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2014NE802834 Fonte: 100000000 - 2014NE802805 Fonte:
100000000 - 2014NE802841 Fonte: 100000000 - 2014NE802840
Fonte: 100000000 - 2014NE802901. Data de Assinatura:
01/04/2014.

(SICON - 15/04/2014) 153114-15235-2014NE800089

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 801534/2014. Convenentes: Concedente : UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Unidade
Gestora: 153114, Gestão: 15235. Convenente : FUNDACAO DE
APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS, CNPJ nº
74.704.008/0001-75. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NÚ-
CLEO UAB DA UFRGS PARA ASSESSORAR E ARTICULAR OS
CURSOS UAB: GRADUAÇÃO - DESENVOLVIMENTO RURAL -
PLAGEDER, LICENCIATURA EM MÚSICA, PEDAGOGIA, ES-

PECIALIZAÇÕES: GESTÃO EM SAÚDE, GESTÃO PÚBLICA,
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MATEMÁTICA, MÍDIAS DI-
GITAIS E DIDÁTICA, INFORMÁTICA INSTRUMENTAL, MÍ-
DIAS NA EDUCAÇÃO 2 E 3 EDIÇÃO, PSICOPEDAGOGIA.. Va-
lor Total: R$ 68.392,80, Crédito Orçamentário: PTRES: 84143, Fonte
Recurso: 0112915408, ND: 33903, Num Empenho: 2014NE802576.
Vigência: 11/04/2014 a 11/10/2015. Data de Assinatura: 11/04/2014.
Signatários: Concedente : CARLOS ALEXANDRE NETTO, CPF nº
346.005.820-04, Convenente : SERGIO NICOLAIEWSKY, CPF nº
004.315.830-72.

(SICONV(PORTAL) - 15/04/2014)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 81/2014 - UASG 153115

Nº Processo: 23079071453201373 . Objeto: Contratação da Fundação
Universitária José Bonifácio / FUJB com a finalidade de dar apoio na
gestão administrativa e financeira estritamente necessária à execução
do projeto intitulado "Polo de Química/Sustentabilidade e Conso-
lidação do Laboratório Olímpico" para atender ao controle de do-
pagem no esporte brasileiro e Jogos Olímpicos e Paralímpicos de
2016. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação
de fundação de apoio credenciada a UFRJ, com o objetivo de dar
apoio institucional. Declaração de Dispensa em 15/04/2014. CAR-
LOS RANGEL RODRIGUES. Pró-reitor da Pr-3. Ratificação em
15/04/2014. CARLOS ANTONIO LEVI DA CONCEICAO. Reitor
da Ufrj. Valor Global: R$ 8.296.970,40. CNPJ CONTRATADA :
42.429.480/0001-50 FUNDACAOUNIVERSITARIA JOSE BONIFA-
CIO.

(SIDEC - 15/04/2014) 153115-15236-2014NE800242

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 31/2014 - UASG 153152

Nº Processo: 23079016969201406 . Objeto: Publicação de atos ad-
ministrativos no diário oficial da união para o Serviço de Licitações
e Contratos no Exercício de 2014. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Conforme expresso em fls.04 e 13 do pro-
cesso. Declaração de Dispensa em 14/04/2014. EDUARDO JORGE
BASTOS CORTES. Diretor Geral do Hucff. Ratificação em
14/04/2014. HUANG LING FANG. Diretora Adjunta do Hucff. Valor
Global: R$ 20.000,00. CNPJ CONTRATADA : 04.196.645/0001-00
IMPRENSANACIONAL.

(SIDEC - 15/04/2014) 153152-15236-2013NE800536

EDITAL No- 84, DE 11 DE ABRIL DE 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna
públicas as alterações referentes ao Edital No 70, de 31 de março de
2014, publicado no Diário Oficial da União de 01 de abril de 21014,
na forma a seguir.

1. O subitem 1.3 passa a ter a seguinte redação:
"1.3. A Comissão Executiva do Concurso Público é inte-

grada por cinco membros nomeados pelo Magnífico Reitor."
2. No subitem 1.7, item iii, onde se lê: (55) (21) 2598-1818,

leia-se: (55) (21) 3938-1818.
3. O subitem 1.8 passa a ter a seguinte redação:
"1.8. O presente Edital contém os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de vagas e requisitos dos cargos
Anexo II - Remuneração inicial
Anexo III - Quadro de provas
Anexo IV - Atribuições dos cargos
Anexo V - Conteúdos Programáticos"
4. Fica excluído o subitem 1.8.1.

5. O subitem 5.3 passa a ter a seguinte redação:
"5.3. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem

reais) para os cargos da classe "E", de R$ 70,00 (setenta reais) para
os cargos da classe "D" e de R$ 60,00 para o cargo da classe "C"".

6. O subitem 7.2.1 passa a ter a seguinte redação:
"7.2.1. Caráter das fases:
a) Prova Objetiva: eliminatório e classificatório.
b) Prova Objetiva-Discursiva: eliminatório e classificatório.
c) Prova Objetiva-Prática: eliminatório e classificatório."
7. No presente edital, onde se lê: "Prova Prática, leia-se:

"Prova Objetiva-Prática".
8. No presente edital, onde se lê: "Provas Práticas, leia-se:

"Provas Objetivas-Práticas".
9. O subitem 7.2.2 passa a ter a seguinte redação:
"7.2.2. Somente as questões das disciplinas específicas serão

consideradas para fins de classificação dos candidatos no presente
concurso público. As demais disciplinas serão consideradas somente
para fins de desempate, conforme descrito no item 12 deste edital."

10. O subitem 8.1 passa a ter a seguinte redação:
"8.1. As questões de múltipla escolha, vide Anexo III, serão

compostas, cada uma delas, com cinco alternativas de resposta e
somente uma delas correta."

11. O subitem 8.3 passa a ter a seguine redação:
"8.3. As provas dos grupos "A" e "B" e a parte Objetiva da

prova do grupo "C" serão aplicadas na data provável de 08 de junho
de 2014."

12. Fica incluído o subitem 8.4, com a seguinte redação:
"8.4. A parte Prática da prova do Grupo "C" será aplicada no

período provável de 10 de junho de 2014 a 12 de junho de 2014."
13. Fica excluído o subitem 9.2.1.
14. No item 10, onde se lê: "10. DAS CONDIÇÕES DE

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E PRÁTICA", leia-se:
"10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OB-
JETIVA, OBJETIVA-DISCURSIVA E OBJETIVA-PRÁTICA"

15. O subitem 10.1 passa a ter a seguinte redação:
"10.1. As Provas Objetiva, Objetiva-Discursiva e Objetiva-

Prática serão realizadas no município do Rio de Janeiro, podendo ser
realizadas em qualquer dia da semana, data, local e hora, obedecidos
os princípios que regem a Administração Pública, em particular, o da
acessibilidade e o da razoabilidade."

16. O subitem 10.8 passa a ter a seguinte redação:
"10.8. Após assinar a lista de presença, o candidato receberá

do fiscal o cartão de respostas das Provas Objetivas ou o caderno de
respostas da parte discursiva da Prova Objetiva-Discursiva ou da
parte prática da Prova Objetiva-Prática, quando for o caso, devendo
sentar-se e manter o seu documento de identidade em cima da sua
mesa de prova, de forma visível aos fiscais da sala."

17. A alínea "c" do subitem 10.9 passa a ter a seguinte
redação:

"c) somente depois de decorrida uma hora do início da pro-
va, o candidato poderá retirar-se da sala de prova em caráter de-
finitivo, obrigatoriamente entregando ao fiscal de sala o cartão de
respostas e o caderno de questões das Provas Objetivas ou o caderno
de questões e o caderno de respostas da Prova Objetiva-Discursiva ou
ainda o material recebido para a realização da Prova Objetiva-Prática,
quando cabível;"

18. A alínea "f" do subitem 10.9 passa a ter a seguinte
redação:

"f) ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoria-
mente, ao fiscal de sala, o cartão de respostas e o caderno de questões
das Provas Objetivas ou o caderno de questões e o caderno de res-
postas da Prova Objetiva-Discursiva ou ainda o material recebido
para a realização da Prova Objetiva-Prática, quando cabível, res-
salvado o disposto na alínea "d";"

19. A alínea "d" do subitem 10.11 passa a ter a seguinte
redação:

"d) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas cal-
culadoras e similares, pagers, telefones celulares ou qualquer tipo de
consulta durante o período de realização de suas provas, quer seja na
sala ou nas dependências do seu local de prova, exceto quando hou-
ver expressa autorização no ato de convocação para a realização da
prova;"

20. As alíneas "h", "i" e "j" do subitem 10.11 passam a ter a
seguinte redação:

"h) não realizar qualquer uma das provas ou ausentar-se da
sala sem autorização, após ter assinado a lista de presença, portando
ou não o cartão de respostas das Provas Objetivas, o caderno de
questões da parte discursiva da Prova Objetiva-Discursiva ou da parte
prática da Prova Objetiva-Prática;

i) for flagrado copiando seus assinalamentos feitos no cartão
de respostas das Provas Objetivas ou no caderno de respostas da parte
discursiva da Prova Objetiva-Discursiva ou da parte prática da Prova
Objetiva-Prática;

j) não devolver o cartão de respostas das Provas Objetivas ou
o caderno de respostas da parte discursiva da Prova Objetiva-Dis-
cursiva ou da parte prática da Prova Objetiva-Prática;"

21. O subitem 11.1 passa a ter a seginte redação:
"11.1. Será permitido ao candidato interpor recurso contra as

questões e contra as notas obtidas nas provas."
22. O subitem 11.3 passa a ter a seginte redação:
"11.3. No caso das questões discursivas e das questões prá-

ticas, admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada can-
didato, relativamente à formulação ou ao conteúdo das questões,
desde que devidamente fundamentado."

23. O subitem 11.4 passa a ter a seginte redação:
"11.4. No caso do resultado preliminar admitir-se-á para cada

candidato um único recurso para cada uma das provas, solicitando a
verificação da nota que lhe foi atribuída."

24. Fica excluído o subitem 11.4.1.
25. O subitem 11.8.1 passa a ter a seginte redação:
"11.8.1. Os cartões de respostas das Provas Objetivas e os

cadernos de respostas da parte discursiva das Provas Objetivas-Dis-
cursivas serão disponibilizados para todos os candidatos, indepen-
dente de solicitação."

26. O subitem 11.8.2 passa a ter a seguinte redação:
"11.8.2. A vista do cartão de respostas das questões objetivas

e dos cadernos de respostas das questões discursivas será realizada
através de disponibilização para consulta da imagem no sítio ele-
trônico do concurso, nas datas previstas para tais eventos no cro-
nograma."

27. O subitem 11.8.3 passa a ter a seguinte redação:
"11.8.3. Os pedidos de vista da gravação das questões prá-

ticas serão atendidos na data constante no cronograma previsto do
concurso."

28. O subitem 11.9 passa a ter a seguinte redação:
"11.9. A interposição de recurso e os pedidos de vista do

caderno de respostas das questões discursivas e da gravação da rea-
lização das questões práticas deverão ser efetuados até as 17h, ho-
rários oficial de Brasília, do último dia do período previsto para tal no
cronograma."

29. O subitem 12.1 passa a ter a seguinte redação:
"12.1. A nota final do candidato no Concurso Público será

obtida aplicando-se as seguintes fórmulas, em conformidade com o
descrito no Anexo III deste Edital:

a) Para os cargos do grupo "A": NF = NE.
Onde: NF é a nota final e NE é a pontuação da disciplina

específica.
b) Para os cargos dos grupos "B" e "C': NF = NE1 + (NE2 x

2). Onde: NE1 é a pontuação da disciplina específica 1; e
NE2 é a pontuação da disciplina específica 2."
30. O subitem 12.3 passa a ter a seguinte redação:
"12.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de

classificação:
12.3.1. Para os cargos da Classe "E" do grupo "A":
a) na situação em que nenhum dos candidatos empatados

possua idade igual ou superior a sessenta anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate far-se-á aplicando-se suces-
sivamente os seguintes critérios:

1o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
2o) maior pontuação nas questões de RJU;
3o) maior idade.
b) na situação em que pelo menos um dos candidatos em-

patados possua idade igual ou superior a sessenta anos, completos até
o último dia de inscrição, o desempate far-se-á aplicando-se su-
cessivamente os seguintes critérios:

1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a ses-
senta anos;

2o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
3o) maior pontuação nas questões de RJU;
4o) maior idade dentre os de idade inferior a sessenta anos.
12.3.2. Para os cargos das Classes "C" e "D" do grupo

"A":
a) na situação em que nenhum dos candidatos empatados

possua idade igual ou superior a sessenta anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate far-se-á aplicando-se suces-
sivamente os seguintes critérios:

1o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
2o) maior pontuação nas questões de RJU;
3o) maior pontuação nas questões de Noções de Informá-

tica;
4o) maior idade.
b) na situação em que pelo menos um dos candidatos em-

patados possua idade igual ou superior a sessenta anos, completos até
o último dia de inscrição, o desempate far-se-á aplicando-se su-
cessivamente os seguintes critérios:

1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a ses-
senta anos;

2o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
3o) maior pontuação nas questões de RJU;
4o) maior pontuação nas questões de Noções de Informá-

tica;
5o) maior idade dentre os de idade inferior a sessenta anos.
12.3.3. Para os cargos dos grupos "B" e "C":
a) na situação em que nenhum dos candidatos empatados

possua idade igual ou superior a sessenta anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate far-se-á aplicando-se suces-
sivamente os seguintes critérios:

1o) maior NE2;
2o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
3o) maior pontuação nas questões de RJU;
4o) maior idade.
b) na situação em que pelo menos um dos candidatos em-

patados possua idade igual ou superior a sessenta anos, completos até
o último dia de inscrição, o desempate far-se-á aplicando-se su-
cessivamente os seguintes critérios:
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1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a ses-
senta anos;

2o) maior NE2;
3o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
4o) maior pontuação nas questões de RJU;
5o) maior idade.
31. O subitem 14.4 passa a ter a seguinte redação
"14.4. O prazo de validade do Concurso Público será de um

ano, contado a partir da data da publicação da homologação do
resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado,
uma única vez, por igual período, a critério da UFRJ."

32. O subitem 14.5 passa a ter a seguinte redação:

"14.5. Após a homologação do resultado final do presente
Concurso Público, todos os candidatos aprovados, incluindo aqueles
que não forem classificados dentro do número de vagas, deverão
manter atualizado seu endereço e telefone junto à UFRJ, diretamente
no sistema de concursos, no "sítio eletrônico do concurso", utilizando
a conta e a senha cadastradas no sistema."

33. O subitem 14.6 passa a ter a seguinte redação:
"14.6. Todas as informações referentes ao presente Concurso

Público, mesmo após a publicação do resultado final, deverão ser
obtidas junto aos canais de atendimento informados no subitem 1.7
deste edital."

34. O anexo I passa a ser constituído na forma a seguir:
Aqnexo I - Quadro de Vagas
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, exceto para os

cargos de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, cuja carga horária
semanal é de 30 horas; e para os cargos de Músico, Redator e Revisor
de Texto, cuja horária semanal é de 25 horas.

Em função dos diferentes horários de funcionamento das
diversas Unidades da UFRJ, a jornada de trabalho deverá ser cum-
prida em horário diurno ou noturno ou em ambos os turnos, res-
peitada a legislação vigente.

Grupo A: Cargos com fase única. Tipo de prova: Objetiva

Código C a rg o Área de Atuação Município de vaga QAC QPD QTV Requisito Classe
A-101 Analista de Tecnolo-

gia da Informação
Desenvolvimento Rio de Janeiro - RJ 2 --- 2 Graduação completa - qualquer área E

A-102 Analista de Tecnolo-
gia da Informação

Segurança da Informação Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa - qualquer área E

A-103 Analista de Tecnolo-
gia da Informação

Suporte Macaé - RJ 1 --- 1 Graduação completa - qualquer área E

A-104 Arqueólogo Arqueologia Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Arqueologia E
A-105 Arqueólogo Antropologia Biológica (Bioar-

queologia)
Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Arqueologia E

A-106 Assistente de Alunos --- Rio de Janeiro - RJ 6 1 7 Ensino Médio completo C
A-107 Assistente em Admi-

nistração
--- Duque de Caxias - RJ

(Xerém)
8 1 9 Ensino Médio completo D

A-108 Assistente Social --- Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Serviço Social e registro no CRESS E
A-109 Assistente Social Hospitalar Rio de Janeiro - RJ 3 --- 3 Graduação completa em Serviço Social e registro no CRESS E
A - 11 0 Assistente Social Atendimento a Alunos Macaé - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Serviço Social e registro no CRESS E
A - 111 Assistente Social Atendimento a Alunos Rio de Janeiro - RJ 3 --- 3 Graduação completa em Serviço Social e registro no CRESS E
A - 11 2 Astrônomo --- Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Astronomia ou Graduação completa em Física com habilitação em Astronomia ou em

Astrofísica.
E

A - 11 3 Bibliotecário-Docu-
mentalista

--- Rio de Janeiro - RJ 8 1 9 Graduação completa em Biblioteconomia ou em Ciência da Informação e registro no CRB E

A - 11 4 Contador --- Macaé - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Contabilidade e registro no CRC E
A - 11 5 Contador --- Rio de Janeiro - RJ 4 -- 4 Graduação completa em Contabilidade e registro no CRC E
A - 11 6 Enfermeiro do Traba-

lho
--- Rio de Janeiro - RJ 2 --- 2 Graduação completa em Enfermagem com Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho e registro no

COREN
E

A - 11 7 Engenheiro Civil Rio de Janeiro - RJ 7 1 8 Graduação completa em Engenharia Civil e registro no CREA E
A - 11 8 Engenheiro Elétrica Rio de Janeiro - RJ 4 --- 4 Graduação completa em Engenharia Elétrica e registro no CREA E
A - 11 9 Engenheiro Mecânica - Projeto / Monito-

ramento
Rio de Janeiro - RJ 2 --- 2 Graduação completa em Engenharia Mecânica e registro no CREA E

A-120 Engenheiro Mecânica - Projeto / Operação Rio de Janeiro - RJ 3 --- 3 Graduação completa em Engenharia Mecânica e registro no CREA E
A-121 Engenheiro Tr á f e g o Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Engenharia - qualquer área e registro no CREA E
A-122 Engenheiro de Segu-

rança do trabalho
--- Rio de Janeiro - RJ 3 --- 3 Graduação completa em Engenharia ou em Arquitetura, com Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do

Trabalho e registro no respectivo conselho de classe
E

A-123 Farmacêutico --- Macaé - RJ 3 --- 3 Graduação completa em Farmácia e registro no CRF E
A-124 Farmacêutico --- Rio de Janeiro - RJ 7 1 8 Graduação completa em Farmácia e registro no CRF E
A-125 Fisioterapeuta --- Rio de Janeiro - RJ 3 --- 3 Graduação completa em Fisioterapia e registro no CREFITO E
A-126 Museólogo --- Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Formações e condições contempladas pela Lei Fedeal no 7.287/84, Art. 2o, Incisos I, II, III e IV, e seu parágrafo único,

regulamentada pelo decreto Federal no 91.775, DE 15 DE outubro de 1985 e registro no COREM
E

A-127 Músico Oboé Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Música e registro na OMB E
A-128 Músico Piano Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Música e registro na OMB E
A-129 Produtor Cultural --- Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Comunicação Social ou em Produção Cultural E
A-130 Psicólogo Atendimento a Alunos Macaé - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Psicologia e registro no CRP E
A-131 Psicólogo Clínica Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Psicologia e registro no CRP E
A-132 Psicólogo O rg a n i z a ç ã o Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Psicologia e registro no CRP E
A-133 Químico Nanotecnologia Duque de Caxias - RJ

(Xerém)
1 --- 1 Graduação completa em Química e registro no CRC E

A-134 Redator --- Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Comunicação Social ou em Letras ou em Jornalismo e registro no MTE E
A-135 Revisor de Texto --- Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Comunicação Social ou em Letras ou em Jornalismo e registro no MTE E
A-136 Técnico de Tecnologia

da Informação
Desenvolvimento Duque de Caxias - RJ

(Xerém)
1 --- 1 Ensino Médio completo D

A-137 Técnico de Tecnologia
da Informação

Desenvolvimento Macaé - RJ 1 --- 1 Ensino Médio completo D

A-138 Técnico de Tecnologia
da Informação

Desenvolvimento Rio de Janeiro - RJ 4 1 5 Ensino Médio completo D

A-139 Técnico de Tecnologia
da Informação

Segurança da Informação Rio de Janeiro - RJ 1 -- 1 Ensino Médio completo D

A-140 Técnico de Tecnologia
da Informação

Suporte Duque de Caxias - RJ
(Xerém)

2 --- 2 Ensino Médio completo D

A-141 Técnico de Tecnologia
da Informação

Suporte Macaé - RJ 2 --- 2 Ensino Médio completo D

A-142 Técnico em Assuntos
Educacionais

--- Duque de Caxias - RJ
(Xerém)

2 --- 2 Graduação em Pedagogia ou em Licenciatura - qualquer área E

A-143 Técnico em Assuntos
Educacionais

--- Macaé - RJ 1 --- 1 Graduação em Pedagogia ou em Licenciatura - qualquer área E

A-144 Técnico em Assuntos
Educacionais

Atendimento a Alunos Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação em Pedagogia ou em Licenciatura - qualquer área E

A-145 Técnico em Contabili-
dade

--- Macaé - RJ 1 -- 1 Curso Técnico em Contabilidade e registro no CRC D

A-146 Técnico em Contabili-
dade

--- Rio de Janeiro - RJ 2 -- 2 Curso Técnico em Contabilidade e registro no CRC D

A-147 Técnico em Mecânica Mecânica - Projeto / Monito-
ramento

Rio de Janeiro - RJ 2 -- 2 Curso Técnico em Mecânica e registro no CREA D

A-148 Técnico em Mecânica Mecânica - Projeto / Operação Rio de Janeiro - RJ 2 -- 2 Curso Técnico em Mecânica e registro no CREA D
A-149 Técnico em Química --- Macaé - RJ 1 --- 1 Curso Técnico em Química e registro no CRQ D
A-150 Técnico em Segurança

do Trabalho
--- Rio de Janeiro - RJ 5 1 6 Curso Técnico em Segurança do Trabalho e registro no MTE D

A-151 Te c n ó l o g o Biologia - Análises Ambien-
tais

Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Biologia e registro no CRBio E

A-152 Te c n ó l o g o Comunicação - Inovação Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Comunicação Social E
A-153 Te c n ó l o g o Farmácia - Inovação Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Farmácia e registro no CRF E
A-154 Te c n ó l o g o Física - Inovação Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Física E
A-155 Te c n ó l o g o Informática - Ambiente LI-

BRAS
Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em qualquer área E

A-156 Te c n ó l o g o Produção - Inovação Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Engenharia de Produção ou em Tecnologia de Produção e registro no CREA E
A-157 Terapeuta Ocupacio-

nal
--- Rio de Janeiro - RJ 4 1 5 Graduação completa em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO E

A-158 Tradutor Intérprete Português/Francês Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Letras - Português/Francês E
A-159 Tradutor Intérprete Português/Inglês Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Graduação completa em Letras - Português/Inglês E
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Grupo B: Cargos com fase única. Tipo de prova: Objetiva-Discursiva

Código C a rg o Área de Atuação Município de vaga QAC QPD QTV Requisito Classe
B-201 Secretário Executi-

vo
--- Rio de Janeiro - RJ 2 --- 2 Graduação concluída em Secretariado Executivo Bilíngue ou em Letras, em curso reconhecido pelo MEC, e registro na

forma do art. 6º da Lei Federal no 7.377/1985 (no caso de graduados em Letras, é necessário que o candidato preencha,
adicionalmente, os requisitos previstos no Artigo 2º, inciso I, alínea "b" da Lei Federal no 7.377/1985)

E

B-202 Técnico de Labora-
tório

Biologia Duque de Caxias - RJ
(Xerém)

1 --- 1 Ensino Médio completo D

B-203 Técnico de Labora-
tório

Física Duque de Caxias - RJ
(Xerém)

2 --- 2 Ensino Médio completo D

B-204 Técnico de Labora-
tório

Química Duque de Caxias - RJ
(Xerém)

1 --- 1 Curso Técnico em Quimica e registro no CRQ D

B-205 Técnico em Audio-
visual

--- Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Ensino Médio completo D

B-206 Técnico em Micro-
filmagem

--- Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Ensino Médio completo D

B-207 Técnico em Prótese
Dentária

--- Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Curso Técnico em Protese Dentária e registro no CRO D

Grupo C: Cargos com fase única. Tipo de prova: Objetiva-Prática

Código C a rg o Área de Atuação Município de vaga QAC QPD QTV Requisito Classe
C-301 Técnico de Labora-

tório
Biotério Rio de Janeiro - RJ 2 --- 2 Ensino Médio completo D

C-302 Técnico de Labora-
tório

Biotério Macaé - RJ 1 --- 1 Ensino Médio completo D

C-303 Técnico em Artes
Gráficas

Cortador Gráfico - Operador de
Guilhotina Industrial Gráfica

Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo + curso Técnico na área D

C-304 Técnico em Artes
Gráficas

Encadernador Gráfico Rio de Janeiro - RJ 2 --- 2 Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo + curso Técnico na área D

C-305 Técnico em Artes
Gráficas

Impressor Off Set Rio de Janeiro - RJ 3 --- 3 Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo + curso Técnico na área D

C-306 Técnico em Restau-
ração

Conservador e Restaurador - Ma-
deira

Rio de Janeiro - RJ 2 --- 2 Ensino Médio completo D

C-307 Técnico em Restau-
ração

Conservador e Restaurador - Pa-
pel

Rio de Janeiro - RJ 1 --- 1 Ensino Médio completo D

C-308 Tradutor e Intérprete
de Linguagem de Si-
nais

--- Macaé - RJ 1 --- 1 Ensino Médio complete e proficiência em LIBRAS D

C-309 Tradutor e Intérprete
de Linguagem de Si-
nais

--- Rio de Janeiro - RJ 3 --- 3 Ensino Médio complete e proficiência em LIBRAS D

Legenda:

QAC - Quantidade de Vagas de Ampla Concorrência

QPD - Quantidade de Vagas reservadas a candidatos Portadores de Deficiência

QTV - Quantidade Total de Vagas

35. O anexo III passa a ser constituído na forma a seguir:

Anexo III - Quadro de Provas

Grupo do Cargo
(vide anexo I)

C a rg o s
(vide anexo I)

Tipo de Prova Disciplina No de
Questões

Tipo de questão Valor de cada Questão Pontuação
Máxima

Pontuação Mínima para Aprova-
ção

Grupo A Cargos das Classes "C"
e "D"

Objetiva Língua Portuguesa 10 Múltipla escolha 1 10 5

Regime Jurídico 10 1 10 5
Noções de Informática 10 1 10 5
Específica 30 2 60 30

Cargos da Classe "E" Objetiva Língua Portuguesa 20 Múltipla escolha 1 20 10
Regime Jurídico 10 1 10 5
Específica 30 2 60 30

Grupo B Todos os Cargos Objetiva-Discursiva Língua Portuguesa 10 Múltipla escolha 1 10 5
Regime Jurídico 10 1 10 5
Específica 1 20 1 20 10
Específica 2 5 Discursiva 20 100 70

Grupo C Todos os Cargos Objetiva-Prática Língua Portuguesa 10 Múltipla escolha 1 10 5
Regime Jurídico 10 1 10 5
Específica 1 20 1 20 10
Específica 2 5 Prática 20 100 70

36. O anexo IV é incluído, na forma a seguir:
Anexo IV - Atribuições dos cargos
Grupo "A"
Analista de Tecnologia da Informação (todas as áreas)
Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensio-

nando requisitos e funcionalidades do sistema, especificando sua ar-
quitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando
programas, codificando aplicativos; administrar ambientes informa-
tizados; prestar treinamento e suporte técnico ao usuário; elaborar
documentação técnica; estabelecer padrões; coordenar projetos e ofe-
recer soluções para ambientes informatizados; pesquisar tecnologias
em informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão.

Arqueólogo (todas as áreas)
Executar atividades relacionadas à conservação/curadoria.

Monitorar o acesso às coleções. Executar a coleta de dados, de acordo
com técnicas especiais, trabalhando sob esquemas aperfeiçoados. In-
terpretar os dados coletados baseando-se em técnicas complexas de

análise. Reconstituir a cultura estudada. Executar outras tarefas de
mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

Assistente de Alunos
Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer,

segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das dependências
escolares. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assistente em Administração
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos

humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, for-
necendo e recebendo informações; tratar de documentos variados,
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos;
preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assistente Social (todas as áreas)
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, co-

munidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e
legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação;

planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em

diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, tra-

balho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas adminis-

trativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas

atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Astrônomo

Realizar pesquisas científicas para prognosticar fenômenos

meteorológicos, astronômicos e de geofísica espacial; obter e tratar

dados; disseminar informações por meio de trabalhos, teses, publi-

cações, eventos etc...; desenvolver sistemas computacionais, instru-

mentação científica e gerenciam projetos nas suas áreas. Assessorar

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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Bibliotecário-Documentalista
Disponibilizar informação; gerenciar unidades como biblio-

tecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos,
além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e de-
senvolver recursos informacionais; disseminar informação com o ob-
jetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver
estudos e pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações
educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e exten-
são.

Contador
Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e

fatos contábeis; elaborar e manter atualizados relatórios contábeis;
promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da
implantação e execução das normas e rotinas de controle interno;
elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar demons-
trações contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão; prestar
assessoria e preparar informações econômico- financeiras; atender às
demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Enfermeiro do Trabalho
Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hos-

pitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e em domicílio, realizar
consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo
ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à co-
munidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Engenheiro (todas as áreas)
Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar,

coordenar a operação e a manutenção, orçar, e avaliar a contratação
de serviços; dos mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e
serviços comprados e executados; elaborar normas e documentação
técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Engenheiro de Segurança do trabalho
Elaborar e executar projetos de normas e sistemas para pro-

gramas de segurança do trabalho, desenvolvendo estudos e estabe-
lecendo métodos e técnicas para prevenir acidente do trabalho e
doenças profissionais.

Farmacêutico
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção,

dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de
produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos
correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, bio-
lógicas, microbiológicas e bromatológicas; orientar sobre uso de pro-
dutos e prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os
efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e
funções vitais dos seres humanos e dos animais. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.

Fisioterapeuta
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação,

utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; ha-
bilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições
dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de
saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pes-
quisa e extensão.

Museólogo
Planejar e organizar a aquisição de peças de valor. Registrar,

catalogar e classificar as peças do museu, elaborando fichários e
índices diversos. Divulgar a coleção do museu, organizando expo-
sições. Adquirir peças e desenvolver o intercâmbio com outros mu-
seus, alugando ou pedindo peças emprestadas para expor. Atender aos
pesquisadores, permitindo-lhes o acesso ao material não-exibível. Es-
tudar novas técnicas e métodos de preparação e exposição de acervo.
Coordenar a conservação do acervo. Supervisionar os trabalhos de
restauração das peças. Realizar pesquisas. Pode pronunciar confe-
rências sobre as coleções do museu. Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de dificuldade. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Músico (todas as áreas)
Arranjar obras musicais, estudar e pesquisar música; editorar

partituras, elaborar textos e prestar consultoria na área musical. As-
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Produtor Cultural
Atividades de execução qualificada, sob supervisão superior,

de trabalhos relacionados com programações culturais e promoção de
eventos.

Psicólogo (todas as áreas)
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e

os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições,
com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diag-
nosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação
social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) pacien-
te(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores
inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os
conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas
e coordenar equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Químico
Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, sele-

cionando metodologias, materiais, reagentes de análise e critérios de
amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amos-
tras; produzir substâncias; desenvolver metodologias analíticas; in-
terpretar dados químicos; monitorar impacto ambiental de substân-
cias; supervisionar procedimentos químicos; coordenar atividades quí-
micas laboratoriais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

Redator
Escrever textos literários para publicação, representação e

outras formas de veiculação e para tanto criam projetos literários,
pesquisando temas, elaborando esquemas preliminares. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Revisor de Texto
Revisar textos, atentando para as expressões utilizadas, sin-

taxe, ortografia e pontuação para assegurar-lhes correção, clareza,
concisão e harmonia, bem como torna-la inteligíveis ao usuário da
publicação. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e exten-
são.

Técnico de Tecnologia da Informação (todas as áreas)
Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface

gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura
de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e
realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de
trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas,
linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. As-
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Assuntos Educacionais (todas as áreas)
Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orien-

tação, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a
regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Contabilidade
Identificar documentos e informações, atender à fiscalização;

executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de

Técnico em Prótese Dentária
Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio,

em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos pú-
blicos de saúde. Previnem doença bucal participando de projetos
educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionam e reparam
próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executam proce-
dimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Ad-
ministram pessoal, recursos financeiros e materiais. Mobilizam ca-
pacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões téc-
nicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos
técnicos e de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Grupo "C"
Técnico de Laboratório - Biotério
Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com

a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros
de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Artes Gráficas (todas as áreas)
Interpretar solicitações de desenhos; elaborar desenhos de

produtos ou serviços; submeter desenhos à aprovação. Dar acaba-
mento final em desenhos; indicar características de materiais e aca-
bamentos em desenhos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

Técnico em Restauração
Restaurar peças danificadas, repondo as falhas existentes pa-

ra restituir-lhes as características originais, sob supervisão. Efetuar
trabalhos auxiliares de restauração.

Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais
Traduzir e interpretar artigos, livros, textos diversos bem

idioma para o outro, bem como traduzir e interpretar palavras, con-
versações, narrativas, palestras, atividades didático pedagógicas em
outro idioma, reproduzindo em Libras ou na modalidade oral da
Língua Portuguesa o pensamento e intenção do emissor. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

37. O anexo V é incluído, na forma a seguir:
Anexo V - Conteúdos Programáticos
Conteúdos programáticos comuns aos cargosde todos os gru-

pos
Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.

Coesão e coerência. Figuras de linguagem. Ortografia. Acentuação
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Formação, classe e
emprego de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal.
Colocação pronominal. Regência nominal e verbal. Equivalência e
transformação de estruturas. Relações de sinonímia e antonímia.

Regime Jurídico
Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990: Título I;

Título II - Capítulo I - Seções I a V;
Título III - Capítulo I; Título IV; Título VI - Capítulo I.

Conteúdo programático comum aos cargos de Classe "D" do Grupo
"A"

Noções de Informática
Sistemas operacionais - Windows 7 e Linux: principais co-

mandos e funções. BrOffice 3.2 - Writer e Calc. Serviços Internet &
Intranet. Vírus e antivírus; Spam. Mozilla Firefox. Ferramentas de
Correio Eletrônico: MS Outlook e Mozilla Thunderbird.

Conteúdos programáticos das disciplinas específicas dos car-
gos do Grupo "A"

A-101-Analista de Tecnologia da Informação-Desenvolvi-
mento

Lógica de programação: algoritmos, fluxogramas, depuração.
Estrutura de dados e organização de arquivos.Arquitetura cliente-
servidor multicamadas. Desenvolvimento e manutenção de sistemas e
aplicações. Paradigma de orientação a Objetos: conceitos e aplica-
ções. Banco de dados: características dos bancos relacionais (MS-
SQLServer, PostGreSQL, MySQL) e a linguagem SQL. Modelagem
de dados: Diagramas Entidade-Relacionamento e mapeamento para
modelo relacional. Metodologias de Análise, Projeto e Desenvol-
vimento de Sistemas. Tecnologias WEB: Webservices, JAVA, AJAX,
XML, DHTML, HTML5, CSS. Conhecimentos sobre Linguagens de
programação WEB: PHP, Javascript e HTML. Interface homem-má-
quina: interface gráfica, ergonomia e usabilidade. Noções básicas de
arquitetura de computadores: barramento, processador, memória, E/S.
Sistemas operacionais: gerência de memória, sistema de E/S, sistemas
de arquivos. Instalação de software aplicativo, atualizações e ma-
nutenção de sistemas, configuração de ferramentas administrativas,
máquinas virtuais, licença de software, software livre, código aberto.
Segurança da Informação: autenticação, certificação digital, chaves
pública e privada, protocolos seguros, tipos de ataques, vírus, trojans,
firewall, IDS, filtro de pacotes, proxy, malwares. Análise de negócios.
Análise de processos. Atendimento ao usuário. Técnicas de reu-
niões.

A-102-Analista de Tecnologia da Informação-Segurança da
Informação

I - FUNDAMENTOS: Componentes e arquiteturas de sis-
temas computacionais (hardware e software); Linguagens de pro-
gramação, compiladores e interpretadores; Representação de dados:
binário, hexadecimal e decimal; Processamento paralelo e distribuído;
Componentes e arquiteturas de processadores; Conjuntos de instrução
do processador; Aritmética computacional; Pipeline; Hierarquia de
memória; Interface entre processadores e periféricos; Multiproces-
samento simétrico e assimétrico; Fundamentos de sistemas opera-
cionais; Gerenciamento de processos e fluxos de execução (threads):
escalonamento, comunicação e sincronização entre processos, impas-
ses (deadlocks) e esgotamento de recursos (starvation); Gerencia-
mento de memória: alocação, paginação, segmentação e memória
virtual; Sistemas de entrada e saída. II - AMBIENTE LINUX (Cen-
tOS, Debian e Fedora ): Instalação, configuração e administração;
Utilitários e comandos padrão; Administração de contas de usuários,

custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle pa-
trimonial. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Mecânica (todas as áreas)
Executar projetos e instalar máquinas e equipamentos; pla-

nejar e realizar manutenção; desenvolver processos de fabricação e
montagem. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e exten-
são.

Técnico em Química
Executar ensaios físico-químicos, participar do desenvolvi-

mento de produtos e processos, da definição ou reestruturação das
instalações; supervisionar operação de processos químicos e ope-
rações unitárias de laboratório e de produção, operar máquinas e/ou
equipamentos e instalações produtivas, em conformidade com normas
de qualidade, de boas práticas de manufatura, de biossegurança e
controle do meio-ambiente; interpretar manuais, elaborar documen-
tação técnica rotineira e de registros legais. Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Segurança do Trabalho
Auxiliar na programação e execução de planos para pre-

servação da integridade física e mental da comunidade promovendo a
sua saúde bem como a melhoria das condições e do ambiente da
entidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Tecnólogo (todas as áreas)
Estudar, planejar, projetar, especificar e executar projetos

específicos na área de atuação. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Terapeuta Ocupacional
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação

utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocu-
pacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pa-
cientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades
técnico científicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

Tradutor Intérprete (todas as áreas)
Traduzir, na forma escrita, textos de qualquer natureza, de

um idioma para outro, considerando as variáveis culturais, bem como
os aspectos terminológicos e estilísticos, tendo em vista um público-
alvo específico. Interpretar oralmente, de forma simultânea ou con-
secutiva, de um idioma para outro, discursos, debates, textos e formas
de comunicação eletrônica, respeitando o respectivo contexto e as
características culturais das partes; tratar das características e do de-
senvolvimento de uma cultura, representados por sua linguagem. As-
sessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Grupo "B"
Secretário Executivo
Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na

execução de tarefas administrativas e em reuniões, marcando e can-
celando compromissos; coordenar e controlar equipes e atividades;
controlar documentos e correspondências; atender usuários externos e
internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idioma
estrangeiro. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e exten-
são.

Técnico de Laboratório (todas as áreas)
Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com

a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros
de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Audiovisual
Montar e projetar filmes cinematográficos; manejar equi-

pamentos audiovisuais utilizando nas diversas atividades didáticas,
pesquisa e extensão, bem como operar equipamentos eletrônicos para
gravação em fita ou fios magnéticos, filmes, discos virgens e outras
mídias. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Microfilmagem
Efetuar trabalhos de microfilmagem, operando equipamentos

apropriados, baseando-se em especificações técnicas. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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grupos e permissões de acesso; Sistemas de arquivos: ext3; Geren-
ciamento de volumes lógicos de arquivos (LVM); Gerenciamento de
processos; Configuração de serviços de rede: HTTP (Apache), DNS
(BIND), SSH (OpenSSH) e SMTP (Postfix); Programação em GNU
Bourne-again Shell (Bash); variáveis, ciclos (loops) e execução con-
dicional; redirecionamento de entradas e saídas padrão (stdin, stdout e
stderr), arquivos e execução de comandos; Uso de expressões re-
gulares (POSIX Extended Regular Expressions); Alta disponibilidade
e balanceamento de carga; Monitoração via SNMP; Gerenciamento
remoto. III - ARMAZENAMENTO DE DADOS: Conceitos de Sto-
rage Area Networks (SAN) e Network Attached Storage (NAS); Fibre
Channel (FC): protocolo Fibre Channel Protocol (FCP) e topologias
padrão; Protocolos Common Internet File System (CIFS) e Network
File System (NFS); Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID):
níveis 0, 1, 5, 6, 1+0 e 0+1; Backup: Políticas de backup; Tipos de
backup (completo, incremental e diferencial) e arquiteturas (LAN
free, server free e client free). IV - REDES: Redes Locais - Ar-
quiteturas e topologias: conceitos e modelo OSI; Infraestrutura: Con-
ceitos básicos de cabeamento estruturado; Tipos (UTP e STP) e ca-
tegorias (5e, 6 e 6a) de cabo de par trançado, tipos de cabo de fibra
óptica (multimodo e monomodo); Padrões: IEEE 802.1w, IEEE
802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z,
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af; Redes sem fio: IEEE
802.11b/g/n; Protocolos: IPv4, TCP, UDP, IPSec, ARP, ICMP, SNMP,
SSH, DNS, DHCP, SMTP, HTTP, FTP, LDAP, RADIUS, H.323, RTP,
RTCP, SIP, syslog e NTP; NAT e PAT; Roteadores; Comutadores
(switches); Concentradores (hubs); Conceitos básicos de protocolos
de roteamento; VPN; Qualidade de serviço (QoS). V - SEGURAN-
ÇA: Conceitos básicos - Confidencialidade, disponibilidade e inte-
gridade; Segregação de funções; Vulnerabilidade, risco e ameaça;
Política de segurança da informação; Classificação da informação;
Código malicioso (malware) - Vírus, worms, cavalos de Tróia,
spyware, bots, adware, keyloggers, backdoors e rootkits. Criptografia
- Criptografia de chave pública (assimétrica); Criptografia de chave
secreta (simétrica); Certificados digitais; Assinaturas digitais; Hashes
criptográficos. Controle de acesso - Autenticação, autorização e au-
ditoria; Controle de acesso baseado em papéis (RBAC); Autenticação
forte (baseada em dois ou mais fatores); Single sign-on. Noções de
Segurança em Redes - Filtragem de tráfego com firewalls ou listas de
controle de acesso (ACL), proxy e proxy reverso; Ataques de negação
de serviço (DoS) e ataques distribuídos de negação de serviço
(DDoS); Sistemas de detecção de intrusão (IDS) e sistemas de pre-
venção de intrusão (IPS); Protocolos SSL e TLS; Mecanismos de
filtragem de mensagens indesejadas (spam) - Listas negras, listas
cinzas, filtragem baseada em regras, filtro Bayesiano e Sender Policy
Framework (SPF), Incidentes de segurança: tratamento e resposta a
incidentes de segurança, Testes de invasão, Forense computacional,
software malicioso: vírus, cavalo de troia, spyware, backdoors, key-
logger, worm. Segurança no desenvolvimento de sistemas. Práticas de
programação segura e revisão de código. Controles e testes de se-
gurança para sistemas e serviços Web. 11.3. Ameaças e vulnera-
bilidades em aplicações: Command, SQL e LDAP Injection , Cross-
Site Scripting (XSS), session hijacking, referência insegura a objetos,
Cross-Site Request Forgery, armazenamento inseguro de dados crip-
tografados). Segurança em aplicações web em Java e PHP. VI -
BANCO DE DADOS: Conceitos e fundamentos de Sistemas Ge-
renciadores de Banco de Dados (SGBD); VII - GESTÃO DE IN-
FRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI):
Information Technology Infrastructure Library versão 3 (ITILv3):
Operação de Serviços (Gerenciamento de Eventos, Gerenciamento de
Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Cumprimento de Requi-
sições, Gerenciamento de Acessos), Desenho de Serviços (Geren-
ciamento de Níveis de Serviço, Gerenciamento de Capacidade, Ge-
renciamento de Disponibilidade, Gerenciamento de Continuidade de
Serviços de TI, Gerenciamento de Continuidade de Negócio), Tran-
sição de Serviços (Gerenciamento de Configuração e Ativos de Ser-
viços de TI, Gerenciamento de Liberação e Implantação, Gerencia-
mento de Mudanças) e Melhoria Contínua de Serviços. Cobit: con-
ceitos, estrutura, papéis, domínios, processos, objetivos de controle e
modelo de maturidade. VIII - GESTÃO DE SEGURANÇA DA IN-
FORMAÇÃO: Normas ABNT: NBR 27001:2006; NBR 27002:2005;
NBR 27005:2011 NBR 12 15999-1:2007; e NBR 15999-2:2008. le-
gislação brasileira: Decretos no 3505/2000 e 4553/2002 da Presi-
dência da República; Instruções Normativas do Gabinete de Segu-
rança Institucional IX - DESENVOLVIMENTO: Conceitos e fun-
damentos de Orientação a Objetos, linguagem PHP, Shellscript. X -
APLICAÇÕES: NMAP, Wireshark, tcpdump, Kali-Linux, Back-Tra-
ck, Pfsense, Iptables. XI - LEGISLAÇÃO: Legislação relacionada a
Segurança da Informação ( DSIC ), Legislação relacionada a Lei de
Acesso à informação, Normas Complementares à IN Nº 01
GSI/PR/2008 - Segurança da Informação e Comunicações, Normas
Complementares à IN Nº 02 GSI/PR/2013 - Credenciamento de Se-
gurança. Noções de Análise de negócios. Noções de Análise de pro-
cessos. Atendimento ao usuário. Técnicas de reuniões.

A-103-Analista de Tecnologia da Informação-Suporte
Fundamentos de computação. Conceitos básicos da Orga-

nização e Arquitetura de computadores. Conceitos básicos de
Hardware, periféricos, dispositivos de entrada/saída, dispositivos de
armazenamento, barramentos de Entrada e Saída. Tipos de Memória.
Memória Associativa/Cache. Funcionalidade dos drivers de dispo-
sitivos. Sistemas de numeração e codificação. Aritmética compu-
tacional. Características dos principais processadores do mercado.
Sistemas Operacionais de Redes, Sistemas Operacionais da família
Windows e Linux. Vírus de computador. Aplicativos básicos: Pro-
cessadores de textos e planilhas eletrônicas. Conceitos básicos da
Internet, navegadores Web, aplicativos e serviços de e-mail, pro-
tocolos do correio eletrônico da Internet (POP3 e SMTP), aspectos de
segurança da Internet. Protocolos e serviços de rede utilizados na
Internet. Redes de comunicação de dados. Meios físicos de trans-
missão. Técnicas básicas de comunicação, multiplexação, comuni-

cação síncrona e assíncrona, comunicação simplex, half-duplex e full-
duplex. Técnicas de comutação de circuitos e pacotes. Topologias de
redes de computadores. Elementos de interconexão de redes de com-
putadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores).
Arquitetura e protocolos de redes de comunicação. Arquitetura
TCP/IP, Serviços e principais utilitários. Nível de Rede do TCP/IP:
Protocolo IP, Endereçamento IP, sub-endereçamento, CIDR. Nível de
transporte do TCP/IP: Protocolos TCP e UDP, serviços oferecidos,
estabelecimento e encerramento de conexões. Instalação e Configu-
ração dos serviços de rede TCP/IP nos sistemas das famílias Linux.
Cabeamento Estruturado. Rede Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ether-
net e 802.11. Conceitos e funcionamento dos principais serviços de
rede - Servidores de e-mail, servidores Web, servidores Proxy, ser-
viços de DNS, DHCP, SSL, NTP, SSH, FTP e HTTP. Configuração
destes serviços nos ambientes Linux. Segurança da informação. Se-
gurança de redes de computadores. Conceitos de DMZ. Vulnera-
bilidades e ataques a sistemas computacionais. Ferramentas de se-
gurança e desempenho - Firewalls, proxies, Antivírus e IDS. Fun-
damentos de Chave Pública e Privada, Assinatura Digital e Cer-
tificação digital. ICP Brasil. Conceitos de Roteamento, protocolos de
roteamento RIP, OSPF e BGP, controle de congestionamento. Ge-
renciamento de Redes e os conceitos do protocolo SNMP, LDAP e
SAMBA.

Noções de Análise de negócios. Noções de Análise de pro-
cessos. Atendimento ao usuário. Técnicas de reuniões.

A-104-Arqueólogo-Arqueologia
Conhecimentos gerais de pré-história brasileira. Conheci-

mentos da taxonomia de materiais arqueológicos aplicada às diversas
categorias ergológicas. Conhecimentos e prática de conservação pre-
ventiva de acervos arqueológicos. Conhecimento e prática de técnicas
de tratamento de materiais arqueológicos pré-históricos e históricos:
líticos, cerâmicos, malacológicos, ósseos, metálicos, madeiras, vidros,
cartonagens, papéis, têxteis, louças, pisos, azulejos, materiais cons-
trutivos. Conhecimento e prática de formas de acondicionamento de
materiais arqueológicos diversos (acima especificados). Conhecimen-
to e prática de sistemas de recuperação e armazenamento de in-
formações aplicadas à documentação de acervos arqueológicos (re-
gistro, movimentação de objetos, empréstimos, etc.). Conhecimento e
prática de métodos de identificação e tratamento dos agentes de
degradação de acervos arqueológicos, quer sejam físicos, biológicos,
químicos ou mecânicos. Conhecimento e prática de critérios de se-
gurança aplicados a materiais arqueológicos em reservas técnicas e
em movimentação.

A-105-Arqueólogo-Antropologia Biológica (Bioarqueologia)
Anatomia óssea humana. Conhecimentos gerais de osteo-

logia. Conhecimentos gerais sobre as principais contribuições dos
estudos bioarqueológicos para a reconstrução das condições de vida e
saúde de populações pré-históricas e históricas do Brasil. Procedi-
mentos de manuseio, limpeza, tratamento e acondicionamento de re-
manescentes bioantropológicos de proveniência arqueológica. 5. No-
ções gerais de procedimentos para coletas de amostras biológicas
humanas para análises de laboratoriais diversas (DNA, datação, cál-
culos/resíduos alimentares, exames paleoparasitológicos). Análises
bioarqueológicas macroscópicas básicas: estimativa do número mí-
nimo de indivíduos, estimativas de sexo, estimativas de idade e es-
timativas de estatura. Noções de Paleopatologia. Noções gerais de
Ta f o n o m i a .

A-106-Assistente de Alunos
Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Noções

da Legislação brasileira pertinente à criança e ao adolescente. Noções
das características de desenvolvimento psico-social infanto-juvenil.
Noções de Segurança no Ambiente Escolar. Noções de Postura e
Ética. Noções de organização do espaço escolar Lei Federal no

9394/96 - LDB. Contexto social e escola. Diversidade cultural, gê-
nero, preconceito, violência e Mídia nas relações escolares; Lei Fe-
deral no 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

A-107-Assistente em Administração
Matemática: Resolução de problemas práticos com cálculos e

percentagens. Interpretação de gráficos. Aplicação de noções de ma-
temática financeira. Resolução de equações de 1o e 2o grau com
aplicação de conhecimentos de números reais e de cálculos envol-
vendo frações. Raciocínio Lógico. Noções de Administração Pública:
Lei Federal no 8.666/93. Lei Federal no 9.784/99. Decreto Federal no

6.944/2009. Constituição Federal: Título I. Título II - Capítulo I.
Título II - Capítulo II. Título III - Capítulo I. Título III - Capítulo VII
- Seções I e II. Princípios Constitucionais Explícitos. Princípios Cons-
titucionais Implícitos. Organização do Estado Brasileiro - Adminis-
tração Direta e Administração Indireta.

A-108-Assistente Social, A-109-Assistente Social-Hospitalar,
A-110-Assistente Social-Atendimento a Alunos e A-111-Assistente
Social-Atendimento a Alunos

Estado e Políticas Sociais: questões teóricas e históricas;
Seguridade Social, LOAS e SUAS; Política de Saúde, Reforma Sa-
nitária e SUS: perfil da assistência à saúde e os dilemas sócioins-
titucionais do sistema de saúde; A Universidade e a Política de
Educação Superior no Brasil; Interdisciplinaridade; Pobreza e de-
sigualdade social no Brasil; Avaliação de políticas e programas so-
ciais: conceitos e metodologia; Fundamentos históricos e teórico-
metodológicos do Serviço Social; Trabalho, Ética e Serviço Social;
Trabalho profissional, Sistematização e investigação; Família, Dinâ-
mica social e estratégias de sobrevivência; Práticas, Saberes e es-
tratégias no contexto institucional.

A - 11 2 - A s t r ô n o m o
Esfera celeste e sistemas de coordenadas. Identificação e

conhecimento de configuração do céu noturno e diurno. Movimentos
do Sol, Terra e Lua (precessão, nutação, movimento diurno, estações
do ano, clipses, fases lunares). Sistema Solar. Instrumentação as-
tronômica (telescópios e detectores). Princípios de fotometria e es-
pectroscopia. Noções de evolução estelar, sistemas planetários, ga-
láxias e cosmologia. História clássica da astronomia.

A - 11 3 - B i b l i o t e c á r i o - D o c u m e n t a l i s t a
Específica: Biblioteconomia, Documentação e Ciência da In-

formação: Conceituação, princípios, evolução e relações com outras
ciências. Representação descritiva do documento: Princípios de Ca-
talogação. Catálogos: funções, tipos e formas. Tabelas de notação de
autor. Catalogação dos diferentes tipos de materiais e suportes. Re-
presentação temática do documento: Princípios de classificação. Clas-
sificação Decimal de Dewey (CDD), Classificação Decimal Universal
(CDU). Classificações especializadas. Indexação. Descritores, meta-
dados. Recuperação da informação. Formação e desenvolvimento de
coleções: Políticas de seleção, aquisição e descarte. Aquisição pla-
nificada, consórcios e comutação bibliográfica. Coleções não con-
vencionais. Serviço de referência: Conceitos e técnicas. Bibliotecário
de referência: características e atribuições. Usuários reais e potenciais.
Disseminação Seletiva da Informação (DSI). Atendimento presencial
e à distância. Redes e Sistemas de Informação: Conceitos e ca-
racterísticas. Automação: avaliação de software. Formatos de inter-
câmbio e suas estruturas. Catálogos em linha. Conversão retrospectiva
de registros catalográficos (importação e exportação de dados). Prin-
cipais sistemas de automação: nacionais e internacionais. Tecnologia
da Informação e da Comunicação: Conceito de redes de comunicação
de dados. Redes locais. Gerenciamento do fluxo da informação em
ambiente WEB. Bancos e Bases de dados. Gestão de Unidades de
Informação: Planejamento, organização e administração de recursos:
materiais, financeiros, informacionais e humanos. Marketing de ser-
viços e produtos. Normalização: Conceitos e funções. Normas bra-
sileiras de documentação. Bibliotecário: Legislação e Órgãos de Clas-
se. Ética profissional. A-114-Contador e A-115-Contador

Estado: Funções básicas do Estado. Meios para Manutenção
do Estado. Sistema Orçamentário Brasileiro: Plano Plurianual. Di-
retrizes orçamentárias. Orçamento anual: conceito. Princípios orça-
mentários. Aspectos políticos, jurídicos, econômicos e financeiros do
orçamento. Conteúdo do orçamento-programa. Classificações orça-
mentárias da receita e da despesa pública de acordo com a Lei
4.320/64 e as Portarias e Resoluções que regulamentam a matéria.
Processo orçamentário: Elaboração da proposta orçamentária. Con-
teúdo e forma da proposta. Competência da elaboração. Discussão,
votação e aprovação. Encaminhamento da proposta ao Legislativo.
Emendas, vetos e rejeição à proposta orçamentária. Aprovação da Lei
de Orçamento. Aspectos orçamentários consoante Lei Complementar
no - 101/00. Receita Governamental: Conceito. Classificação da re-
ceita pública. Estágios da receita: previsão, lançamento, arrecadação e
recolhimento. Despesa Governamental: Conceito. Conceito e clas-
sificações da despesa pública. Despesas obrigatórias de caráter con-
tinuado Estágio da despesa. Estágios da despesa: fixação, empenho,
liquidação e pagamento. Contabilidade Pública: Conceito. Campo de
aplicação. As funções da contabilidade. Estrutura organizacional con-
tábil: centralizada, descentralizada e integrada. O sistema de infor-
mação contábil. Regras da Lei 4.320/64, da Lei Complementar
101/00 e do Decreto Lei 200/67 aplicadas à Contabilidade Pública.
As demonstrações contábeis da Lei 4.320/64. Princípios fundamentais
de contabilidade e sua aplicação à contabilidade pública. Reconhe-
cimento das receitas e despesas públicas. Escrituração contábil, re-
gistro das operações típicas. Balanços e levantamento de contas. Re-
lações intragovernamentais. Consolidação das demonstrações. Formas
de gestão dos recursos financeiros: princípio da unidade de tesouraria.
Gestão por Fundos Especiais. Adiantamentos. Contabilidade dos fun-
dos especiais. Dívida pública: conceito, objetivo, classificação e ca-
pacidade de endividamento. Prestações e Tomada de Contas: Contas
de gestão, contas de governo, contas da entidade. Tomada de contas,
controle interno e externo da administração pública. Transparência e
controle, Lei Complementar 101/01. Auditoria: Normas de Auditoria.
Auditoria contábil. de gestão, de programas, operacional e de sis-
temas. Planejamento de auditoria. Programas de auditoria. Exame dos
controles internos. Testes substantivos e de controle. Papéis de tra-
balho: objetivo, tipos, técnica de elaboração. Revisão analítica: ob-
jetivo e técnicas. Parecer: tipos de Parecer, limitação de escopo.
Eventos subsequentes. Controle interno e controle externo. Secretaria
Federal de Controle Interno, Instrução Normativa no 01 de 06 de abril
de 2001. Tribunal de Contas da União, Lei Orgânica, Lei 8.443/92.
Administração Pública: Lei 8666/93 - Lei das Licitações e Contratos
Públicos.

A-116-Enfermeiro do Trabalho
Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Biossegu-

rança. Assistência de enfermagem em doenças crônico-degenerativas.
Assistência de enfermagem na saúde da mulher, do adulto e do idoso.
Assistência de enfermagem em agravos clínicos e cirúrgicos. As-
sistência de enfermagem em doenças transmissíveis. Notificação
Compulsória de Doenças. Programa Nacional de Imunizações. As-
sistência de enfermagem em saúde mental e em droga-adição: ta-
bagismo, alcoolismo e outras dependências químicas. Assistência em
primeiros socorros. Assistência de enfermagem em urgência e emer-
gência. Trabalho em equipe. Humanização na assistência. Processo de
Administração em Saúde: planejamento, supervisão, coordenação e
avaliação. Legislação em Saúde e Previdência Social. Política Na-
cional de Saúde do Trabalhador. Decreto 3.048/99 da Previdência
Social e suas alterações. Benefícios Previdenciários. Acidente do Tra-
balho; CAT. Enfermagem na assistência à saúde do trabalhador: Pro-
grama de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-7); Higiene e
Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, doenças profissionais e
do trabalho; Toxicologia Ambiental e Ocupacional. Educação para a
Saúde: campanhas de prevenção de acidentes do trabalho. Psico-
patologia do trabalho: organização do trabalho e sofrimento psíquico
no trabalho. Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
no 3.214, de 08/06/1978, especialmente NR-04, NR-05, NR-06, NR-
07, NR-09 (ênfase em Programa de Conservação Auditiva), NR-17,
NR-32. Ética profissional. Sistematização da assistência de enfer-
magem. Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Metodologia da Análise
Ergonômica do Trabalho.
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A - 11 7 - E n g e n h e i r o - C i v i l
Materiais de Construção Civil: Comportamento mecânico e

propriedades físicas dos materiais; Metais e ligas; Materiais e pro-
dutos cerâmicos; Vidros; Tintas e vernizes; Polímeros; Madeiras e
derivados; Aglomerantes; Pedras naturais; Agregados; Argamassas;
Concretos hidráulicos: dosagem, aditivos, produção, transporte, apli-
cação, cura e controle tecnológico. Construção Civil: Instalação das
obras e construções auxiliares; Fundações: blocos, sapatas isoladas,
sapatas "corridas", tubulões e estacas; Construções em madeira; Cons-
truções em aço; Construções em concreto armado: fôrmas, cimbres,
preparo das armações, lançamento do concreto, cura, desmonte de
formas; Construções em alvenaria; Telhados; Escadas; Esquadrias;
Pintura; Quantificações, orçamentos, cronogramas e controle. Ins-
talações Hidráulicas e Sanitárias: Instalações hidráulicas: componen-
tes e materiais das instalações; Instalações prediais de água fria, de
água quente, proteção e combate a incêndio e estações prediais de
recalque; Instalações sanitárias: esgoto, ventilação, águas pluviais.
Teoria das Estruturas e Resistência dos Materiais: Estática das Es-
truturas: sistemas de forças, equilíbrio, graus de liberdade, apoios,
estaticidade e estabilidade, cargas, esforços simples, vigas engastadas,
vigas simplesmente apoiadas, vigas simplesmente apoiadas com ba-
lanços, vigas inclinadas, pórticos simples, treliças isostáticas; Re-
sistência dos Materiais: tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão
em um plano oblíquo, deformação linear, deformação linear espe-
cífica, diagrama tensão deformação, Lei de Hooke; comportamento
elástico e comportamento plástico dos materiais usuais, deformações
e tensões em barras tracionadas e em barras comprimidas, torção em
barra cilíndrica, flexão pura, flexão simples, flexão composta normal,
deslocamentos em vigas, flambagem. Elementos de Sistemas Estru-
turais: Estruturas de Madeira: propriedades das madeiras, caracte-
rização das propriedades das madeiras, dimensionamento de elemen-
tos comprimidos, dimensionamento de elementos tracionados, dimen-
sionamento de vigas, ligações dos elementos estruturais; Estruturas de
Concreto Armado: propriedades do concreto, aços para concreto, ação
conjunta do aço e do concreto, aderência, ancoragens, dimensio-
namento de peças no estado limite último solicitações normais e
tangenciais, detalhamento de vigas, pilares e lajes; Estruturas de Aço:
produtos siderúrgicos destinados à construção metálica, dimensio-
namento de elementos estruturais em aço, ligações dos elementos
estruturais.

A - 11 8 - E n g e n h e i r o - E l é t r i c a
Conceitos básicos de Circuitos Elétricos: Circuitos de Cor-

rente Contínua. Circuitos de Corrente Alternada.Leis Fundamentais.
Elementos de Circuitos. Grandezas fasoriais: tensão e corrente. Im-
pedância.Potências ativa, reativa e aparente.Fator de potência.Ener-
gia.Medição de grandezas elétricas. Conceitos básicos de sistemas
trifásicos: Grandezas de linha e de fase. Potência Trifásica. Conexões
trifásicas de geradores, cargas e transformadores. Conversão Ele-
tromecânica de Energia: circuitos magnéticos, transformadores, má-
quinas de corrente contínua, motores de indução e máquinas sín-
cronas. Sistemas trifásicos equilibrados e desequilibrados.Valores por
Unidade.Componentes simétricas. Cálculo de Curtocircuito simétricos
e assimétricos. Instalações Elétricas: Características de cargas elé-
tricas. Fator de demanda e de carga. Cálculo e correção do fator de
potência. Proteção de sistemas elétricos: Relés e Disjuntores. Acio-
namento Elétrico. Conservação de Energia. Prescrições da NORMA
ABNT NBR 5410, válida a partir de 31.03.2005.

A-119-Engenheiro-Mecânica - Projeto / Monitoramento
Mecânica dos fluidos básica. Bombas industriais e compres-

sores. Tubulações industriais. Sistemas hidráulicos e pneumáticos.
Fundamentos de Eletrotécnica e Eletrônica. Processamento de sinais.
Aquisição de dados. Transmissão do calor. Processos de fabricação
mecânica. Resistência dos Materiais. Elementos de máquinas. Ma-
teriais de construção mecânica (metálicos e não metálicos). Metro-
logia. Instrumentos de medição. Ondas mecânicas e eletromagnéticas.
Desenho Técnico Mecânico.

A-120-Engenheiro-Mecânica - Projeto / Operação
Termodinâmica: Estado termodinâmico e propriedades ter-

modinâmicas. Primeira lei e a conservação de energia. Segunda lei
aplicada a ciclos e processos. Gases perfeitos. Ciclos teóricos de
geração de potência e refrigeração. Sistemas Térmicos: Combustíveis.
Trocadores de calor. Geradores de vapor. Caldeiras. Turbinas a vapor.
Ar comprimido. Ciclos de potência Refrigeração. Ar condicionado.
Estudo termodinâmico de ciclo de compressão de vapor. Carga tér-
mica de refrigeração. Refrigeração. Evaporadores. Compressores.
Compensadores e torres de arrefecimento. Dispositivos de expansão.
Tubulações de refrigerante. Sistema de controle e segurança. Psi-
crometria. Carga térmica de ar condicionado. Distribuição.Ventila-
dores. Mecânica dos fluidos: Propriedades e natureza dos fluidos.
Hidrostática. Equações constitutivas da dinâmica dos fluidos. Análise
dimensional e relações de semelhança. Escoamento em tubulações.
Noções de escoamento compressível em bocais. Máquinas de fluxo:
Princípios de funcionamento e operação de ventiladores, bombas cen-
trífugas, compressores alternativos, compressores centrífugos, com-
pressores axiais, turbinas a vapor e a gás. Aspectos termodinâmicos
associados aos processos desenvolvidos por essas máquinas. Influên-
cia das condições do serviço efetuado por essas máquinas sobre o
desempenho das mesmas e cálculo de potência de operação. Trans-
missão do calor: Fundamentos e mecanismos de transferência de
calor. Abordagem elementar dos processos de condução, convecção e
radiação. Princípios de operação dos trocadores de calor. Resistência
dos materiais: Tração e compressão entre os limites elásticos. Análise
das tensões e deformações. Estado plano de tensões. Força cortante e
momento fletor. Tensões/deformações em vigas carregadas transver-
salmente. Problemas de flexão estaticamente indeterminados. Torção
e momento torsor. Momento de inércia das figuras planas. Elementos
de Máquinas: Ajustagem mecânica. Uniões por parafusos e rebites.
Unidades soldadas. Molas. Correias e correntes. Rolamentos. Lu-
brificações de macais. Engrenagem de dentes retos. Engrenagens he-
licoidais, cônicas e parafusos sem fim. Eixos. Freios e embreagens.

Eletrotécnica: Elementos de circuitos. Leis fundamentais. Circuitos de
corrente alternada. Circuitos trifásicos. Princípios de funcionamento
de geradores e motores elétricos. Hidráulica e Pneumática: Acio-
namento e Controle Pneumático. Acionamento e Controle Hidráulico.
Projeto de Instalações de Sistemas Hidro-Pneumáticos. Desenho Téc-
nico. Materiais: Estrutura cristalina dos metais. Propriedades me-
cânicas dos materiais. Transformações de fase. Diagramas de equi-
líbrio. Ligas ferro-carbono. Tratamentos térmicos. Mecanismos para
aumento da resistência mecânica e tenacidade dos aços-carbonos.
Processos de Fabricação: Processos de conformação. Processos de
usinagem; Processos de Soldagem. Fundição. Metalurgia do Pó. Me-
trologia. Corrosão: Corrosão química e eletroquímica. Métodos de
proteção anticorrosiva. Ensaios Mecânicos: Ensaio de Tração. Ensaio
de Compressão. Ensaio de Fadiga. Dureza e Microdureza. Charpy.
Ensaios de Estampabilidade. Manutenção e Lubrificação: Tipos de
manutenção. Gestões estratégicas da manutenção. Planejamento e or-
ganização da manutenção. Métodos e ferramentas para aumento da
confiabilidade. Terceirização. Técnicas preditivas. Lubrificação. Se-
gurança do Trabalho.

A - 1 2 1 - E n g e n h e i r o - Tr á f e g o
Específica: Legislação de trânsito: Código de Trânsito Bra-

sileiro (Lei n.º 9503/97, atualizações pertinentes, resoluções e por-
tarias relacionadas). Municipalização do trânsito: atribuições e res-
ponsabilidades dos órgãos municipais de trânsito. Engenharia de trá-
fego: Variáveis básicas e métodos de coleta de dados em campo.
Análise da operação em fluxo continuo (pista simples e múltiplas
faixas, entrelaçamentos, entradas e saídas). Análise da operação em
fluxo descontínuo (interseções com sinalização de preferência, análise
e projeto funcional, e interseções com semáforos, análise, progra-
mação e coordenação). Equipamentos de controle de tráfego: se-
máforos, centrais semafóricas e dispositivos de fiscalização eletrô-
nica. Análise de segurança de trânsito. Projeto geométrico de vias:
Projeto da seção transversal. Alinhamento Vertical e Horizontal. Dis-
tância de visibilidade de parada e decisão. Projeto de interseções em
nível. Princípios de canalização de tráfego. Distância de intervisi-
bilidade e controle de tráfego em interseções. Projeto de interseções
em Desnível (interconexões). Tipos de configuração e projeto dos
ramais de entrada e saída. Análise de impactos ambientais e de
vizinhança. Projeto de sinalização viária. Construção e manutenção de
vias: Métodos de reconhecimento e de levantamento topográficos e de
locação de obras viárias. Projeto de pavimentos

flexíveis e rígidos. Implantação de sinalização viária. Ma-
teriais para obras viárias e sinalização. Avaliação de pavimentos.
Manutenção de vias, pavimentos e sinalização. Processos e equi-
pamentos utilizados na construção, pavimentação, sinalização e ma-
nutenção de vias. Mitigação de impactos ambientais e de vizinhança.
Contratação de obras públicas: Formas de contratação e seus limites
legais. Princípios éticos e legais na administração pública. Espe-
cificação de estudos, equipamentos e obras para contratação externa.
Especificação de equipamentos e materiais para compra direta.

A-122-Engenheiro de Segurança do trabalho
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Em-

prego (Portaria 3.214, de 08/06/1978: NR 02 - Finalidade da De-
claração de Instalações e descrição dos itens que a compõem. NR 04
- Exigibilidade legal do Sesmt; Dimensionamento, formalização e
objetivos do Sesmt; Descrição das categorias profissionais que com-
põem o Sesmt e atribuições e responsabilidades desses profissionais.
NR 05 - Exigibilidade legal da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA); Objetivos, composição e forma de funcionamento
da CIPA; Sistema de eleição e preenchimento de vacâncias; Descrição
dos cargos da Cipa e da função de cada membro; Prerrogativas do
cipeiro; Descrição das atividades do cipeiro (p. ex., inspeções de
segurança, mapa de riscos). Currículo do treinamento obrigatório do
Cipeiro. NR 06 - Principais ações para a recomendação de um Equi-
pamento de Proteção Individual (EPI); Tipos de EPI/regiões do corpo
humano protegidas; Responsabilidades do empregador, do trabalha-
dor, do fabricante e do Sesmt. NR 08 - Características prediais e
arquitetônicas (leiaute, circulação, proteção contra intempéries, etc.);
Acessibilidade (Norma técnica ABNT/NBR 9050). NR 09 - Objetivos
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Etapas do
PPRA; Riscos ambientais abrangidos pelo PPRA e principais agentes
e fontes geradoras associados a atividades de escritórios; Reconhe-
cimento dos riscos, avaliação qualitativa e quantitativa, medidas de
controle, nível de ação, monitoramento. NR 10 - Aplicabilidade da
NR 10 à atividade bancária; Medidas de controle de riscos; Medidas
de proteção coletiva e individual; Segurança em instalações elétricas
energizadas e desenergizadas; Habilitação, qualificação, capacitação e
autorização dos trabalhadores; Proteção contra incêndio e explosão;
Sinalização de segurança; Situação de emergência; Responsabilida-
des. NR 12 - Instalações em áreas de trabalho, em especial com
relação a elevadores e geradores de energia (sinalização, limitação e
restrição de acesso, etc.), riscos associados; Procedimentos preven-
tivos relacionados à manutenção e operação de máquinas e equi-
pamentos. NR 15 - Principais atividades de ambientes bancários e/ou
de locais onde estejam instalados sujeitas a riscos de insalubridade no
trabalho e principais riscos associados a essas atividades, em especial,
ruído, calor, agentes químicos e biológicos. Elementos principais de
um laudo de inspeção do local de trabalho, com abordagem em
insalubridade; Procedimentos de avaliação e verificação de limites de
tolerância (inclusive "valor teto", quando aplicável) com relação à
exposição a agentes agressivos, particularmente os relacionados a
ruído, calor, agentes químicos, como poeiras e substâncias químicas
(em especial aqueles relacionados a ambientes de escritório e locais
onde estejam instalados); Agentes biológicos; Percepção do adicional
de insalubridade. NR 16 - Principais atividades de ambientes ban-
cários e/ou de locais onde estejam instalados sujeitas a riscos de
periculosidade no trabalho e principais riscos associados a essas ati-
vidades; Elementos principais de um laudo de inspeção do local de
trabalho, com abordagem em periculosidade; Condições de trabalho
que se enquadram em atividades e/ou operações perigosas, conforme

a NR 16 e demais dispositivos normativos e legais; Percepção do
adicional de periculosidade. NR 17 - Mobiliário dos postos de tra-
balho (características, segurança, ergonomia); Postura no trabalho no
uso de mobiliário (mesas, estações de trabalho e cadeiras) e equi-
pamentos, em especial, computadores e aspectos relacionados às ca-
racterísticas físicas do usuário, como antropometria e biomecânica;
Equipamentos dos postos de trabalho, em especial, computadores
conectados a sistemas com base em tecnologia da informação e in-
ternet; Condições ambientais de trabalho (ruído, temperatura, velo-
cidade e umidade relativa do ar, e iluminação no posto de trabalho -
parâmetros e procedimentos de mensuração); Organização do tra-

balho (pressupostos básicos), com abordagem mínima na natureza e
conteúdo da tarefa, normas de produção, metas, jornada, pausas; Aná-
lise Ergonômica do Trabalho, com abordagem, no mínimo, da análise
da demanda, da tarefa, da atividade, trabalho prescrito e real, análise
dos fatores ambientais, além de diagnóstico e recomendações e forma
de coleta de dados e restituição de resultados aos trabalhadores e
empregadores envolvidos; Anexo II, da NR 17 (Trabalho em Te-
leatendimento/Telemarketing), definições e características dessa ati-
vidade, mobiliário (bancada e cadeira), equipamentos, condições am-
bientais e organização do trabalho (jornada, intervalos, pausas, ca-
pacitação, etc.), condições sanitárias de conforto, atenção à pessoa
com deficiência. NR 23 - Rotas de fuga e saídas de emergência;
Combate ao fogo; Exercícios de alerta; Classes de fogo; Extintores
portáteis de incêndio (tipos, finalidade, recomendações de uso, itens
de inspeção, localização e sinalização); Hidrantes, sprinklers (carac-
terísticas, finalidade, recomendações); Sistemas de alarme. NR 24 -
Condições Sanitárias e de Conforto no Locais de Trabalho. NR 26 -
Sinalização de Segurança (principais aplicações para as cores ver-

melha, amarela e verde). Legislação federal, Decreto nº 3.048/99 e
portarias e instruções normativas da Previdência Social, com abor-
dagem (conceito técnico e legal) em: Acidente de trabalho e doença
ocupacional; Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); Apo-
sentadoria Especial; Laudo Técnico de Condições Ambientais do Tra-
balho (LTCAT); Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) e seus componentes: índice de fre-
quência, gravidade e custo. Noções e cálculos de higiene ocupacional
(uso dos instrumentos luxímetro, decibelímetro, dosímetro de ruído,
bomba gravimétrica e termoanemômetro).

A-123-Farmacêutico e A-124-Farmacêutico
Farmacologia: Classificação das drogas.classificação das for-

mas farmacêuticas. Vias de administração de drogas. Absorção. Dis-
tribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação. Eliminação. Meca-
nismo de ação de drogas. Interação medicamentosas. Relação dose-
efeito. Sinergismo. Agonistas. Antagonistas. Bloqueadores neuromus-
culares. Anestésicos gerais. Anestésicos locais. Anticonvulsivantes.
Ansioliticos. Antidepressivos. antipsicóticos. Antitérmicos. Analgé-
sicos. Antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais. Cardiotônicos.
Antiarrítimicos. Antiangínicos. Anti-hipertensivos. Vasodilatadores.
Diuréticos. Broncoconstrictores. Broncodilatadores. Antialérgicos.
Antibióticos. Antifúngicos. Antivirais. antiparasitários. Antisépticos.
Farmacotécnica: Formas farmacêuticas parauso parenteral. Formas
farmacêuticas obtidas por divisão mecânica. formas farmacêuticas
obtidas por dispersão mecânica. Farmácia Hospitalar: Estrutura or-
ganizacional. Estrutura administrativa. Conceito. Objetivos. Aquisição
de medicamento e correlatos. Análise de medicamentos e correlatos.
Controle de estoques de medicamentos e correlatos. Manipulação de
formas magistrais e oficinais. Planejamento de estoque. controle de
estoque. Medicamentos controlados. Controle de infecção hospitalar.
Suporte nutricional parenteral. Código de ética farmacêutico.

A-125-Fisioterapeuta
Legislação que regulamenta a profissão. Ética Profissional.

Anatomia do Sistema Neuro músculo esquelético, cardiovascular; res-
piratório. Física aplicada à fisioterapia: mecânica, calor, eletricidade,
vibrações de ondas, luz, água. Biofísica aplicada à fisioterapia: ação
de agentes físicos sobre o organismo; aplicação dos conhecimentos
básicos de biofísica em cinesioterapia, termoterapia, eletroterapia, hi-
droterapia e fitoterapia. Fisioplogia aplicada à fisioterapia: Neuoro-
fisiologia; fisiologia do exercício físico. Cinesteologia aplicada à fi-
sioterapia: princípios gerais da biomecânica; análises dos movimentos
articulados. Fisioterapia geral: Eletroterapia, fitoterapia, termoterapia,
hidroterapia, medroterapia, cinesioterapia. Recursos e técnica de uti-
lização. Órtese, prótese e aparelhagem de auxílio, primeiros socorros,
conceitos, tipos, técnicas de treinamentos. Ações preventivas junto à
comunidade; 11.1 O papel do profissional inserido na equipe de saúde
familiar. Importância do agente comunitário de saúde na otimização
da consulta médica. As várias formas de massagens; rítmicos con-
ceitos e objetivos. Distúrbios ortopédicos tais como fraturas e afec-
ções articulares. Distúrbios circulatórios e do coração tais como baixa
ou alta pressão. Avanços no tratamento da Hérnia de disco lombar.

A-126-Museólogo
Museu e museologia: Origem e História dos Museus. Fun-

ções e finalidades dos museus de História Natural e Antropologia.
Patrimônio cultural, memória social e museu. Política e legislação
cultural (federal, estadual e municipal). Processamento técnico de
acervos: inventário, catalogação, classificação e indexação. Proce-
dimentos básicos de preservação e conservação preventiva de acer-
vos: gerenciamento e monitoramento ambiental, higienização, acon-
dicionamento, instalação e funcionamento de reservas técnicas. Ela-
boração, desenvolvimento e avaliação de ações educativas e culturais.
Pesquisa museológica: conceituação; elaboração e desenvolvimento
de projetos (análise de discursos, estudos de acervos e de públicos em
museus). Museu e sociedade. Exposições Museológicas: técnicas ex-
pográficas; projeto, implantação e manutenção de exposições mu-
seológicas de longa duração, temporárias e itinerantes. A-127-Mú-
sico-Oboé e A-128-Músico-Piano
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Estudar e ensaiar a partitura, afinando convenientemente
seus instrumentos; Tocar o instrumento de sua especialidade em con-
certos ou recitais, atuando como solista ou dando uma interpretação
própria à obra; Atuar nos conjuntos musicais, ou como acompa-
nhante, observando os sinais e gestos de um maestro na marcação do
ritmo, tempo, intensidade e entrada dos diferentes instrumentos; Exe-
cutar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificul-
dade.

A-129-Produtor Cultural
Gestão e Política Cultural: História das políticas culturais no

Brasil. O Estado e a cultura. Processos de gestão cultural (modelos e
práticas). Indústria Cultural e Economia da Cultura. Gestão e políticas
públicas da cultura; identidade e diversidade cultural; patrimônio cul-
tural material e imaterial; políticas de incentivo e patrocínio cultural.
Planejamento e Administração Cultural: Concepção e planejamento
de programas e projetos culturais; métodos de pesquisa em cultura,
análise de viabilidade de programas e projetos culturais; pesquisa e
avaliação de público; conceitos e categorias da produção cultural;
desenvolvimento e administração do projeto cultural; coordenação e
produção executiva de equipe, marketing e comunicação institucional;
fundamentos do marketing cultural, leis de incentivo e financiamento
à cultura; captação de recursos; mídia comercial; Direito autoral e leis
de incentivo à cultura; sociedades e contratos; contabilidade e au-
ditoria. Arte, ciência e cultura: Cultura e patrimônio no Brasil. As-
pectos históricos da divulgação científica no Brasil. A popularização
da ciência. As artes no contexto político-social brasileiro. Arte, ciên-
cia e público. A produção cultural em música, artes cênicas, artes
plásticas e artes visuais. Cultura digital: possibilidades e formas de
ação. Cultura, tecnologia e novas mídias.

A-130-Psicólogo-Atendimento a Alunos
A práxis do psicólogo. Política de saúde e saúde mental.

Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental. Desenvolvimento mental
do ser humano. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psi-
cológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo
diagnóstico, testes. Terapia grupal e familiar; Abordagens Terapêu-
ticas. Principais aspectos teóricos de Freud, Piaget e Lacan. Psi-
cosociologia: elaboração do conceito de instituição, o indivíduo e as
instituições, a questão do poder e as instituições, a instituição da
violência. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais.
Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Conceitos centrais da Psi-
copatologia Geral. Questões da Prevenção Primária, Secundária e
Terciária. A Universidade e a Política de Educação Superior no Bra-
sil; Interdisciplinaridade; Pobreza e desigualdade social no Brasil;
Avaliação de políticas e programas sociais: conceitos e metodologia;
Trabalho profissional, Sistematização e investigação; Família, Dinâ-
mica social e estratégias de sobrevivência; Práticas, Saberes e es-
tratégias no contexto institucional.

A-131-Psicólogo-Clínica
Ética em Psicologia - O Código de Ética Profissional do

Psicólogo; Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, Persona-
lidade e teorias psicodinâmicas, processo psicodiagnóstico; Práticas

Terapêuticas Individuais e Grupais em Ambulatório de Saúde
Mental; Psicopatologia: etiologia, diagnóstico e tratamento das doen-
ças mentais; Áreas de Interesse Especial: doenças ocupacionais, de-
pendência química, deficiências físicas e mentais, psicossomática,
doenças orgânicas, violência doméstica e sexual; Política de Saúde
Mental no Brasil: a intervenção do psicólogo na rede de atenção
psicossocial e nos serviços de atendimento em saúde mental; Ques-
tões da Prevenção Primária, Secundária e Terciária; O Psicólogo na
Equipe Multidisciplinar; Psicologia e Cidadania: a comunidade e a
promoção do bem estar social.

A - 1 3 2 - P s i c ó l o g o - O rg a n i z a ç ã o
A práxis do psicólogo. Política de saúde e saúde mental.

Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental. Desenvolvimento mental
do ser humano. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psi-
cológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo
diagnóstico, testes. Terapia grupal e familiar; Abordagens Terapêu-
ticas. Principais aspectos teóricos de Freud, Piaget e Lacan. Psi-
cosociologia: elaboração do conceito de instituição, o indivíduo e as
instituições, a questão do poder e as instituições, a instituição da
violência. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais.
Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Conceitos centrais da Psi-
copatologia Geral. Questões da Prevenção Primária, Secundária e
Terciária. O Psicólogo na Organização - Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos. Psicologia e Cidadania: a comunidade e a promoção
do bem estar social. Conhecimento comum x conhecimento científico,
discurso popular x discurso científico, saúde e educação popular.
Psicologia do desenvolvimento, teorias da sexualidade infantil, de-
senvolvimento cognitivo.

A-133-Químico-Nanotecnologia
Propriedades químicas e físicas das substâncias. Classifica-

ção periódica dos elementos: estrutura da classificação periódica, re-
lações com a configuração eletrônica, principais propriedades

periódicas. Substâncias simples dos elementos químicos mais
comuns: formas de ocorrência, métodos de obtenção e propriedades
químicas mais importantes. Ligações químicas: ligações iônicas, co-
valentes, metálicas e ligações entre moléculas. Funções da Química
Inorgânica. Sólidos e líquidos: propriedades gerais. Misturas: com-
posição e métodos de separação. Soluções: conceito e classificação;
unidades de concentração. Grandezas e unidades de medida: sistema
SI; número de Avogadro; massa atômica e molecular; unidade de
massa atômica. Gases: leis dos gases; densidade e misturas gasosas.
Termoquímica: reações exotérmicas e endotérmicas; balanço ener-
gético. Entalpia, entropia e energia livre; espontaneidade das reações
químicas. Cinética química: fatores determinantes da velocidade da
reação; energia de ativação, catalisadores, lei da velocidade das rea-
ções químicas. Equilíbrio químico: determinação da constante de
equilíbrio; princípio de Le Chatelier; produto de solubilidade; con-
ceito de pH e pOH; hidrólise de sais; soluções tampões. Eletro-
química: potencial de eletrodo; pilhas; eletrólise. Análise qualitativa

de cátions e ânions; macro e semi-micro análise. Análise quantitativa
por volumetria, gravimetria, complexometria e oxi-redução; escolha
de padrões primários; teoria dos indicadores. Química Orgânica: teo-
ria estrutural; Funções orgânicas: conceitos, nomenclatura, proprie-
dades químicas e reações químicas. Biomoléculas; carboidratos, li-
pídios, aminoácidos e proteínas; conceito, estruturas e principais

propriedades. Técnica de extração por solventes; destilação;
cristalização; cromatografia; testes de solubilidade. Análise imediata e
análise elementar qualitativa de carbono, nitrogênio, halogênio, en-
xofre e fósforo; testes específicos para hidrocarbonetos, éteres, ál-
coois, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, estéres, anidri-
dos, carboidratos, derivados halogenados, halogenetos de ácidos, ami-
nas, amidas, nitrilas, hidrazidas, nitro derivados, purinas, alcalóides e
indóis. Métodos físicoquímicos de análise: refratometria; polarime-
tria; lei de Biot; espectrografia qualitativa e quantitativa de cátions
metálicos; aplicações de espectrofotometria no ultra-violeta e no in-
fra-vermelho. Polímeros: ensaios preliminares para verificar a na-
tureza do polímero; diferenciação pelo teste de queima dos polímeros:
policarbonato, acrílico, poliestireno e polietileno; fibras sintéticas:
características gerais de identificação.

A-134-Redator
História da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil; A

linguagem jornalística - estrutura, texto, lide, sublide, título, entre-
título Ortografia, sintaxe e gramática; Teoria da Comunicação; Le-
gislação em comunicação social, lei de imprensa; Ética e Direito à
informação pública; Opinião Pública; Comunicação Pública; Direitos
Autorais; Uso da internet na comunicação social; Assessoria de Im-
prensa: conceito, finalidade; A linguagem jornalística: estrutura, tex-
to, lide, sublide, título, entretítulo. Estrutura e processos de produção
em jornal, revista, rádio, televisão, agências e mídia eletrônica; Lo-
cução, narração, apresentação em rádio e televisão; O texto nas novas
mídia eletrônicas (hipertexto, RSS, não-linearidade).

A-135-Revisor de Texto
Características da textualidade. Os modos de organização

discursiva. Os tipos e gêneros textuais. Problemas de escritura de
textos. Reescritura de frases. Variação linguística. Funções da lin-
guagem. Estrutura e formação de palavras. Flexões nominais. Em-
prego das diversas classes de palavras. Organização da frase: ordem
direta e inversa. Linguagem figurada. Norma culta: concordância,
regência e colocação. Tipos de discurso. Vozes verbais. Adequação
vocabular. Organização sintática da frase e do período. Textos em
imagens: fotos, pinturas, quadrinhos, caricaturas, charges.

A-136-Técnico de Tecnologia da Informação-Desenvolvi-
mento, A-137-Técnico de Tecnologia da Informação-Desenvolvimen-
to e A-138-Técnico de Tecnologia da Informação-Desenvolvimento

Lógica de programação: algoritmos, fluxogramas, depuração.
Estrutura de dados e organização de arquivos.Arquitetura cliente-
servidor multicamadas.Conceitos básicos sobre desenvolvimento e
manutenção de sistemas e aplicações. Paradigma de orientação a
Objetos: conceitos e aplicações. Banco de dados: conceitos básicos,
características dos bancos relacionais (MS-SQLServer, PostGreSQL,
MySQL) e a linguagem SQL. Modelagem de dados: Diagramas En-
tidade-Relacionamento e mapeamento para modelo relacional. Noções
sobre Metodologias de Análise, Projeto e Desenvolvimento de Sis-
temas. Tecnologias WEB: Webservices, JAVA, AJAX, XML,
DHTML, HTML5, CSS. Conhecimentos sobre Linguagens de pro-
gramação WEB: PHP, Javascript e HTML. Interface de interação com
usuário: interface gráfica, ergonomia e usabilidade. Noções básicas de
arquitetura de computadores: barramento, processador, memória, E/S.
Noções de sistemas operacionais: gerência de memória, sistema de
E/S, sistemas de arquivos. Instalação de software aplicativo, atua-
lizações e manutenção de sistemas, configuração de ferramentas ad-
ministrativas, máquinas virtuais, licença de software, software livre,
código aberto. Segurança da Informação: autenticação, certificação
digital, chaves pública e privada, protocolos seguros, tipos de ataques,
vírus, trojans, firewall, IDS, filtro de pacotes, proxy, malwares. No-
ções de Análise de negócios. Noções de Análise de processos. Aten-
dimento ao usuário. Técnicas de reuniões.

A-139-Técnico de Tecnologia da Informação-Segurança da
Informação

I - FUNDAMENTOS: Componentes e arquiteturas de sis-
temas computacionais (hardware e software); Linguagens de pro-
gramação, compiladores e interpretadores; Representação de dados:
binário, hexadecimal e decimal; Processamento paralelo e distribuído;
Componentes e arquiteturas de processadores; Conjuntos de instrução
do processador; Aritmética computacional; Pipeline; Hierarquia de
memória; Interface entre processadores e periféricos; Multiproces-
samento simétrico e assimétrico; Fundamentos de sistemas opera-
cionais; Gerenciamento de processos e fluxos de execução (threads):
escalonamento, comunicação e sincronização entre processos, impas-
ses (deadlocks) e esgotamento de recursos (starvation); Gerencia-
mento de memória: alocação, paginação, segmentação e memória
virtual; Sistemas de entrada e saída. II - AMBIENTE LINUX (Cen-
tOS, Debian e Fedora ): Instalação, configuração e administração;
Utilitários e comandos padrão; Administração de contas de usuários,
grupos e permissões de acesso; Sistemas de arquivos: ext3; Geren-
ciamento de volumes lógicos de arquivos (LVM); Gerenciamento de
processos; Configuração de serviços de rede: HTTP (Apache), DNS
(BIND), SSH (OpenSSH) e SMTP (Postfix); Programação em GNU
Bourne-again Shell (Bash); variáveis, ciclos (loops) e execução con-
dicional; redirecionamento de entradas e saídas padrão (stdin, stdout e
stderr), arquivos e execução de comandos; Uso de expressões re-
gulares (POSIX Extended Regular Expressions); Alta disponibilidade
e balanceamento de carga; Monitoração via SNMP; Gerenciamento
remoto. III - REDES: Redes Locais - Arquiteturas e topologias:
conceitos e modelo OSI; Infraestrutura: Conceitos básicos de ca-
beamento estruturado; Tipos (UTP e STP) e categorias (5e, 6 e 6a) de
cabo de par trançado, tipos de cabo de fibra óptica (multimodo e
monomodo); Padrões: IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE

802.3ad, IEEE 802.3af; Redes sem fio: IEEE 802.11b/g/n; Protocolos:
IPv4, TCP, UDP, IPSec, ARP, ICMP, SNMP, SSH, DNS, DHCP,
SMTP, HTTP, FTP, LDAP, RADIUS, H.323, RTP, RTCP, SIP, syslog
e NTP; NAT e PAT; Roteadores; Comutadores (switches); Concen-
tradores (hubs); Conceitos básicos de protocolos de roteamento; VPN;
Qualidade de serviço (QoS). IV - SEGURANÇA: Conceitos básicos -
Confidencialidade, disponibilidade e integridade; Segregação de fun-

ções; Vulnerabilidade, risco e ameaça; Política de segurança da in-
formação; Classificação da informação; Código malicioso (malware) -
Vírus, worms, cavalos de Tróia, spyware, bots, adware, keyloggers,

backdoors e rootkits. Criptografia - Criptografia de chave pública
(assimétrica); Criptografia de chave secreta (simétrica); Certificados
digitais; Assinaturas digitais; Hashes criptográficos. Controle de aces-
so - Autenticação, autorização e auditoria; Controle de acesso ba-
seado em papéis (RBAC); Autenticação forte (baseada em dois ou
mais fatores); Single sign-on. Noções de Segurança em Redes - Fil-
tragem de tráfego com firewalls ou listas de controle de acesso
(ACL), proxy e proxy reverso; Ataques de negação de serviço (DoS)
e ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS); Sistemas de
detecção de intrusão (IDS) e sistemas de prevenção de intrusão (IPS);
Protocolos SSL e TLS; Mecanismos de filtragem de mensagens in-
desejadas (spam) - Listas negras, listas cinzas, filtragem baseada em
regras, filtro Bayesiano e Sender Policy Framework (SPF), Incidentes
de segurança: tratamento e resposta a incidentes de segurança, Testes
de invasão, Forense computacional, software malicioso: vírus, cavalo
de troia, spyware, backdoors, keylogger, worm. Segurança no de-
senvolvimento de sistemas. Práticas de programação segura e revisão
de código. Controles e testes de segurança para sistemas e serviços
Web. 11.3. Ameaças e vulnerabilidades em aplicações: Command,
SQL e LDAP Injection , Cross-Site Scripting (XSS), session hi-
jacking, referência insegura a objetos, Cross-Site Request Forgery,
armazenamento inseguro de dados criptografados). Segurança em
aplicações web em Java e PHP. V - DESENVOLVIMENTO: Con-
ceitos e fundamentos de Orientação a Objetos, linguagem PHP,
Shellscript. VI - APLICAÇÕES: NMAP, Wireshark, tcpdump, Kali-
Linux, Back-Track, Pfsense, Iptables. Noções de Análise de negócios.
Noções de Análise de processos. Atendimento ao usuário. Técnicas
de reuniões.

A-140-Técnico de Tecnologia da Informação-Suporte e A-
141-Técnico de Tecnologia da Informação-Suporte

Informática: Conceitos básicos; Conceitos fundamentais so-
bre processamento de dados; Arquitetura de microcomputadores e
funcionamento de seus principais componentes; Características físicas
dos principais periféricos e dispositivos de armazenamento de massa;
Organização lógica e física de arquivos; Métodos de acesso; Sistemas
de entrada, saída e armazenamento. Sistemas operacionais, Suites e
Browser: Instalação, configuração e administração de sistemas ope-
racionais LINUX e WINDOWS para servidores e estações de tra-
balho; Instalação, suporte e uso de editores de textos e planilhas
(BrOffice e Microsoft Office); Uso e configuração dos navegadores
Internet Explorer e Firefox. Redes: Modelos OSI e TCP/IP; Pro-
tocolos de Comunicação; Configuração de ambiente de rede em ser-
vidores e estações de trabalho LINUX e WINDOWS; Utilitários de
resolução de problemas de redes; Servidores DHCP e DNS; Ser-
vidores Apache e IIS; Configuração e protocolos de correio eletrônico
em estação de trabalho e servidores LINUX e WINDOWS; Firewall,
Proxy e VPN em ambientes LINUX e WINDOWS; Uso e con-
figuração dos

navegadores Internet Explorer e Firefox. Segurança de in-
formação: Segurança física e lógica; Conceitos, tipos e políticas de
backup; Conceitos de criptografia; Vírus, programas maliciosos e
Antivírus; Permissões de acesso a computadores e arquivos em am-
biente LINUX e WINDOWS; Certificação digital. Armazenamento
de dados: Conceitos de armazenamento em discos e fitas; Sistemas de
arquivos em LINUX e WINDOWS; Conceitos, tipos e configuração
de RAID. Serviços de Diretório: Microsoft Active Directory, LDAP,
OpenLDAP. Noções de Análise de negócios. Noções de Análise de
processos. Atendimento ao usuário. Técnicas de reuniões.

A-142-Técnico em Assuntos Educacionais, A-143-Técnico
em Assuntos Educacionais e A-144-Técnico em Assuntos Educa-
cionais-Atendimento a Alunos

O pensamento filosófico e sua contribuição para a Educação:
marxismo, existencialismo, pragmatismo e pós-modernismo. Contri-
buições da Sociologia para a Educação: principais correntes. A Psi-
cologia e suas contribuições para a Educação: comportamentalismo,
cognitivismo, construtivismo, humanismo. Desenvolvimento psicoló-
gico do ser humano: aspectos afetivos, sociais e cognitivos. Educação
Inclusiva e Multiculturalismo. Educação Ambiental e escola: pres-
supostos teóricos. Educação e a LDB 9394/96: a formação de pro-
fessores. A Educação Superior na atual LDB. Administração e pla-
nejamento educacional.

A-145-Técnico em Contabilidade e A-146-Técnico em Con-
tabilidade

Sistema Orçamentário Brasileiro: Plano Plurianual. Diretrizes
orçamentárias. Orçamento anual: conceito. Princípios orçamentários.
Aspectos políticos, jurídicos, econômicos e financeiros do orçamento.
Conteúdo do orçamento-programa. Classificações orçamentárias da
receita e da despesa pública de acordo com a Lei no 4.320/64 e as
Portarias e Resoluções que regulamentam a matéria. Processo or-
çamentário: Elaboração da proposta orçamentária. Conteúdo e forma
da proposta. Competência da elaboração. Discussão, votação e apro-
vação. Encaminhamento da proposta ao Legislativo. Emendas, vetos e
rejeição à proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento.
Aspectos orçamentários consoante Lei Complementar no 101/00. Re-
ceita Governamental: Conceito. Classificação da receita pública. Es-
tágios da receita: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.
Despesa Governamental: Conceito. Conceito e classificações da des-
pesa pública. Despesas obrigatórias de caráter continuado Estágio da
despesa. Estágios da despesa: fixação, empenho, liquidação e pa-
gamento. Contabilidade Pública: Conceito. Campo de aplicação. As



Nº 73, quarta-feira, 16 de abril de 2014102 ISSN 1677-7069

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032014041600300

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

funções da contabilidade. Estrutura organizacional contábil: centra-
lizada, descentralizada e integrada. O sistema de informação contábil.
Regras da Lei no 4.320/64, da Lei Complementar no 101/00 e do
Decreto Lei no 200/67 aplicadas à Contabilidade Pública. As de-
monstrações contábeis da Lei no 4.320/64. Princípios fundamentais
de contabilidade e sua aplicação à contabilidade pública. Reconhe-
cimento das receitas e despesas públicas. Escrituração contábil, re-
gistro das operações típicas. Balanços e levantamento de contas. Re-
lações intragovernamentais. Consolidação das demonstrações. Formas
de gestão dos recursos financeiros: princípio da unidade de tesouraria.
Gestão por Fundos Especiais. Adiantamentos. Contabilidade dos fun-
dos especiais. Dívida pública: conceito, objetivo, classificação e ca-
pacidade de endividamento. Prestações e Tomada de Contas: Contas
de gestão, contas de governo, contas da entidade. Tomada de contas,
controle interno e externo da administração pública. Transparência e
controle, Lei Complementar no 101/01. Administração Pública: Lei
no 8666/93 - Lei das Licitações e Contratos Públicos.

A-147-Técnico em Mecânica-Mecânica - Projeto / Moni-
toramento

Mecânica dos fluidos básica. Bombas industriais e compres-
sores. Tubulações industriais. Sistemas hidráulicos e pneumáticos.
Fundamentos de Eletrotécnica e Eletrônica. Processamento de sinais.
Aquisição de dados. Transmissão do calor. Processos de fabricação
mecânica. Resistência dos Materiais. Elementos de máquinas. Ma-
teriais de construção mecânica (metálicos e não metálicos). Metro-
logia. Instrumentos de medição. Ondas mecânicas e eletromagnéticas.
Desenho Técnico Mecânico.

A-148-Técnico em Mecânica-Mecânica - Projeto / Opera-
ção

Específica: Metrologia: Sistemas de unidades: sistema mé-
trico, sistema inglês e conversão de unidades. Medição de grandezas
mecânicas. Tolerâncias dimensi onais e geométricas. Medição com
paquímetros e micrômetros no sistema internacional e inglês. Me-
dição com goniômetro. Instrumentos de medição: sistemas de me-
dição direta e indireta, escalas, transferidores, paquímetros, micro-
metros e relógios comparadores: tipos e características, medição e
leitura. Ajustagem mecânica: instrumentos de traçar, procedimento e
preparação de superfícies para traçagem, principais ferramentas de
ajustagem manual, classificação das limas, seleção e emprego, co-
nhecimento e habilidade prática de ajustagem mecânica de peças.
Desenho mecânico: representação e distribuição em três, duas e uma
vista, vistas auxiliares, corte total e parcial. e hachuras, indicação de
superfícies trabalhadas, recartilhadas e de roscas. Interpretação de
desenhos mecânicos. Fresagem: tipos e classificação de fresadoras,
nomenclatura, acessórios, tipos e seleção de ferramentas, determi-
nação do avanço e da velocidade de corte; aparelho divisor, divisão
direta, divisão angular e divisão diferencial, conhecimento e habi-
lidade prática de fresamento de engrenagens e de diferentes geo-
metrias. Aplainamento: classificação e características mecânicas das
plainas, plaina limadora: nomenclatura e acessórios. tipos de fer-
ramentas de corte e determinação do avanço e da velocidade de corte,
conhecimento e habilidade prática de aplainamento de diferentes geo-
metrias com plaina limadora. Furação com máquinas furadeiras: tipos
e características das furadeiras, brocas: tipos e classificação, conhe-
cimento e habilidade prática de furação com uso de máquinas fu-
radeiras. Torneamento: tornos mecânicos: tipos e classificação, torno
mecânico paralelo: nomenclatura, principais acessórios determinação
do avanço e velocidade de corte, operações elementares e operações
especiais, ferramentas de corte: geometria da ferramenta de corte,
tipos e seleção, pastilhas de corte, função dos ângulos de corte da
ferramenta, afiação de ferramentas e materiais de ferramentas, função
e tipos de fluido refrigerante, conhecimento e habilidade prática de
torneamento de diferentes geometrias utilizando torno mecânico pa-
ralelo. Materiais de construção: aços comuns ao carbono, tipos de
aços inoxidáveis ede ferro fundido, tratamento térmico de tempera e
revenimento e recozimento de aços comum ao carbono.Classificação
e aplicação de ligas de cobre e alumínio. Metrologia. Instrumentos de
medição. Ondas mecânicas e eletromagnéticas. Desenho Técnico Me-
cânico.

A-149-Técnico em Química
Normas básicas de segurança em laboratórios químicos. Tra-

tamento de dados experimentais: erro, média e desvio padrão, al-
garismos significativos, expressão de resultados, sistema métrico, sis-
tema internacional de unidades, conversão de medida. Preparo de
soluções, concentração de soluções, diluição de soluções e misturas
de soluções, sistemas tampão. Estequiometria, princípio da conser-
vação da massa, aplicação às reações químicas. Noções do funcio-
namento de equipamentos usados em laboratórios químicos: balanças,
pHmetros, condutivímetros, ponto de fusão, índice de refração, es-
pectrofotômetros UV- Visível, etc. Determinação de curvas-padrão e
utilização de solução de referências. Preparação, purificação e ca-
racterização prévia de compostos químicos. Purificação de reagentes:
destilação, extração, secagem, armazenamento e rotulagem. Titulo-
metria: análise volumétrica, tipos de volumetria, nomenclatura de
compostos químicos (orgânicos e inorgânicos). Limpeza de materiais
usados em laboratórios químicos, como vidros e porcelana. Noções
gerais de Eletrotécnica

A-150-Técnico em Segurança do Trabalho
Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de co-

municação, recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de gru-
po.

Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção con-
tra incêndio. Administração aplicada. Normalização e Legislação. Es-
tatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazena-
mento de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros So-
corros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia indus-
trial. Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do
trabalho; Segurança no transito; CIPA - Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agen-
tes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; Elabo-
ração do PPRA e PCMSO.

A-151-Tecnólogo-Biologia - Análises Ambientais
Ecologia: conceito, estrutura e dinâmica de ecossistema; ci-

clos biogeoquímicos; fluxo de energia e nutrientes; fatores ecoló-
gicos; ecologia dos principais ecossistemas brasileiros; estrutura e
dinâmica de populações animais e vegetais; conceito de espécie, po-
pulação, comunidades e seus atributos: composição e diversidade de
espécies, organização e mudanças temporais e espaciais; interações
intra e interespecíficas. Técnicas de Laboratório: higiene, organização
e segurança em laboratório; conhecimentos de aparelhos, instrumen-
tos e utensílios para análises; parâmetros físico-químicos e biológicos
de água e de esgotos, tais como: cor, pH, turbidez e alcalinidade,
DBO, DQO, OD; gestão e manejo dos recursos do laboratório; no-
ções gerais de química e física. Esterilização de materiais. Métodos
em biologia: microscopia óptica e eletrônica; espectrofotometria; ele-
troforese; uso de radioisótopos; cromatografia; esterilização, desin-
fecção e técnicas de assepsia no trabalho microbiológico; preparação,
acondicionamento dos meios de cultura; controle microbiano. Ge-
nética e Evolução, Genética mendeliana, alelos, cromossomas se-
xuais, genes ligados a cromossomos sexuais, mitose e meiose.Ca-
riótipos.Mecanismos de recombinação, homóloga e outros.Estrutura e
função do genoma; Ligação gênica. Replicação do DNA. Expressão
gênica: transcrição, o código genético, síntese protéica; o operon;
regulação gênica, interação gênica; divisão celular; relação entre es-
trutura e função de proteínas; Mapeamento cromossômico. Mutações
pontuais e cromossômicas. Transferência gênica. Bacteriófagos. Tec-
nologia do DNA recombinante. Evolução, forças evolutivas, siste-
mática e biodiversidade. Teste de chi-quadrado. Biologia celular e
molecular: membrana plasmática: estrutura e função; organelas ce-
lulares: origem, estrutura e função; estrutura e função do genoma;
síntese protéica; divisão celular; relação entre estrutura e função de
proteínas; membranas biológicas; difusão, osmose, transporte de íons
e macromoléculas através das membranas biológicas; metabolismo
celular: síntese de carboidratos e lipídios; respiração aeróbica e anae-
róbica; evolução, forças evolutivas, sistemática e biodiversidade: bac-
térias, algas, fungos e liquens: características gerais, aspectos evo-
lutivos, ciclos biológicos, classificação, importância ecológica e eco-
nômica. Bioética em manipulação espécies: compreensão dos con-
ceitos e principais correntes. Zoologia: morfologia e anatomia com-
parada de protistas, metazoários diploblásticos, acelomados, pseu-
docelomados e moluscos; morfologia e anatomia comparada com
enfoque evolutivo de anelídeos, artrópodes e equinodermados; Chor-
data: origem, evolução e características morfológicas dos principais
grupos; histologia e fisiologia comparada: estudo da fisiologia e dos
diferentes tecidos sob a ótica comparativa e evolutiva das funções
respiratória, circulatória, neural, endócrina, motora, nutritiva, diges-
tória, sensorial e excretora. Botânica: Sistemática: a diversidade bio-
lógica dos seres autotróficos: ambientes onde ocorrem os diferentes
grupos autotróficos; caracterização morfológica de: cianobactérias,
fungos, algas microscópicas e macroscópicas, biófitas, plantas vas-
culares sem sementes, gimnospernas e angiospermas; noções gerais
de coleta e preservação de material botânico. Anatomia vegetal: ór-
gãos e tecidos vegetais: caracterização geral. Princípios básicos de
Fisiologia das plantas com sementes, hormônios, tropismos, movi-
mento de água e solutos nas plantas.Princípios básicos de micros-
copia. Fundamentos de química: estrutura e propriedades da água,
reações químicas, moléculas biológicas e preparo de soluções.

A-152-Tecnólogo-Comunicação - Inovação, A-153-Tecnólo-
go-Farmácia - Inovação, A-154-Tecnólogo-Física - Inovação e A-156-
Tecnólogo-Produção - Inovação

LÍNGUA INGLESA1- Compreensão de textos em Língua
Inglesa. 2- Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos con-
teúdos semânticos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Inovação e
Propriedade Intelectual. 1- Lei de Propriedade Industrial (nº
9.279/96). 2- Lei de Inovação (nº 10.973/2004). 3- Decreto de re-
gulamentação da Lei de Inovação (Nº 5.563/2005) 4- Instrução Nor-
mativa PR n° 17/2013, publicada na RPI 2202 de 19/03/2013 5- Lei
do FNDCT (nº 11.540/1007). 6- Conceitos, Atividades e Modelos de
Processos de Inovação; 7- Gestão da Inovação e Gestão da Pro-
priedade Intelectual; 8- Mecanismos de Financiamento à Inovação.

A-155-Tecnólogo-Informática - Ambiente LIBRAS
Noções gerais sobre computadores e sistemas computacio-

nais: Computadores: arquitetura de computadores; componentes de
um computador (hardware e software); linguagens de programação;
compiladores e interpretadores; sistemas de numeração e represen-
tação de dados. Sistemas operacionais: funções básicas; sistemas de
arquivos e gerenciamento de memória. Redes de computadores: fun-
damentos de comunicação de dados; meios físicos; redes locais e
redes geograficamente distribuídas; arquitetura TCP/IP; protocolos e
serviços. Desenvolvimento de sistemas web: Algoritmos e estruturas
de dados. HTML/HTML5, CSS3, Javascript. PHP 5.5: Sintaxe Bá-
sica, Tipos, Variáveis, Constantes, Expressões, Operadores, Estruturas
de Controle, Funções, Classes e Objetos, Namespaces, Exceções, Re-
ferências, Variáveis pré-definidas, Exceções pré-definidas, Classes e
interfaces pré-definidas, opções e parâmetros de contexto, protocolos
suportados. Banco de Dados: Fundamentos, organização de arquivos
e métodos de acesso. Sistemas de Gerenciamento de banco de dados.
Linguagem SQL. Conceitos sobre MySQL. Portais corporativos. Con-
ceitos básicos: colaboração, personalização, gestão do conhecimento,
integração de sistemas, funcionalidades de web 2.0. Noções de sis-
temas de busca e indexação de conteúdo, noções de análise das
estatísticas de site. Sistemas de gestão de conteúdo de sites. De-
senvolvimento de portais com Wordpress. Funções básicas do Adobe
Dreamweaver. Conceitos de design responsivo para websites.

A-157-Terapeuta Ocupacional
Fundamentos de Terapia Ocupacional: História; Conceito;

Raciocínio Clínico. Processo de Terapia Ocupacional. Desempenho
Ocupacional. Análise de Atividades. Relação Terapêutica. Papel Clí-
nico. Terapia Ocupacional e as Disfunções Físicas: Clínica de Or-
topedia e Clínica de Neurologia. Avaliação de Desempenho Ocu-
pacional: Áreas, Componentes, Contextos. Aplicação de Testes de
Desempenho Ocupacional. Tratamento de Terapia Ocupacional. Tra-
tamento das Atividades de Vida Diária. Aplicação de Atividades
Terapêuticas Ocupacionais. Tratamento dos Componentes de Desem-
penho Ocupacional, Tecnologia Assistiva: Órteses, Adaptações, Co-
municação Alternativa, Planejamento em Acessibilidade. Terapia
Ocupacional no Contexto Hospitalar: Papel do Terapeuta Ocupacional
no Contexto Hospitalar. Terapeuta Ocupacional na Reabilitação Fí-
sica: Reabilitação do Membro Superior, Memória. Terapia Ocupa-
cional e Saúde Mental.

A-158-Tradutor Intérprete-Português/Francês e A-159-Tradu-
tor Intérprete-Português/Inglês, considerando-se o respectivo idioma

Estratégias de leitura: compreensão geral do texto; reconhe-
cimento de informações específicas; capacidade de análise e síntese;
inferência e predição; reconhecimento do vocabulário mais frequente
em quaisquer tipos de textos; sinonímia e antonímia; palavras cog-
natas e falsos cognatos; funções retóricas; percepção de metáforas e
metonímias. Estratégicas discursivas: tipo de texto; função e estrutura
discursiva; marcadores de discurso; elementos de coesão e coerência.
Aspectos gramaticais: uso de artigos definidos e indefinidos; tempos
e modos verbais; uso de preposições, conjunções e pronomes e mo-
dais; comparação; concordância nominal e verbal; formação e classe
de palavras; expressões idiomáticas; relações de subordinação e co-
ordenação; voz passiva,

discurso direto e indireto.
Conteúdos programáticos das disciplinas específicas dos car-

gos do Grupo "B"
B-201-Secretário Executivo
Ética profissional do Secretário: qualidades necessárias à

profissão. Responsabilidade e comportamento organizacional. Plane-
jamento, organização e controle dos serviços da secretaria: tipos e
utilização dos gráficos na organização; normas e técnicas para cor-
respondência: ata, redação oficial e empresarial; Preparação de reu-
niões e conferências e preparação de viagens; comunicação insti-
tucional: fluxos de comunicação: tipos e veículos. Noções sobre tec-
nologia da informação; Noções básicas de Internet, Intranet, pro-
cessador de texto, planilha eletrônica, gerenciamento de e-mails. Mala
direta, banco de dados, aplicação de softwares, informática empre-
sarial. Atividades secretariais aplicadas à área de Gestão de Recursos
Humanos (planejamento, supervisão e organização de serviços em
RH); Consultoria Organizacional a instituições públicas e privadas
(noções de assessoramento, direção, supervisão e análise de dados);
Análise e consultoria secretarial a bancos de dados institucionais;
Relações Públicas, Cerimonial e Etiqueta. Noções Gerais de Ca-
talogação, agendamento e arquivística; Assessoramento em RH na
área de Psicologia das Relações Interpessoais; Organização e Mé-
todos (funções de assessoramento e planejamento); Administração e
Marketing (área geral de projetos, consultorias e assessoria secre-
tarial); Noções básicas de contabilidade, matemática financeira e es-
tatística. Interpretação e redação de textos na Língua Inglesa.

B-202-Técnico de Laboratório-Biologia
Regras em biossegurança e risco biológico em laboratório.

Métodos e preparação de lâminas histológicas animal e vegetal: prin-
cípios de fixação, processamento e coloração de tecidos e células.
Coloração indicada para DNA, cromossomos, núcleo e citoplas-
ma.Conceito de pH.Solução tampão. Preparo de corantes; Botânica:
coleta, secagem, armazenamento e montagem de plantas (exsicata) e
manejo de herbário. Biologia Molecular: Estrutura e função de ácidos
nucléicos (DNA e RNA); Replicação e transcrição de DNA; Estrutura
e função de proteínas; Interação antígeno-anticorpo; Técnicas de bio-
logia molecular (PCR, hibridação de ácidos nucléicos, imuno de-
tecção etc). Microscopia e Técnicas histológicas: Princípios básicos
de microscopia ótica e eletrônica; Técnicas de coloração e preparação
de amostras. Cultura de células e tecidos: Citologia (estruturas ce-
lulares, tipos celulares e metabolismo); Histologia (organização dos
tecidos e aspectos morfológicos); Preparação e manutenção de cultura
de células e tecidos (antibióticos, anti-micóticos, suplementos nu-
tricionais e hormonais, preparação e esterilização de materiais e
meios de cultura). Físico-químico: Estrutura atômica (elétrons, pró-
tons e nêutrons); Classificação periódica dos elementos; Interação
atômica (formação de moléculas); Formulas químicas; Funções quí-
micas (ácido, base, álcool, ésteres etc); Água (propriedades espe-
cificas, pH, pó, molaridade e normalidade, soluções tampão, con-
dutividade e oxigênio dissolvido; Radiações eletromagnéticas ioni-
zantes (radiações alfa , beta e gama e raios X), e não- ionizantes (UV,
infra vermelho, luz visível etc); Pressão atmosférica e vácuo. Controle
e Monitoramento ambiental: Recursos ambientais (hídricos, minerais,
vegetais e pesqueiros); Água (potabilidade, poluição orgânica e inor-
gânica, como solvente etc); Identificação e controle de vetores e
pragas; Indicadores ambientais (físico-químicos e biológicos); Ecos-
sistemas; Populações e comunidades e suas relações com o meio
ambiente (conceitos de habitat, nicho ecológico, competição, comen-
salismo e parasitismo). Microbiologia: Reinos Protista e Monera
(morfologia, fisiologia e classificação); Microorganismos patogênicos
(bactérias, fungos e protozoários) e doenças relacionadas; Biotec-
nologia (aplicações na industria farmacêutica e alimentícia); Anti-
biograma, meios de cultura e identificação de microorganismos pa-
togênicos; Esterilização e desinfecção de superfícies e materiais; Ví-
rus (estrutura viral e doenças virais).

B-203-Técnico de Laboratório-Física
Mecânica: Grandezas Físicas e Medidas, Potências de 10,

Algarismos Significativos, Relações entre Grandezas, Velocidade,
Aceleração, Movimento Uniforme e Variado, Leis de Newton, Ener-
gia Mecânica, Conservação da Energia, Impulso e Quantidade de
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Movimento Leis de Kepler, Lei da Gravitação Universal, Densidade,
Pressão, Princípios de Pascal e Arquimedes, Princípio de Bernoulli.
Oscilações e Ondas: Movimento Harmônico Simples; Tipos de On-
das, Velocidade de Propagação de uma Onda em um Meio Material,
Interferência de Ondas, Ondas Estacionárias e Ressonância; Ondas
Sonoras, Efeito Doppler. Termodinâmica: Propriedades Termométri-
cas, Escalas Termométricas, Equações de Calorimetria, Calor Es-
pecífico, Calor Latente, Dilatação dos Sólidos e Líquidos, Lei dos
Gases Ideais, Relação entre Pressão, Volume e Temperatura, Teoria
Cinética dos Gases Ideais, Primeira Lei da Termodinâmica, Segunda
Lei da Termodinâmica; Máquinas Térmicas. Óptica: Natureza e Pro-
pagação da Luz, Leis da Reflexão e Refração, Espelhos Planos e
Esféricos, Lentes, Difração, Interferência e Polarização da Luz, Ins-
trumentos Ópticos. Eletromagnetismo: Carga Elétrica, Lei de Cou-
lomb, Campo Elétrico, Potencial Elétrico, Corrente Elétrica, Energia
Potencial Elétrica, Potência de Equipamentos Elétricos, Lei de Ohm,
Circuitos Elétricos, Leis de Kirchhoff, Capacitores e Indutores, Cam-
pos Magnéticos, Propriedades Magnéticas da Matéria, Forças Exer-
cidas por Campos Magnéticos em Cargas e Corrente Elétricas Lei de
Indução de Faraday; Lei de Ampére, Ondas Eletromagnéticas, Me-
didas Elétricas. Física Moderna: Teoria da Relatividade especial,
Quantização da energia, Modelos Atômicos, O Efeito Fotoelétrico,
Física Nuclear.

B-204-Técnico de Laboratório-Química
Propriedades gerais da matéria: estados físicos da matéria.

Substâncias puras e misturas.Transformações físicas e químicas.Es-
trutura atômica.Classificação Periódica dos Elementos. Ligações Quí-
micas. Aspectos qualitativos das Reações Químicas: Tipos de reações
químicas. Grandezas Químicas: Massa Atômica, Massa Molecular e
Número de Avogadro. Cálculos estequiométricos.Funções da Química
Inorgânica. Soluções: Cálculo de concentrações das soluções. Ci-
nética Química. Equilíbrio Químico e Equilíbrio Iônico.Conceito de
pH e pOH.Eletroquímica. Estudo do átomo de carbono. Funções
Orgânicas e suas nomenclaturas.Isomeria. Principais Reações Orgâ-
nicas. Química Analítica Quantitativa: Análise volumétrica; Análise
gravimétrica. Segurança em laboratórios químicos.Operações básicas
em laboratórios de química.

B-205-Técnico em Audiovisual
Operação de equipamentos de gravação e reprodução de áu-

dio. Operação de equipamento de gravação e reprodução em vídeo e
película. Operaçãode equipamentos fotográficos ( analógico e digital).
Operação de equipamentos de edição digital e analógico. Utilização
de equipamento de iluminação. Operação de equipamentos de pro-
jeção áudio visual. Operação de equipamentos de transcrição de áudio
e vídeo para diversas mídias (dvd, cd, vhs, mini dv, entre outros). Ter
conhecimentos básicos de informática e internet.

B-206-Técnico em Microfilmagem
Conservar e manter o equipamento em funcionamento; ope-

rar com equipamentos específicos; analisar e definir o melhor método
para aplicação de sistema de microfilmagem; preencher os termos de
abertura e encerramento e, quando necessário, o termo de alteração
dos documentos microfilmados; microfilmar documentos diversos;
manusear e processar os microfilmes; verificar a qualidade dos ser-
viços executados, registrando possíveis omissões de documentos e
falhas do processo de microfilmagem, solucionando-os; fazer análise
química e ótica dos microfilmes; tirar cópias eletrostáticas e fotoes-
táticas dos microfilmes; fazer revisões periódicas de microfilmes,
limpando-os quando necessário; fornecer, a quem de direito, infor-
mações dos dados constantes nos microfilmes, desde que seja de
interesse para o serviço e não implique em prejuízo para a fonte de
informação; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
dificuldade. B-207-Técnico em Prótese Dentária

Administração de Laboratório. Ética e Legislação profes-
sional. Materiais, equipamentos e Instrumentos em Odontologia. Ana-
tomia Dental Aplicada. Prótese Fixa. Prótese Total e Parcial Re-
movível. Escultura Dental. Próteses sobre implantes.Noções em sis-
tema CAD/CAM (aquisição de imagens por escaneamento, montagem
virtual de modelos, enceramento computadorizado e fresagem de pe-
ças protéticas).

Conteúdos programáticos das disciplinas específicas dos car-
gos do Grupo "C"

C-301-Técnico de Laboratório-Biotério e C-302-Técnico de
Laboratório-Biotério

Manejo em animais de biotério. Confecção de mapas ge-
néticos e registros. Unidades isoladoras. Tipos de biotérios e suas
finalidades. Instalação de áreas para a produção de modelos animais
certificados (colônias de fundação, matrizes, expansão e produção).
Ética e bem estar animal. Controle sanitário, genético e ambiental da
qualidade animal. Padronização de modelos animais para a expe-
rimentação científica. Normas de biossegurança.

C-303-Técnico em Artes Gráficas-Cortador Gráfico - Ope-
rador de Guilhotina Industrial Gráfica

Princípios Fundamentais das Artes Gráficas, Fundamentos
Teóricos e Conceituais de projeto Gráfico. O produto gráfico: folders,
cartazes, livros, filipetas, crachás etc. Papel: Formatos de Papéis AA,
BB e DIN. Aproveitamento de Papéis para Corte e Impressão. Tipos
de Papéis e Gramaturas. Manuseio e estocagem. Organização e Nor-
mas das Indústrias Gráficas. Conhecer os materiais/insumos utilizados
na Indústria Gráfica. Controle de Qualidade na Indústria Gráfica.
Acabamento: Tipos de encadernações: dobras, grampos, cola, costura,
wire-o, espiral. Cortes simples e especiais (facas). Segurança na in-
dústria gráfica (NR-12), uso de EPIs. Materiais/insumos utilizados na
Indústria Gráfica. Controle de Qualidade na Indústria Gráfica. Corte:
Corte inicial. Refile intermediário. Corte final. Características da Gui-
lhotina de corte reto. Tipos de faca de guilhotina, Tipos de erros de
corte, equipamentos acessórios da Guilhotina.

C-304-Técnico em Artes Gráficas-Encadernador Gráfico
Princípios Fundamentais das Artes Gráficas, Fundamentos

Teóricos e Conceituais de projeto Gráfico. O produto gráfico: folders,
cartazes, livros, filipetas, crachás etc. Papel: Formatos de Papéis AA,

BB e DIN. Aproveitamento de Papéis para Corte e Impressão. Tipos
de Papéis e Gramaturas. Manuseio e estocagem. Segurança na in-
dústria gráfica, uso de EPIs. Formato do trabalho impresso. Iden-
tificação e manuseio de montagem de cadernos. Intercalação/alcea-
mento. Tipos de lombada. Tipos de colas para livros e similares.
Tipos de encadernação gráfica: wire-o, espiral, grampos, costura, blo-
cagem. Tipos de acabamento gráfico: Vinco, picote, serrilha, per-
furação de impressos, verniz, corte especial (conhecer facas gráficas)
e laminações.

C-305-Técnico em Artes Gráficas-Impressor Off Set
Princípios Fundamentais das Artes Gráficas, Fundamentos

Teóricos e Conceituais de projeto Gráfico. O produto gráfico: folders,
cartazes, livros, filipetas, crachás etc. Papel: Formatos de Papéis AA,
BB e DIN. Aproveitamento de Papéis para corte e impressão. Tipos
de Papéis e Gramaturas. Manuseio e estocagem. Composição das
Tintas para a Indústria Gráfica. Tintas de Escala. Mistura de tintas.
Organização e Normas das Indústrias Gráficas. Segurança na indústria
gráfica, uso de EPIs. Conhecer os materiais/insumos utilizados na
Indústria Gráfica. Controle de Qualidade na Indústria Gráfica. Fun-
damentos de Retículas. Noções de gravação de chapas offset tra-
dicional e CTP (computer to plate) - noções de CIP, correções e
retoques. Sequência de Cores para Impressão. Conhecimentos de pro-
cessos e sistemas de Impressão em offset. Pré-impressão, Tipos de
provas usadas no mercado. Tipos e definição de retículas. Imposição
de Páginas. Tipos de vernizes.

C-306-Técnico em Restauração-Conservador e Restaurador -
Madeira

Escrita: o conceito de conservação. A conservação preven-
tiva. O conceito de restauração. O tempo em relação à obra de arte e
a restauração. A restauração segundo a instância da historicidade. A
restauração segundo a instância da estética. Prática: O candidato de-
verá conhecer técnicas de restauro de peças em madeira e em di-
ferentes tipos de suporte. Deverá ainda conhecer todas as técnicas de
higienização e os procedimentos de registro do tratamento.

C-307-Técnico em Restauração-Conservador e Restaurador -
Papel

Escrita: o conceito de conservação. A conservação preven-
tiva. O conceito de restauração. O tempo em relação à obra de arte e
a restauração. A restauração segundo a instância da historicidade. A
restauração segundo a instância da estética. Prática: O candidato de-
verá conhecer técnicas de restauro de peças em papel e em diferentes
tipos de suporte. Deverá ainda conhecer todas as técnicas de hi-
gienização e os procedimentos de registro do tratamento.

C-308-Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais e C-
309-Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais

Aspectos culturais e históricos da Comunidade Surda no
Brasil. O bilinguismo na educação de surdos. Políticas linguísticas
acerca da LIBRAS e da profissão do tradutor-intérprete. Aspectos
linguísticos de Libras. Conceitos de tradução e de interpretação em
suas diferentes modalidades. O papel do intérprete em sala de aula.
Questões profissionais e éticas relativas ao processo de tradução e
interpretação. Tradução e interpretação Libras para o português e
vice-versa.

CARLOS ANTÔNIO LEVI DA CONCEIÇÃO

O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos
endereços eletrônicos: www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e no
w w w. b i o f . u f r j . b r

Sandra Maria Feliciano de Oliveira e Azevedo
Diretor da Unidade

CARMEN CABANELASPAZOS DE MOURA

INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA
MARTAGÃO GESTEIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 3343/2014 - UASG 153150

Nº Processo: 23079019557201302 . Objeto: Serviço de análises clí-
nicas. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Emergencial.
Declaração de Dispensa em 27/02/2014. ROSANA DE OLIVEIRA
DE SOUZA. Chefe da Seção de Aquisição. Ratificação em
27/02/2014. CLAUDIA LOPES DE SOUZA. Chefe da Div. de Lo-
gística e Finanças. Valor Global: R$ 30.959,86. CNPJ CONTRA-
TADA : 28.990.075/0001-86 DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS
ESPECIALIZADOS LTDA.

(SIDEC - 15/04/2014) 153150-15236-2014NE800063

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 10/2014 - UASG 153150

Nº Processo: 23079020817201230 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Materiais de Expediente. Total de Itens Licitados:
00071. Edital: 16/04/2014 de 10h00 às 11h00 e de 14h às 15h00.
Endereço: Rua Bruno Lobo Nº 50-cidade Universitária Ilha do Fun-
dão - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de
16/04/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 06/05/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 15/04/2014) 153150-15236-2014NE800063

CENTRO DE TECNOLOGIA
INSTITUTO DE MACROMOLÉCULAS PROFESSORA

ELOISA MANO
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE POLÍMEROS

EXTRATO DO EDITAL No- 77, DE 11 DE ABRIL DE 2014
SELEÇÃO AO CURSO DE MESTRADO
E/OU DOUTORADO TURMA DE 2014

O(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em
Ciência e Tecnologia de Polímeros do(a) Instituto de Macromoléculas
Professora Eloisa Mano da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
nos termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/ UFRJ e de
acordo com o Regulamento do Programa, torna público que estarão
abertas, de 19 de maio a 18 de junho de 2014, as inscrições para a
seleção ao curso de Mestrado e/ou Doutorado em Ciência e Tec-
nologia de Polímeros, turma de 2014, que será conduzida pela Co-
missão de Seleção conforme as normas descritas neste edital.

Inscrições: de 19 de maio a 18 de junho.
O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos

endereços eletrônicos: www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e no
w w w. i m a . u f r j . b r.

Luis Claudio Mendes
Diretor da Unidade

CLAUDIA REGINA ELIAS MANSUR
Coordenadora do Curso

EXTRATO DO EDITAL No- 78, DE 11 DE ABRIL DE 2014
SELEÇÃO AO CURSO DE MESTRADO
E/OU DOUTORADO TURMA DE 2014

O(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em
Ciência e Tecnologia de Polimeros do(a) Instituto de Macromoléculas
Professora Eloisa Mano da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
nos termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/ UFRJ e de
acordo com o Regulamento do Programa, torna público que estarão
abertas, de 19 de maio a 18 de junho de 2014, as inscrições para a
seleção ao curso de Mestrado e/ou Doutorado em Ciência e Tec-
nologia de Polímeros, turma de 2014, que será conduzida pela Co-
missão de Seleção conforme as normas descritas neste edital.

Inscrições: de 19 de maio a 18 de junho.
O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos

endereços eletrônicos: www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e no
w w w. i m a . u f r j . b r.

Luis Claudio Mendes
Diretor da Unidade

CLAUDIA REGINA ELIAS MANSUR
Coordenador

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
INSTITUTO DE BIOFÍSICA CARLOS CHAGAS FILHO

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

(FISIOLOGIA)

EXTRATO DO EDITAL No- 85, DE 15 DE ABRIL DE 2014
SELEÇÃO AO CURSO DE MESTRADO DA TURMA

DE AGOSTO DE 2014

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias Biológicas (Fisiologia) do Instituto de Biofísica Carlos Chagas
Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das
Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/ UFRJ e de acordo com o
Regulamento do Programa, torna público que estarão abertas, de 02
de junho a 03 de julho de 2014as inscrições para a seleção ao curso
de Mestrado, turma de agosto de 2014que será conduzida pela Co-
missão de Seleção conforme as normas descritas neste edital.

O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos
endereços eletrônicos: www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e no
w w w. b i o f . u f r j . b r

Sandra Maria Feliciano de Oliveira e Azevedo
Diretora da Unidade

CARMEN CABANELASPAZOS DE MOURA

EXTRATO DO EDITAL Nº 86, DE 15 DE ABRIL DE 2014
SELEÇÃO AO CURSO DE DOUTORADO

TURMA DE AGOSTO DE 2014

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias Biológicas (Fisiologia) do Instituto de Biofísica Carlos Chagas
Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das
Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/ UFRJ e de acordo com o
Regulamento do Programa, torna público que estarão abertas de 02 de
junho a 15 de julho de 2014as inscrições para a seleção ao curso de
Doutorado, turma de agosto de 2014 que será conduzida pela Co-
missão de Seleção conforme as normas descritas neste edital.
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