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Para constar: - para o cargo de Farmacêutico - Bioquímico -São José dos Campos: dos 15 (quinze) candidatos mais bem habilitados na prova objetiva;
3. DA PROVA DE TÍTULOS
3.1. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na prova objetiva.
3.2. A prova de títulos terá caráter classificatório.
3.3. A pontuação dos títulos estará limitada aos valores constantes na tabela de títulos, do subitem 3.7. deste Capítulo, observando-se os comprovantes, os valores unitário e máximo e a quantidade máxima

de cada título.
3.4. A pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 6 (seis) pontos.
3.5. Cada título será considerado uma única vez.
3.6. Somente serão avaliados os títulos obtidos até a data de publicação deste Edital.
3.7. Tabela de títulos:
- Para o cargo de Médico (áreas: Anestesiologia, Clínica Médica, Endoscopia, Ginecologia, Otorrinolaringologia)

Títulos Comprovantes Quantidade Máxima Valor Unitário Valor Máximo
Doutor - Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão de

curso.
1 3 3

Mestre 1 2 2
Pós-graduação lato sensu (Especialização) na área a que concorre, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas. - Certificado/declaração de conclusão de curso;

- e histórico escolar.
1 1 1

- Para o cargo de Odontólogo

Títulos Comprovantes Quantidade Máxima Valor Unitário Valor Máximo
Doutor - Diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão de curso. 1 3 3
Mestre 1 2 2
Pós-graduação lato sensu (Especialização) na área da odontologia, com carga horária mínima
de 360 (trezentas e sessenta) horas.

- Certificado/declaração de conclusão de curso;
- e histórico escolar.

1 1 1

3.8. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou
ilegalidade na obtenção do título, o candidato terá anulada a res-
pectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, esse será eliminado do
Concurso.

Capítulo VII - Onde se lê: 1. A pontuação final do candidato
será a somatória das notas obtidas nas provas objetiva e discursiva,
para os cargos de Administrador, Auditor, Arquiteto, Contador, Jor-
nalista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elé-
trico, Engenheiro Mecânico e Técnico em Laboratório - área Far-
mácia e a nota obtida na prova objetiva, para os demais cargos.

Leia-se: 1. A pontuação final do candidato será: - para os
cargos de Administrador, Arquiteto, Auditor, Contador, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Me-
cânico, Farmacêutico-Bioquímico e Jornalista, a somatória das notas
obtidas nas provas objetiva e discursiva; - para os cargos de Médico
(áreas: Anestesiologia, Clínica Médica, Endoscopia, Ginecologia,
Otorrinolaringologia) e Odontólogo, a somatória das notas obtidas nas
provas objetiva e de títulos;- para os demais cargos, a nota obtida na
prova objetiva.

No Capítulo VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E
DA CLASSIFICAÇÃO FINAL - Item 2: Onde se lê: - Bibliotecário,
Enfermeiro, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Nutricionista,
Odontólogo, Pedagogo, Psicólogo, Técnico em Assuntos Educacio-
nais, Tecnólogo-Área Materiais/Mecânica e Terapeuta Ocupacional,
Leia-se: - Bibliotecário, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Nutricionista, Pe-
dagogo, Psicólogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo-
Área Materiais/Mecânica e Terapeuta Ocupacional.

Para constar: - Farmacêutico - Bioquímico: a) com idade
igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03,
entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de
idade mais elevada; b) que obtiver maior nota na prova discursiva; c)
que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Es-
pecíficos; d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua
Portuguesa; e) que obtiver maior pontuação nas questões de Ma-
temática; f) que obtiver maior pontuação nas questões de Legislação;
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Infor-
mática; h) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

Onde se Lê:
- Médico (áreas: Anestesiologia, Clínica Médica, Endosco-

pia, Ginecologia, Otorrinolaringologia): a) com idade igual ou su-
perior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada; b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhe-
cimentos Específicos; c) que obtiver maior pontuação nas questões de
Língua Portuguesa; d) que obtiver maior pontuação nas questões de
Política de Saúde; e) que obtiver maior pontuação nas questões de
Noções de Informática; f) mais idoso entre aqueles com idade inferior
a 60 anos.

Leia-se:
- Médico (áreas: Anestesiologia, Clínica Médica, Endosco-

pia, Ginecologia, Otorrinolaringologia): a) com idade igual ou su-
perior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada; b) que obtiver maior pontuação na prova de títulos; c) que
obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Política de Saúde; f)
que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

Para constar: - Odontólogo: a) com idade igual ou superior a
60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; b)
que obtiver maior pontuação na prova de títulos; c) que obtiver maior
pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; d) que obtiver
maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; e) que obtiver
maior pontuação nas questões de Política de Saúde; f) que obtiver
maior pontuação nas questões de Noções de Informática; g) mais
idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

Do Anexo II - Do Conteúdo Programático - Conhecimentos
Específicos

Cargo: Farmacêutico-bioquímico - Onde se lê: Preparo de
tampões, soluções e meios de cultura. Uso e descarte de substâncias,
resíduos e materiais químicos e biológicos. Vias de administração de
drogas e coleta de material biológico. Farmacologia de anestésicos.

Princípios de lavagem e esterilização de material. Vidrarias e equi-
pamentos utilizados no laboratório. Boas práticas de laboratório.
Equipamentos de proteção individual e proteção coletiva. Biosse-
gurança. Manejo, e manutenção de animais de laboratório. Biotérios:
definição, importância, tipos, estrutura física, barreiras física e quí-
mica, climatização, instalações, higiene, esterilização e desinfecção.
Ética em experimentação animal e bem-estar animal. Experimentação
com órgãos isolados. Cultura de células. Fundamentos de Biologia
Molecular (Técnicas de eletroforese de proteínas, SDS-PAGE, Wes-
tern Blot).

Leia-se: Operações farmacêuticas. Filtração, tamisação, tri-
turação e extração. Cálculos em farmacotécnica. Sistema métrico de-
cimal: medidas de massa e volume. Formas de expressão de con-
centrações na manipulação farmacêutica. Obtenção e controle de água
purificada para farmácia com manipulação. Armazenamento e con-
servação de medicamentos. Princípios básicos de farmacotécnica.
Formassólidas, semissólidas e líquidas. Incompatibilidades químicas e
físicas em manipulação farmacêutica. Controle de qualidade físico-
químico em farmácia com manipulação. Legislação sanitária e pro-
fissional. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios
gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes do
trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos
específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

Cargo: Técnico de Laboratório - Área Farmácia - Onde se
Lê: Operações farmacêuticas. Filtração, tamisação, trituração e ex-
tração. Cálculos em farmacotécnica. Sistema métrico decimal: me-
didas de massa e volume. Formas de expressão de concentrações na
manipulação farmacêutica. Obtenção e controle de água purificada
para farmácia com manipulação. Armazenamento e conservação de
medicamentos. Princípios básicos de farmacotécnica. Formassólidas,
semissólidas e líquidas. Incompatibilidades químicas e físicas em
manipulação farmacêutica. Controle de qualidade físico-químico em
farmácia com manipulação. Legislação sanitária e profissional. Con-
duta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de
segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho.
Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos específicos
de Saúde e Segurança no Trabalho

Leia-se: Preparo de tampões, soluções e meios de cultura.
Uso e descarte de substâncias, resíduos e materiais químicos e bio-
lógicos. Vias de administração de drogas e coleta de material bio-
lógico. Farmacologia de anestésicos. Princípios de lavagem e es-
terilização de material. Vidrarias e equipamentos utilizados no la-
boratório. Boas práticas de laboratório. Equipamentos de proteção
individual e proteção coletiva. Biossegurança. Manejo, e manutenção
de animais de laboratório. Biotérios: definição, importância, tipos,
estrutura física, barreiras física e química, climatização, instalações,
higiene, esterilização e desinfecção. Ética em experimentação animal
e bem-estar animal. Experimentação com órgãos isolados. Cultura de
células. Fundamentos de Biologia Molecular (Técnicas de eletrofo-
rese de proteínas, SDS-PAGE, Western Blot).

SORAYA SOUBHI SMAILI

EDITAL No- 22, DE 10 DE JANEIRO DE 2014
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 15/2014

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE REI-
TORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, resolve:

Retificar o Edital n° 15, de 6 de janeiro de 2014, publicado
no D.O.U. de 10/01/2014, seção 3, página 91.

Onde se lê:
A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE REI-

TORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, (...) Pro-
fessor Assistente A Substituto, regulamentado pelo Edital nº 500, de
14/06/2013, publicado no Diário Oficial da União de 20/06/2013,
seção 3, páginas 96 e 97.

Leia-se:
A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE REI-

TORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, (...) Pro-
fessor Assistente A Substituto, regulamentado pelo Edital nº 721, de
05/08/2013, publicado no Diário Oficial da União de 12/08/2013,
seção 3, páginas 78 a 80.

VALÉRIA PETRI

AVISOS DE ALTERAÇÃO
PREGÃO No- 310/2013

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 14/01/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de serviços profissionais e fornecimento de materiais e
equipamentos para infraestrutura de sistema de cabeamento estru-
turado para redes de dados/voz e lógica. Total de Itens Licitados:
00167 Novo Edital: 17/01/2014 das 08h00 às 12h00 e d13h00 às
17h00. Endereço: Rua Sena Madureira, 1500, 3º Andar, Div. Gestão
de Materiais Vila Clementino - SAO PAULO - SP. Entrega das
Propostas: a partir de 17/01/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 29/01/2014, às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

JANINE SCHIRMER
Ordenadora de Despesas

(SIDEC - 16/01/2014) 153031-15250-2013NE800108

PREGÃO No- 373/2013

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 07/01/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de serviços de hospedagem e alimentação, para rea-
lização da VIII Escola Latino Americana de Verão de Epilepsia. Total
de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 17/01/2014 das 08h00 às
12h00 e d13h00 às 17h00. Endereço: Rua Sena Madureira, 1500, 3º
Andar, Div. Gestão de Materiais Vila Clementino - SAO PAULO -
SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/01/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/01/2014, às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RODRIGO BOTELHO DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 16/01/2014) 153031-15250-2013NE800108

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 13/2014 - UASG 153031

No- Processo: 23089036584/13-57 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de cartuchos para impressoras. Total de Itens Licitados: 00005.
Edital: 17/01/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço:
Rua Botucatu 740, 5º Andar Vila Clementino - SAO PAULO - SP.
Entrega das Propostas: a partir de 17/01/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/01/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.

VANIA SIMOES LOPES
Pregoeira

(SIDEC - 16/01/2014) 153031-15250-2014NE800108

PREGÃO No- 22/2014 - UASG 153031

No- Processo: 23089020421201352 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços de ferragens laboratoriais diversas Total de Itens
Licitados: 00004. Edital: 17/01/2014 de 09h00 às 12h00 e de 14h às
16h00. Endereço: Rua Prof. Arthur Riedel, 275 Eldorado - DIA-
DEMA - SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/01/2014 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/01/2014
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

ANDRE APARECIDO RAMOS
Pregoeiro

(SIDEC - 16/01/2014) 153031-15250-2014NE800108
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