tamente com a com cópia do CPF e RG, e boleto bancário.

4.1.2. O pedido de isenção poderá ser enviado via postal
exclusivamente SEDEX ou ser entregue pessoalmente no seguinte
endereço:

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE SELEÇÃO E IN-
GRESSO

Rua Gonçalves Chaves, 3126
CEP 96015-560 - Pelotas - RS
ASSUNTO: Pedido de Isenção Edital 084/2014
4.1. 3. Serão aceitos pedidos de isenção via correio ele-

trônico (e-mail), dentro do prazo estabelecido, desde que obedecendo
as seguintes regras:

a) O formulário específico, assim como os documentos com-
probatórios da situação de carência, a cópia do RG e do CPF deverão
ser enviados em anexo, sendo os mesmo assinados e escaneados pelo
candidato;

b) No assunto do e-mail deverá constar o seguinte título:
Pedido de Isenção - Edital CPSI/084.

c) E-mails que não apresentarem as condições acima serão
ignorados.

4.1.4. O não preenchimento ou o preenchimento incorreto do
número do NIS implicará o INDEFERIMENTO preliminar do pedido
de isenção.

4.2. A UFPel consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelos requerentes.

4.3. Os resultados dos processos de isenção serão divulgados
na data provável de 17 de setembro de 2014, no site da CPSI
http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0084_2014/. É responsabilidade
do participante, verificar se a solicitação de isenção da taxa de ins-
crição foi deferida.

4.3.1. Aqueles candidatos, cujos requerimentos de isenção
forem DEFERIDOS, estarão automaticamente inscritos.

4.3.2. Os candidatos que não forem beneficiados pela isen-
ção, se desejarem participar do certame, deverão efetuar o pagamento
da taxa no Banco do Brasil, até a data de vencimento impressa no
boleto bancário, conforme item 3.

5. DOS PEDIDOS DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO
E/OU ESPECÍFICO

5.1. Os inscritos portadores de necessidades especiais terão
atendimento previsto em Lei. Esses candidatos deverão informar,
através de laudo do médico especialista, a sua necessidade especial e
as condições especiais de que necessitam para fazer a prova. O
referido laudo (acompanhado da ficha disponível no endereço:
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/formulários) poderá ser enviado via
postal exclusivamente SEDEX ou ser entregue pessoalmente (original
ou fotocópia autenticada em cartório) não podendo ter sido emitido
em data superior a noventa (90) dias, que antecede a data de pu-
blicação deste edital, de 08 a 19 de setembro de 2014, no seguinte
endereço:

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE SELEÇÃO E IN-
GRESSO

Rua Gonçalves Chaves, 3126
CEP 96015-560 - Pelotas - RS
ASSUNTO: Atendimento Diferenciado/Específico Edital

084/2014
5.1.1. O envio por via postal, se efetuado, será por conta e

risco do candidato, não se responsabilizando a UFPel por extravios ou
outras ocorrências que impeçam a chegada no destino. O candidato
que não enviar a documentação ou o fizer fora do prazo, terá a
solicitação indeferida.

5.1. 2. Serão aceitos pedidos de isenção via correio ele-
trônico (e-mail), dentro do prazo estabelecido, desde que obedecendo
as seguintes regras:

a) O formulário específico, assim como os documentos com-
probatórios da situação de carência, a cópia do RG e do CPF deverão
ser enviados em anexo, sendo os mesmo assinados e escaneados pelo
candidato;

b) No assunto do e-mail deverá constar o seguinte título:
Pedido de Atendimento Diferenciado e/ou Específico - Edital CP-
SI/084.

c) E-mails que não apresentarem as condições acima serão
ignorados.

5.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à
análise pela Perícia Médica e à viabilidade e razoabilidade do pe-
dido.

5.3. No dia 24 de setembro de 2014, será publicada na
página do CPSI a listagem dos requerimentos recebidos com a res-
pectiva resposta e nº de inscrição dos candidatos.

5.4. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante
a realização da prova, deverá solicitar atendimento especial por meio
do formulário de Atendimento Especial, juntando cópia da certidão de
nascimento da criança e, na data do concurso, deverá levar um acom-
panhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata, que não levar acom-
panhante, não realizará a prova. Não haverá compensação do tempo
de amamentação no tempo de duração da prova.

5.5. Caso a CPSI não seja informada, através dos proce-
dimentos acima, no prazo estipulado, não se responsabilizará por
propiciar condições especiais de realização das provas aos candidatos
com direito ao atendimento diferenciado.

6. DA RESERVA DE VAGAS
6.1. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é as-

segurado o direito de inscrição no Concurso Público de que trata este
Edital, nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99, desde que a
deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições
do cargo em provimento.

6.2. O direito a nomeação nas vagas reservadas aos por-
tadores de necessidades especiais será definido pelo laudo apresen-
tado, conforme item 5 deste edital, o qual será avaliado e homologado
pela Junta Médica Oficial indicada pela UFPEL.

6.2.1. Caso a Junta Médica Oficial indicada pela Univer-
sidade Federal de Pelotas - UFPEL reconheça incompatibilidade entre
a deficiência e o cargo a ser ocupado ou, ainda, a não observância ao
que dispõe o Art. 4º do Decreto 3.298/99, o candidato não será
considerado apto à investidura no cargo e permanecerá na classi-
ficação geral, concorrendo com os demais candidatos não portadores
de deficiência.

6.3. Os candidatos portadores de deficiência deverão obri-
gatoriamente encaminhar à CPSI laudo de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, nos termos
do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, tendo como
prazo máximo o último dia de inscrições (tanto para envio como para
recebimento).

6.4. A data de emissão do laudo não poderá ser superior a
noventa (90) dias que antecede a data de publicação deste edital.

6.5. As pessoas portadoras de deficiência participarão da
seleção em igualdade de condições com os demais candidatos no que
se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de apro-
vação, ao horário e local de aplicação das provas e à pontuação
mínima exigida.

6.6. O candidato portador de deficiência que, no ato da
inscrição não declarar esta condição, não poderá impetrar recurso em
favor de sua situação.

6.7. A publicação do resultado final será feita em listas
específicas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos,
inclusive a dos candidatos com reserva de vagas, e as demais, so-
mente a pontuação de cotistas.

6.8 Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das
vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública
federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas
e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma
da Lei.

6.8.1 A reserva de vagas será aplicada sempre que o número
de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3
(três).

6.8.2 Na hipótese de quantitativo fracionado para o número
de vagas reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o
primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou
maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco
décimos).

6.8.3 A reserva de vagas a candidatos negros constará ex-
pressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão espe-
cificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou
emprego público oferecido.

6.9 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos ne-
gros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da ins-
crição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IB-
GE.

6.9.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o can-
didato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público,
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções ca-
bíveis.

6.10 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente
às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de
acordo com a sua classificação no concurso.

6.10.1 Os candidatos negros aprovados dentro do número de
vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para
efeito do preenchimento das vagas reservadas.

6.10.2 Em caso de desistência de candidato negro aprovado
em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro
posteriormente classificado.

6.10.3 Na hipótese de não haver número de candidatos ne-
gros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas
remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem
de classificação.

6.11. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os
critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação
entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a
candidatos com deficiência e a candidatos negros.

6.12. Não havendo aprovação de candidatos inscritos nas
modalidades das cotas para o preenchimento de vaga(s) para o cargo
previsto em reserva especial, essas serão preenchidas pelos demais
candidatos aprovados, observada a ordem geral de classificação.

7. DA CONSTITUIÇÃO DAS PROVAS E DA CLASSI-
FICAÇÃO

7.1. Auxiliar de Veterinária e Zootecnia: A seleção será cons-
tituída de duas etapas, conforme segue.

a) Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório -
valor quarenta (40) pontos - com quarenta (40) questões, sendo oito
(8) de Língua Portuguesa e trinta e duas (32) de conhecimentos
específicos.

b) Prova prática no valor de sessenta (60) pontos, de caráter
classificatório, destinada aos candidatos classificados na Prova Ob-
jetiva.

7.1.1. A Prova Objetiva constará de questões de múltipla
escolha, cada uma com cinco (05) alternativas e apenas uma correta,
dentre elas.

7.1.2. Será computada como questão errada aquela que se
enquadrar em qual(is)quer das seguintes condições: não ter resposta
assinalada; apresentar resposta diversa da indicada pelo gabarito;
apresentar mais de uma resposta assinalada; apresentar sinais de ra-
sura.

7.1.3. Será considerado classificado para a prova prática, o
candidato que alcançar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do
total de pontos da Prova Objetiva, no limite de até dez (10) can-
didatos, respeitados os empates na última posição.

7.1.4. A Prova Prática (classificatória), valendo 60 pontos,
constará de 02 (duas) atividades com valor de 30 pontos cada ati-
vidade e realizada da seguinte forma:

7.1.4.1. A ordem de execução da Prova Prática será a ordem
de inscrição dos classificados para sua execução;

7.1.4.2. As provas serão montadas contemplando os pontos
do programa constantes neste edital, anexo 4;

7.1.4.3. Serão realizadas 5 provas práticas (candidatos) por
turno;

7.1.4.4. O sorteio dos pontos da prova prática será realizado
no início do turno correspondente, de forma pública, no local de
realização das provas.

7.1.4.5. Os candidatos aguardarão o momento de realização
da sua prova em local isolado.

7.1.4.6. A avaliação da prova será conforme a exatidão e
habilidade na execução do procedimento solicitado pela banca exa-
minadora, com máximo de 15 minutos para cada atividade.

7.1.4.7. Será de responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento e consulta para verificar o seu local de prova. O candidato
deverá comparecer ao local designado para a prova 30 minutos antes
do horário marcado para início, munido de documento de identidade
original com foto.

7.1.4.8. Os trajes para realização da prova prática serão de
responsabilidade do candidato.

7.1.4.9. Ao candidato só será permitida a participação nas
provas no respectivo horário, data e local a serem divulgados de
acordo com as informações constantes no item 7.1.4 deste edital.

7.1.4.10. Não será permitida, em hipótese alguma, realização
das provas em outro dia,

horário ou fora do local designado.
7.1.5. Não serão concedidos equipamentos adaptados para

realização das provas para a situação dos candidatos com neces-
sidades especiais.

7.1.6. O candidato, no dia da realização das provas práticas,
terá acesso aos critérios que serão utilizados na avaliação das re-
feridas provas, através de sua planilha de avaliação.

7.1.7. A aprovação no concurso levará em consideração o
somatório da pontuação da Prova Objetiva e da Prova Prática, ob-
servado o número máximo de aprovados conforme Anexo 1.

7.1.8. Serão divulgadas listagens, com número de inscrição e
desempenho dos candidatos na Prova Objetiva e na Prova Prática, e
classificação final, na página http://concursos.ufpel.edu.br/wp/2014-
4/.

7.1.9. A descrição do cargo e o programa da referida prova
constituem o Anexo 2 deste Edital.

7.2. Operador de Radiotelecomunicações: A seleção será
constituída de uma única etapa, sendo esta a Prova Objetiva, de
caráter classificatório e eliminatório - valor quarenta (40) pontos -
com quarenta (40) questões, sendo cinco (5) de Língua Portuguesa,
cinco (05) de matemática, oito (8) de informática e vinte e sete (22)
de conhecimentos específicos.

7.2.1. A Prova Objetiva constará de questões de múltipla
escolha, cada uma com cinco (05) alternativas e apenas uma correta,
dentre elas.

7.2.2. Será computada como questão errada aquela que se
enquadrar em qual(is)quer das seguintes condições: não ter resposta
assinalada; apresentar resposta diversa da indicada pelo gabarito;
apresentar mais de uma resposta assinalada; apresentar sinais de ra-
sura.

7.2.3. Será considerado classificado para fins de posição, o
candidato que alcançar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do
total de pontos da Prova Objetiva, no limite de até cinco (05) can-
didatos homologados, respeitados os empates na última posição.

7.2.4. Serão divulgadas listagens, com número de inscrição e
desempenho dos candidatos na Prova Objetiva, e classificação final,
na página http://concursos.ufpel.edu.br/wp/2014-4/.

7.2.5. A descrição do cargo e o programa da referida prova
constituem o Anexo 2 deste Edital.
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7.3. Médico/Área: Medicina Comunitária: A seleção será
constituída de uma única etapa, sendo esta a Prova Objetiva, de
caráter classificatório e eliminatório - valor quarenta (40) pontos -
com quarenta (40) questões, sendo oito (8) de Língua Portuguesa e
trinta e duas (32) de conhecimentos específicos.

7.3.1. A Prova Objetiva constará de questões de múltipla
escolha, cada uma com cinco (05) alternativas e apenas uma correta,
dentre elas.

7.3.2. Será computada como questão errada aquela que se
enquadrar em qual(is)quer das seguintes condições: não ter resposta
assinalada; apresentar resposta diversa da indicada pelo gabarito;
apresentar mais de uma resposta assinalada; apresentar sinais de ra-
sura.

7.3.3. Será considerado classificado para fins de posição, o
candidato que alcançar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do
total de pontos da Prova Objetiva, no limite de até nove (09) can-
didatos, respeitados os empates na última posição.

7.3.4. Serão divulgadas listagens, com número de inscrição e
desempenho dos candidatos na Prova Objetiva, e classificação final,
na página http://concursos.ufpel.edu.br/wp/2014-4/.

7.3.5. A descrição do cargo e o programa da referida prova
constituem o Anexo 2 deste Edital.

8. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
8.1. As provas serão realizadas na data de 19 de outubro de

2014, com duração de 4 horas. O fechamento dos portões para acesso
dos candidatos ocorrerá às 8 horas.

8.2. A CPSI divulgará o local de realização das provas, no
site http://concursos.ufpel.edu.br/wp/2014-4/, em consulta individual,
devendo informar o número de inscrição no concurso e do RG., sendo
de exclusiva responsabilidade do candidato, verificar o prédio e sala
em que realizará a prova.

8.3. O candidato deverá apresentar-se no local de realização
das provas, a partir das 7h30min, com no mínimo trinta (30) minutos
de antecedência, e aguardar a abertura dos portões de acesso. Em
nenhuma hipótese será permitida a entrada de candidato após o ho-
rário de fechamento dos portões (8 horas).

8.4. É responsabilidade do candidato saber o endereço do
local onde deverá realizar as provas, não lhe sendo permitido, em
hipótese alguma, fazer a prova em outro local. Esta informação estará
disponível no site: http://concursos.ufpel.edu.br/wp/.

8.5. O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar, no
momento da realização das provas, o documento de identidade ori-
ginal, que ficará à disposição da fiscalização de provas, em local
visível, durante toda a execução da prova. Deverá também portar
caneta esferográfica, na cor azul ou preta fabricada em material trans-
parente, não lhe sendo permitido utilizar calculadoras, relógios, te-
lefone celular ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, sob pena
de ser eliminado do processo seletivo.

8.6. Não será permitido o ingresso, na sala de Prova, de
candidato que se apresente fora do local que lhe foi designado por
lista de local, exceto conforme necessidade para casos de atendimento
especial designado pela CPSI.

8.7. Não será admitido, para a realização da prova, o can-
didato que se apresentar em qualquer das etapas, após o horário
estabelecido.

8.8. A duração da Prova Objetiva será de quatro (4) horas,
incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

8.9. Na Prova Objetiva, por motivo de segurança, o can-
didato só poderá retirar-se da sala depois de decorridas duas horas
(2h) do início da mesma e não poderá levar consigo o caderno de
provas, apenas o rascunho do cartão resposta, sob pena de ser des-
classificado do concurso.

8.10 Não será permitido o ingresso ou a permanência de
pessoas estranhas ao processo seletivo nos prédios de aplicação das
provas.

8.10.1. Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo sem foto), carteiras de estudante, de transporte, carteiras
funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não
identificáveis e (ou) danificados nem aqueles onde se lê: "Não al-
fabetizado" ou "Infantil".

8.10.2. Não será aceita cópia do documento de identidade,
ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

8.10.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou
roubo, deverá apresentar o registro de ocorrência em órgão policial,
expedido há, no máximo, quarenta e cinco (45) dias; nessa ocasião
será submetido à identificação especial, através de coleta de assi-
naturas e de impressão digital em formulário próprio.

8.11.Será ELIMINADO SUMARIAMENTE o candidato
que, durante a realização das provas, for surpreendido PORTANDO
aparelhos eletrônicos (tais como: máquinas calculadoras, agendas ele-
trônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod,
gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou
transmissor de dados e mensagens, bip, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, walkman, máquina fotográfica, controle de alarme de carro
etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, armas,
protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como
chapéu, boné, gorro etc.) junto ao próprio corpo, ainda que em bolsas,
sacolas, mochilas e assemelhados, após o início da prova, salvo o
caso em que esses aparelhos estiverem acondicionados em emba-
lagem fornecida pela CPSI e colocada no piso, embaixo da cadeira do
candidato e, quando possível, sem a respectiva bateria.

8.11.1. O Fiscal que flagrar candidato PORTANDO objeto
dentre os acima referidos, retirará a prova daquele que desrespeitar a
presente rotina de segurança e registrará o acontecimento na ata, EM
RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 8.10.1, INDEPEN-
DENTEMENTE de qualquer constatação de fraude.

8.11.2. Ainda que desligado o aparelho de PORTE proibido
na sala de aplicação de provas, o candidato que o portar será ELI-
MINADO DO CERTAME.

8.11.3. O candidato que for eliminado ficará impedido de
continuar a realização das provas, tendo sua inscrição cancelada.

8.11.4. O candidato, ao término da prova, ao sair da sala de
aplicação da prova, deverá levar a embalagem com seus pertences,
ainda FECHADA, não sendo permitido o uso de aparelho celular
dentro do prédio, sob pena de ser eliminado do concurso.

8.11.5. A CPSI/UFPel não se responsabilizará por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização das provas nem por danos neles causados. É de inteira
responsabilidade do candidato a guarda desses objetos, uma vez que
é expressamente proibido seu uso.

8.11.6. Para garantir a lisura e a segurança, durante o Con-
curso, poderão ser usados detectores de metal nos banheiros, cor-
redores e/ou em salas de prova.

8.12. Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido do cartão de respostas.
Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em de-
sacordo com este edital ou com o cartão de respostas, tais como
marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não pre-
enchido integralmente.

8.12.1. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, ras-
gar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu cartão de res-
postas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossi-
bilidade de realização do processamento eletrônico deste.

8.12.2. O candidato é responsável pela conferência de seus
dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição e o
número de seu documento de identidade.

8.13. A CPSI não se responsabilizará pelo extravio de quais-
quer objetos ou valores trazidos pelos candidatos durante os testes.
Recomenda-se, portanto, que cada candidato traga somente o material
estritamente necessário à realização da prova.

8.14. O candidato não deverá formular perguntas ao fiscal
acerca da prova, pois todas as instruções nela constarão. A leitura
competente das questões e sua compreensão integram as provas às
quais se refere.

8.15. Após ser identificado, nenhum candidato poderá re-
tirar-se da sala de aplicação da prova sem autorização e/ou sem
acompanhamento da fiscalização.

8.16. Somente será permitido ao candidato devolver o seu
cartão-resposta e sair da sala de prova com o rascunho do cartão,
depois de decorrida duas (2) horas do início da realização do teste,
sob pena de ser automaticamente eliminado. Os candidatos não po-
derão levar consigo o caderno de questões, que estarão disponíveis no
site, após o término das provas.

8.17. Se, a qualquer tempo, for constatada, por meios ele-
trônicos, estatístico, visual, grafológico ou através de investigação
policial, a utilização, por parte do candidato, de processo ilícito, sua
prova será anulada, e ele será automaticamente excluído do Con-
curso.

8.18. O candidato que se retirar da sala de prova, ao concluí-
la, não poderá utilizar os sanitários destinados a candidatos nas de-
pendências do local de prova.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE DO RESULTADO
FINAL

9.1. Havendo empate no concurso, terá preferência, suces-
sivamente, o candidato que:

9.1.1. tiver idade mais elevada, no caso de se enquadrar na
condição de idoso, conforme art. 27 da Lei no 10741, de 10/10/2003
- Estatuto do Idoso;

9.1.2. obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos da Prova Objetiva;

9.1.3. tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano da
data de nascimento.

9.1.4. obtiver melhor classificação em sorteio público (em
data, horário e local a serem divulgados no quadro de avisos do CPSI
e na página http://concursos.ufpel.edu.br/wp/2014-4/ )

10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO E DOS RECUR-
SOS E IMPUGNAÇÕES

10.1. Os gabaritos preliminares do concurso serão divulgados
após a realização das provas, na página http://concursos.uf-
pel.edu.br/wp/. Eventuais recursos administrativos e impugnações po-
derão ser interpostos junto à CPSI, situada à Rua Gonçalves Chaves,
3126 - Pelotas - RS - CEP 96.015-560 através do formulário es-
pecífico, disponível no endereço http://concursos.ufpel.edu.br/wp/for-
mularios/ no item Concursos Técnico-administrativos.

10.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo de até três
(3) dias úteis, contados da data de realização da prova. Julgada
procedente a impugnação, a questão será anulada pela CPSI e, nesse
caso, a pontuação correspondente será atribuída para todos os can-
didatos participantes do cargo.

10.2.2. Os gabaritos finais das provas de múltipla escolha
serão divulgados após o término do prazo de resposta dos recursos,
no site da CPSI/UFPel.

10.3. A partir da divulgação das listagens de resultados,
poderá o candidato que se julgar prejudicado, solicitar vistas do seu
cartão-resposta.

10.3.1. Nesse caso, o candidato deverá comparecer à CPSI,
munido de requerimento, no prazo de até três (03) dias úteis após a
publicação das referidas listagens.

10.4. Os recursos serão apreciados pela CPSI, que emitirá
parecer após o término do prazo para ingresso de recursos. O re-
sultado será comunicado ao requerente, pela CPSI, nos próprios autos
do recurso.

11. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
11.1. A listagem dos candidatos aprovados no certame, ho-

mologada pela CPSI, por ordem de classificação, será publicada no
Diário Oficial da União, em conformidade com o Anexo I do Decreto
6944/2009, e será divulgada na página http://concursos.uf-
pel.edu.br/wp/2014-4/.

11.2. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o Anexo I, ainda que tenham atingido nota
mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.

11.3. Nenhum dos candidatos empatados na última classi-
ficação de aprovados serão considerados reprovados nos termos do
art. 16 do Decreto 6944/2009.

12. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
12.1. O concurso será válido por 01 (um) ano a contar da

data de sua homologação, podendo ser prorrogado por mais 01 (um)
ano, nos termos do inciso III do art. 37 da Constituição Federal e art.
12 da Lei no 8.112 de 11.12.1990.

13. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS
CARGOS

13.1. Para ser investido no cargo, o candidato deverá atender
aos seguintes subitens:

13.1.1. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo parágrafo 1º do
artigo 12, da Constituição Federal;

13.1.2. apresentar original e cópia da Cédula de Identidade e
do Cadastro de Pessoa Física;

13.1.3. estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
13.1.4. possuir o nível de escolaridade e demais requisitos

para ingresso, conforme Anexo 1, até a data da investidura no cargo.
Possuir registro no Conselho de Classe correspondente, quando cou-
ber, e estar com a anuidade em dia;

13.1.5. Possuir aptidão física e mental para o exercício das
atribuições do cargo, devendo submeter-se aos exames médicos pré-
admissionais e, para tanto, apresentar exames clínicos e laboratoriais
solicitados, os quais correrão às suas expensas. Caso o candidato seja
considerado INAPTO para as atividades relacionadas ao cargo, por
ocasião dos exames pré-admissionais, este não poderá tomar posse.
Esta avaliação terá caráter eliminatório. No caso de candidato que
concorrer à vaga como portador de deficiência, se não tiver con-
firmada a sua situação pelo Serviço Médico Pericial da UFPel, nos
termos do Decreto nº 3298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto nº
5296, de 02/12/2004, no momento da posse, permanecerá na clas-
sificação geral, concorrendo com os demais candidatos não porta-
dores de deficiência.

13.1.6. Não ter sofrido, no exercício da Função Pública,
penalidade incompatível com a investidura em Cargo Público Federal,
prevista no artigo 137, parágrafo único da Lei no 8.112/90, bem como
não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vi-
gente:

13.1.6.1. Responsabilizado por atos julgados irregulares por
decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de
Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por
Conselho de Contas de Município;

13.1.6.2. Punido - em decisão da qual não caiba recurso
administrativo em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;

13.1.6.3. Condenado em processo criminal por prática de
crimes contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e
XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei no 7.492, de
16 de junho de 1986, e na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

13.1.7. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na
data da posse.

14. DO PROVIMENTO DAS VAGAS E DO APROVEI-
TAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS

14.1. O provimento da vaga obedecerá, rigorosamente, a
ordem de classificação final dos candidatos.

14.2. A investidura no cargo far-se-á de acordo com a es-
trutura do Plano de Carreira dos Cargos Técnico- Administrativos em
Educação, de que trata a Lei no 11091 de 12/01/2005, na classe e no
nível constantes do Anexo 1, padrão de vencimento 01, a que cor-
respondem os valores básicos especificados nesse mesmo anexo, que
serão acrescidos de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais), a
título de auxílio-alimentação.

14.3. A aprovação do candidato não assegurará o direito ao
seu ingresso automático no cargo para o qual se habilitou, mas apenas
a expectativa de ser nele investido.

14.4. O provimento do candidato no cargo fica condicionado
à apresentação de todos os documentos comprobatórios dos requisitos
relacionados no item 13.

14.5. O candidato nomeado será avisado através de cor-
respondência, não se responsabilizando a UFPel pela mudança de
endereço, sem comunicação prévia, por escrito, por parte do can-
didato.

14.6. Os procedimentos para a posse e para o exercício no
cargo obedecerão ao disposto no Capítulo I, Seção IV, da Lei no
8 11 2 / 9 0 .

14.7. O não pronunciamento do candidato, nos prazos es-
tabelecidos por lei, facultará à Administração da UFPel a convocação
do candidato seguinte, perdendo o mesmo o direito de investidura no
cargo ao qual se habilitou.

14.8. Os candidatos nomeados e convocados deverão tomar
posse junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) da UF-
Pel.

14.9. Os candidatos aprovados serão lotados em qualquer
unidade da instituição, independente do município no qual está lo-
calizada (Pelotas ou Capão do Leão).

14.10. Havendo interesse de outra IFE em aproveitar can-
didato aprovado no presente concurso e que não será nomeado em
razão do número de vagas disponíveis, esta poderá requerer.

15. DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO
15.1. O candidato convocado para nomeação em cargo ob-

jeto deste Edital, cumprirá a carga horária semanal informada no
Anexo 1 e será exigida do concursado a disponibilidade de horário,
compatível com as necessidades da UFPel.

15.2. Serão observadas as normas legais referentes à acu-
mulação de cargos e empregos públicos.
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16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Será excluído do concurso o candidato que:
16.1.1. fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
16.1.2. tiver atitude incorreta ou descortês com a equipe de aplicação e fiscalização bem como

com as autoridades presentes durante a realização da prova;
16.1.3. for, durante a realização da prova, surpreendido em comunicação com outro candidato,

verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, bem como aquele que utilizar livros, notas,
impressos e/ou portar equipamentos eletrônicos, conforme especificados no subitem 8.10.

16.1.4. não apresentar documento de identidade, no dia de realização da prova objetiva, nos
termos do subitem 8.5 deste Edital;

16.1.5. Não mantiver atualizado seu endereço junto à PROGEP/UFPel, caso venha a ocorrer
mudança de domicílio.

16.2. A leitura e o cumprimento estrito das normas deste edital, a busca de esclarecimentos e
a postulação tempestiva de retificações necessárias, constituem ônus do candidato, integrando o certame
como fase eliminatória prévia.

16.3. O candidato classificado e nomeado para o cargo não poderá, em hipótese alguma,
solicitar opção para constar do final da relação dos classificados.

16.4. A CPSI fará divulgar normas complementares e avisos oficiais, sempre que necessário. É
de inteira responsabilidade dos candidatos manter-se informados através da página http://concursos.uf-
pel.edu.br/wp/2014-4/.

16.5. Fazem parte do presente edital: Anexo 1 - Quadro Completo de Vagas; Anexo 2 -
Descrição dos Cargos e Programas/Bibliografias.

16.6. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas.

16.7. O extrato do edital será publicado na imprensa local e sua publicação integral ocorrerá no
Diário Oficial da União e na página http://concursos.ufpel.edu.br/wp/2014-4/.

16.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Processo de Seleção e Ingresso,
consultada a Procuradoria Jurídica da UFPel, se assim for necessário.

13. CRONOGRAMA

Descrição Data
Período de Inscrições 10 horas do dia 08 de setembro até às 23 horas,

do dia 25 de outubro de 2014
Período de Pedidos de Isenção 08 a 15 de setembro de 2014
Resultado dos Pedidos de Isenção 17 de setembro de 2014
Período de Pedido de Atendimento Especial de 08 a 19 de setembro de 2014
Resposta aos Pedidos de Atendimento Especial 24 de setembro de 2014
Data da Prova 19 de outubro de 2014 às 8h
Divulgação do Gabarito Preliminar 19 de outubro de 2014, após a prova
Período de Recursos de Questões da Prova 03 dias úteis após a prova
Divulgação do Gabarito Definitivo Após período de Recursos
Divulgação do Resultado A definir
Período de Recursos de Resultados 03 dias úteis após divulgação do resultado

HELENARA PLASZEWSKI FACIN
Coordenadora da CPSI

MAURO AUGUSTO BURKERT DEL PINO
Reitor

ANEXO 1

QUADRO COMPLETO DE VAGAS

C a rg o Valor da
Inscrição

To t a l
de Va-
gas

Va g a s
PNE
*

Vagas Ne-
gros e Par-
dos **

Número Máximo
de Aprovados
***

Ve n c i m e n t o
Básico

Classe - Nível/
Carga Horária

Escolaridade

Auxiliar de Vete-
rinária e Zootec-
nia

R$ 40,00 01 -- -- 05 R$ 1.640,34 C - 101 / 40h Fundamental
Completo

Operador de Rá-
dio Telecomunica-
ções

R$ 40,00 01 -- -- 05 R$ 1.640,34 C - 101 / 40h Médio
Completo

Médico/Área: Me-
dicina Comunitá-
ria

R$ 160,00 02 -- -- 09 R$ 6.784,84 E - 101 / 40h Curso Superior em Medicina.
Residência OU Especialização em Medicina Geral e Comunitária, OU Saúde da família, OU Saú-
de Coletiva, OU Saúde pública, OU Medicina Preventiva e Social, OU Medicina da Família e
Comunidade. Registro no Conselho competente.

Reservada vaga para portadores de deficiência *

Reservada vaga para Negros e Pardos **

Conforme Anexo II do Decreto nº 6944/2009 ***

ANEXO 2

DESCRIÇÃO DO CARGO E PROGRAMAS/BIBLIOGRAFIAS
A) AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO
Realizar procedimentos de enfermagem veterinária.
PROGRAMAS/ BIBLIOGRAFIAS
Conhecimentos específicos/ Prova Objetiva:
Métodos de contenção em diferentes espécies animais.
Noções elementares de Anatomia Animal.
Noções de Inseminação Artificial desde o preparo do material até o
procedimento de inseminação propriamente dito.
Noções de esterilização, assepsia, antissepsia e desinfecção em pro-
cedimentos cirúrgicos.
Noções de Biossegurança.
Noções de cuidados pré, trans e pós-cirúrgico.
Noções de coleta de material para exame laboratorial.
Conhecimentos específicos/ Prova Prática:
Administração de fármacos em cães.
Administração de fármacos em bovinos.
Administração de fármacos em equinos.
Contenção de bovinos.
Contenção de cães.
Acondicionamento de material biológico.
Esterilização de material cirúrgico.
Preenchimento de fichas de exames de cães.
Preencher ficha de cadastro de equinos.
Higiene das instalações.
Bibliografia Sugerida:
O candidato deve buscar bibliografia condizente com a escolaridade
exigida para o cargo e com o programa estabelecido para o con-
curso.
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 se-
quencial (correlação dos tempos verbais; palavras ou expressões ex-
plicativas; conexão: mecanismos de articulação das palavras na ora-

ção e das orações no período - processos sintáticos básicos; co-
ordenação e subordinação); - paralelismo; - concordância; - regência;
- pontuação.
Bibliografia Sugerida:
O candidato deve buscar bibliografia condizente com a escolaridade
exigida para o cargo e com o programa estabelecido para o con-
curso.
B) OPERADOR DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÕES
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO
Cuidar da segurança operacional por meio de procedimentos espe-
cíficos. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Executar atividades relacionadas a rádio e controle de mensagens
recebidas e expedidas.
Operar aparelhos de rádio, transmitir, codificar e preparar mensagens,
colocar o rádio na onda e frequência indicadas, fazer funcionar os
dispositivos, os receptores.
Arquivar cópia dos assuntos transmitidos e dos anotados durante
radio recepção; cuidar da segurança operacional por meio de pro-
cedimentos específicos; zelar pela conservação do equipamento, re-
gular e providenciar reparos necessários, garantindo seu perfeito fun-
cionamento; emitir relatórios estatísticos de atendimento ao usuário.
Utilizar recursos de informática. Auxiliar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
PROGRAMAS/BIBLIOGRAFIAS
Língua Portuguesa
Programa
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 se-
quencial (correlação dos tempos verbais; palavras ou expressões ex-
plicativas; conexão: mecanismos de articulação das palavras na ora-
ção e das orações no período - processos sintáticos básicos; co-
ordenação e subordinação); - paralelismo; - concordância; - regência;
- pontuação.

Bibliografia Sugerida:
O candidato deve buscar bibliografia condizente com a escolaridade
exigida para o cargo e com o programa estabelecido para o con-
curso.
Matemática
Programa
Álgebra Elementar
Tr i g o n o m e t r i a
Geometria Plana
Bibliografia sugerida:
Fundamentos de Matemática Elementar, Gelson Iezzi, vol 3 e 9.
Informática (*)
Programa
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos,
planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office e Libre Of-
fice.
Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos de
navegação de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e
pesquisa.
Sistemas operacionais: Windows XP e LINUX.
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas,
aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet.
Conceitos de tecnologia de informação: Sistemas de Informações e
Conceitos básicos de Segurança da Informação.
(*) Versões dos softwares: Windows XP ou superior; Linux Ubuntu
12.04 ou superior; Microsoft Office 2007 ou superior e Libre Office
3.4. ou superior..
Bibliografia Sugerida:
O candidato deve buscar bibliografia condizente com o programa
estabelecido para o concurso.
Conhecimentos Específicos
Programa
Acústica Básica - Propriedades e características físicas do som; O
ouvido humano e a audição; Comprimento de onda, frequência, am-
plitude e fase; Isolamento e Tratamento Acústico; Interações Sonoras
e Ruído; Limite e conforto Acústicos; Poluição Sonora; Propagação
do som; Fenômenos Sonoros; Fonte Sonora; Efeito Doppler.
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Eletricidade Básica - Princípios da eletrostática; Princípios da ele-

trodinâmica; Resistência elétrica e Leis de Ohm; Potência e Energia

elétrica; Efeito Joule; Capacitores; Circuitos elétricos simples; Me-

didores elétricos.

Bibliografia Sugerida:

O candidato deve buscar bibliografia condizente com a escolaridade

exigida para o cargo e com o programa estabelecido para o con-

curso.

C) MÉDICO/ÀREA: MEDICINA COMUNITÁRIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; imple-

mentar ações para promoção da saúde; coordenar programas e ser-

viços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;

elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. As-

sessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

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 se-

quencial (correlação dos tempos verbais; palavras ou expressões ex-

plicativas; conexão: mecanismos de articulação das palavras na ora-

ção e das orações no período - processos sintáticos básicos; co-

ordenação e subordinação); - paralelismo; - concordância; - regência;

- pontuação.

Bibliografia Sugerida:

O candidato deve buscar bibliografia condizente com a escolaridade

exigida para o cargo e com o programa estabelecido para o con-

curso.

Conhecimentos Específicos

Programa:

Estratégia de Saúde da Família.

Método Clínico Centrado na Pessoa.

Abordagem Familiar.

Acompanhamento de Saúde da Criança.

Acompanhamento a saúde da Mulher na Atenção Primária.

Acompanhamento à saúde da Gestante e da Puérpera.

Avaliação de problemas de Saúde Mental.

Abordagem do paciente com Dor Musculoesquelética.

Doenças Sexualmente Transmissíveis Abordagem Sindrômica.

Diabetes Melito: Diagnóstico e Tratamento, Hipertensão Arterial Sis-

têmica.

Bibliografia Sugerida

1. CORDIOLI, Aristides Volpato e COLABORADORES. Psicofar-

macos : consulta rápida. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2011.

2. DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina Ambulatorial. Condutas de

Atenção Primária Baseadas em Evidências. 4ª edição. Porto Alegre:

Artmed, 2013.

3. FREITAS, Fernando. et al. Rotinas em Ginecologia. 6ª edição.

Porto Alegre: Artmed, 2011.

4. GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Orgs). Tratado de

medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática. -

Porto Alegre: Artmed, 2012

5. PAPADAKIS, Maxime A; Mc PHEE, Stephen J (Orgs). et al.

Current medical diagnosis & Treatment 2014. 53thedition. New York:

Mc Graw Hill Education. 2014.

6. SIMON, Chantal; EVERITT Hazel; DORP, Françoise van (Orgs).

Manual de Clínica Geral de Oxford. 3ª edição. Porto Alegre: Artmed.

2013.

7. SOARES, José Luiz MF; ROSA, Daniela Dornelles; LEITE, Ve-

rônica Ruttkay S; PASQUALOTTO, Alessandro Comarú (Orgs). Mé-

todos Diagnósticos: consulta rápida. 2ª edição. Porto Alegre: Artmed.

2012.

8. STEFANI, Stephen Doral; BARROS, Elvino (Orgs). Clínica mé-

dica: consulta rápida. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed. 2013.

19. MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Cadernos de Atenção Básica:

Saúde sexual e saúde reprodutiva. [Internet]. Brasília: 2010. Dis-

ponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cader-

nos_ab/abcad26.pdf> Acesso em: 15 maio 2014.

EDITAL CPSI No- 87, DE 5 DE SETEMBRO DE 2014

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, por meio da
Coordenação de Processos de Seleção e Ingresso, torna pública a
alteração da data da prova e banca do Concurso Público para pro-
vimento de cargo de docente, da carreira do Magistério Superior
regido pelo Edital CPSI nº 039/2014, de acordo com a homologação
do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão -
COCEPE, em 04/09/2014, conforme segue:

Processo nº 23110.005988/2013-84

Data de Início das Provas/Horário/Local: 06.10.2014 / 8:00 / De-
partamento Materno Infantil da Faculdade de Medicina - Av. Du-
que de Caxias, 250
Comissão Examinadora
Prof. ª Elaine Albernaz (Presidente)
Prof.ª Juliana Maia
Prof.ª Simone de Menezes Karan (FURG)
Prof.ª Fernanda Fontana (suplente)
Prof.ª Linjie Zhang (suplente - FURG)

HELENARA PLASZEWSKI FACIN

Coordenadora da CPSI

MAURO AUGUSTO BURKERT DEL PINO

Reitor

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PIAUÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 326/2014 - UASG 154048

Nº Processo: 23111022416201431 . Objeto: Transferência de Re-
cursos Financeiros de Contrato entre a FADEX e a UFPI. Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Transferência de Recursos
Financeiros de Contrato nº 26/2014 entre a FADEX e a UFPI. De-
claração de Dispensa em 05/09/2014. RAIMUNDO JOSE CUNHA
ARAUJO. Diretor Administrativo. Ratificação em 05/09/2014. JO-
VITA MARIA TERTO MADEIRA NUNES. Pró-reitora de Admi-
nistração. Valor Global: R$ 172.525,40. CNPJ CONTRATADA :
07.501.328/0001-30 FUNDACAOCULTURAL E DE FOMENTO A
PESQUISA, ENSINO E EXTESAO - FADEX.

(SIDEC - 05/09/2014) 154048-15265-2014NE800191

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 327/2014 - UASG 154048

Nº Processo: 23111022422201498 . Objeto: Transferência de Re-
cursos Financeiros de Contrato entre a FADEX e a UFPI. Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Transferência de Recursos
Financeiros de Contrato nº 28/2014 entre a FADEX e a UFPI. De-
claração de Dispensa em 05/09/2014. RAIMUNDO JOSE CUNHA
ARAUJO. Diretor Administrativo. Ratificação em 05/09/2014. JO-
VITA MARIA TERTO MADEIRA NUNES. Pró-reitora de Admi-
nistração. Valor Global: R$ 53.078,50. CNPJ CONTRATADA :
07.501.328/0001-30 FUNDACAOCULTURAL E DE FOMENTO A
PESQUISA, ENSINO E EXTESAO - FADEX.

(SIDEC - 05/09/2014) 154048-15265-2014NE800191

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 75/2014

A Universidade Federal do Piauí torna público aos inte-
ressados o resultado de Julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº
75/2014, que teve como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a
contratação de empresa especializada em serviços de impressão grá-
fica, reprográficos, adesivação e outros, de modo a atender às de-
mandas da Universidade Federal do Piauí, nos termos e condições
constantes no Edital e seus anexos. O certame foi cancelado por
motivo de oportunidade e conveniência, em atendimento aos prin-
cípios licitatórios e constitucionais. Assim sendo, será republicado em
outra oportunidade se Administração julgar conveniente.

VALERIA NOGUEIRA DE AREIA LEAO
S A R M E N TO

Pregoeira

(SIDEC - 05/09/2014) 154048-15265-2014NE800582

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2014 - UASG 154042

Nº Processo: 23116005536201423 . Objeto: Execução das Instalações
da Rede Elétrica e Rede de dados do Prédio novo do Centro de
Ciências Computacionais C3 (Anexo principal e do Anexo II) Cam-
pus Carreiros - FURG. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
08/09/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30. Endereço: Av.
Itália, Km 08 - Carreiros RIO GRANDE - RS. Entrega das Propostas:
23/09/2014 às 15h00

ELENISE RIBES RICKES
Diretora de Administração de Material

(SIDEC - 05/09/2014) 154042-15259-2014NE800434

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO No- 34/2014

Nº do Processo: 23116.005317/2014-44. Contratante: Universidade
Federal do Rio Grande - FURG. Contratada: 05.213.576/0001-50.
Contratada: J. S. Menegon de Oliveira-ME.Objeto: Visando propiciar
estágios aos alunos matriculados na FURG. Data da assinatura:
11/08/2014. Vigência: 10/08/2019.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RONDÔNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2014 UASG 154055

Nº Processo: 23118001139201462 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de material permanente (eletroeletrônico) Total de Itens Li-
citados: 00010. Edital: 08/09/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h00. Endereço: Av. Presidente Dutra, N.2965 - Centro Centro -
PORTO VELHO - RO. Entrega das Propostas: a partir de 08/09/2014
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
19/09/2014 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

DIEGO BARBOSA GOMES
Coordenador de Licitações

(SIDEC - 05/09/2014) 154055-17254-2014NE800001

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 187/2014 - UASG 154080

Nº Processo: 23129000795201419. PREGÃO SRP Nº 15/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Con-
tratado: 11114463000109. Contratado : GRAFICA EDITORA FOR-
MULARIOS -CONTINUOS E ETIQUETAS F & F. Objeto: Con-
tratação de serviços gráficos. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Vigência: 03/09/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$74.090,00. Fonte:
112000000 - 2014NE800746 Fonte: 112000000 - 2014NE800747
Fonte: 112000000 - 2014NE800748 Fonte: 112000000 -
2014NE800749 Fonte: 100000000 - 2014NE800750 Fonte:
250262500 - 2014NE800751 Fonte: 112000000 - 2014NE800752
Fonte: 112000000 - 2014NE800753. Data de Assinatura:
03/09/2014.

(SICON - 05/09/2014) 154080-15277-2014NE800034

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 45/2013, publicado no D.O. de
19/06/2013 , Seção 3, Pág. 47. Onde se lê: Valor R$ 526.581,50 Leia-
se: Valor R$ 630.581,50

(SICON - 05/09/2014) 154080-15277-2014NE800034

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇAO Nº 7, DE 2DE SETEMBRO DE 2014

A PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, considerando o que consta nos autos do processo
nº 23129.000847/2010-23, resolve:

A empresa ASK SOLUÇÕES CORPORATIVA LTDA - ME
CNPJ nº 14.262.495/0001-31, por esta estar em local incerto e não
sabido, sob a representação de seu preposto, para se apresentar junto
a esta Universidade, a fim de tratar de interesses da referida empresa,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste
no Diário Oficial da União.

RAILMA SALES DE SOUSA


