
Serviço Público Federal

EDITAL Nº 01/2006 – UFRGS                             
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

A  PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL  no uso de suas atribuições e tendo em vista  a autorização concedida pelas 
Portarias nº 4.430, de 22/12/2005 do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União 
(DOU) em 23/12/2005, e nº 208, de 21/07/2005, publicada no  DOU em 22/07/2005, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, a Portaria nº 2.782, de 02/10/2003, do Ministério da Educação, 
publicada no DOU em 03/10/2003, de acordo com o disposto no Decreto nº 4.175, de 27/03/2002, 
publicado no DOU em 28/03/2002, e a Portaria nº 450, de 06/11/2002, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, publicada no DOU em 07/11/2002, torna pública a abertura de inscrições e 
estabelece as normas para a realização de Concursos Públicos destinados a provimento de cargos 
do quadro de pessoal Técnico-Administrativo - Nível Superior (NS) desta Universidade, sob o Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais, de acordo com a Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e 
alterações.

2 - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 20 de março a 07 de abril de 2006, via internet, através 
do endereço eletrônico www.ufrgs.br, no link concursos.

2.1 - Procedimento para inscrição
2.1.1 - Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deve imprimir o seu registro de 
inscrição e  o  documento  para pagamento  da  taxa de  inscrição,  o  qual  deverá ser  efetuado  em 
qualquer agência bancária ou terminal de auto-atendimento, até o dia 10 de abril de 2006. A Pró-
Reitoria de Recursos Humanos, em hipótese nenhuma, processará qualquer registro de pagamento 
com data posterior ao dia 10 de abril de 2006. 
2.1.2 - O candidato terá sua inscrição provisória homologada somente após o recebimento pela Pró-
Reitoria de Recursos Humanos, através do Banco, da confirmação do pagamento de sua taxa de 
inscrição. Como todo procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato que se inscrever pela 
internet não deve remeter à Pró-Reitoria de Recursos Humanos cópia de sua documentação.
2.1.3 - O valor da Taxa de Inscrição é de R$ 37,00 (trinta e sete reais);
2.2 - Não serão aceitas inscrições por via postal ou fac-símile, condicionais ou extemporâneas.
2.3 - Regulamentação
2.3.1 - O candidato deverá possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse.
2.3.2 - O candidato deverá possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo na data da posse.
2.3.3  -  Os documentos comprobatórios do atendimento aos requisitos fixados neste  Edital  serão 
exigidos do candidato classificado na data da posse.
2.3.4 -  O  candidato  é  responsável  pelas  informações  prestadas  no  Requerimento  de  Inscrição, 
arcando com as conseqüências de eventuais erros no seu preenchimento. O candidato que informar 
dados comprovadamente inverídicos será excluído do Concurso.
2.3.5 - O candidato somente poderá se inscrever para um dos cargos deste Edital.
2.3.6 - As inscrições pagas com cheques sem a devida provisão de fundos serão automaticamente 
canceladas.
2.3.7 - Não haverá devolução da taxa de inscrição paga, seja qual for o motivo alegado.
2.3.8 -  O candidato que necessitar  de algum atendimento especial  para a realização das provas 
deverá fazer essa solicitação, POR ESCRITO, à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, pessoalmente, 
à Av. Paulo Gama, 110, 4° andar do prédio da Reitoria, Campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre, 
RS, ou por SEDEX, remetido para esse mesmo endereço, em até 05 (cinco) dias úteis após o término 
das inscrições, para que sejam tomadas as providências necessárias. O atendimento será feito na 
medida das possibilidades e levando em consideração a razoabilidade do pedido e as disposições 
deste Edital.
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2.4 - São considerados documentos válidos para inscrição carteiras expedidas pelas Secretarias de 
Segurança Pública – Institutos de Identificação, pela Polícia Federal, pelos Comandos Militares, pelas 
Polícias Militares e pelos órgãos ou conselhos fiscalizadores de exercício profissional; Certificado de 
Reservista;  Carteiras Funcionais  do Ministério Público;  Carteiras Funcionais  expedidas por  órgão 
público  que,  por  Lei  Federal,  valem como identidade;  Carteira  de Trabalho;  Passaporte;  Carteira 
Nacional de Habilitação (somente o modelo expedido na forma da Lei nº 9.503/97, com fotografia).
2.5  -  A  lista  dos  inscritos  será  divulgada  através  do  endereço  eletrônico  www.ufrgs.br,  no  link 
concursos e estará, também, à disposição no térreo do prédio da Reitoria, à Av. Paulo Gama, 110, 
Campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre, RS, no dia 17 de abril de 2006.
2.6 - Os candidatos que efetuaram sua inscrição de forma regular e que, porventura, não constem na 
lista  referida  no  item  2.5  deverão  solicitar  à  Pró-Reitoria  de  Recursos  Humanos  sua  inclusão, 
apresentando, para este fim, os documentos necessários (registro de inscrição e comprovante de 
pagamento) na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, à Av. Paulo Gama, 110, 4º andar do prédio da 
Reitoria, Campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre, RS, nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2006, das 
9h às 17h.

3 – Do Programa das Provas
3.1 – O Programa das Provas dos Cargos de Administrador, Odontólogo e Secretário Executivo será 
divulgado, no endereço eletrônico   www.ufrgs.br, no link concursos, no dia 20 de março de 2006. 

4 - DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO
01 – Administrador

• Elaborar planejamento organizacional;
• Implementar programas e projetos;
• Promover estudos de racionalização;
• Realizar controle do desempenho organizacional;
• Prestar consultoria administrativa;
• Utilizar recursos de informática;
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional.

02 – Odontólogo
• Examinar, identificar e tratar clínica e/ou cirurgicamente afecções dos dentes e tecidos de 

suporte;
• Restabelecer forma e função;
• Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais para complementação 

de diagnóstico;
• Manter o registro de pacientes atendidos, anotando a conclusão do diagnóstico, tratamento e 

evolução da afecção para orientação terapêutica adequada;
• Prescrever e administrar medicamentos;
• Aplicar anestésicos locais e regionais;
• Orientar e encaminhar para tratamento especializado;
• Orientar  sobre  saúde,  higiene  e  profilaxia  oral,  prevenção  de  cárie  dental  e  doenças 

periodontais;
• Utilizar recursos de informática;
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional.

03 – Secretário Executivo
• Assessorar direções;
• Atender pessoas;
• Gerenciar informações;
• Elaborar documentos;
• Controlar correspondência;
• Organizar eventos e viagens;
• Supervisionar equipes de trabalho;
• Arquivar documentos;
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• Utilizar recursos de informática;
•  Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao 

ambiente organizacional.

5 - DOS REQUISITOS, VAGAS E CARGA HORÁRIA
5.1  -  O  presente  Concurso  destina-se  ao  preenchimento  das  vagas  constantes  nos  quadros 
constantes  do subitem 5.1.1,  reservado  à UFRGS o direito  de distribuí-las  de acordo com suas 
necessidades.

5.1.1 - Cargos de Nível Superior

Código Cargo Pré-requisitos para o provimento do 
cargo Código de Vaga

Número 
de vagas

Total

01 Administrador
Curso  superior  completo  em 
Administração  e  /ou  Registro  no 
Conselho competente

0587127, 0587159 e 
0273064 3

02 Odontólogo
Curso  Superior  completo  em 
Odontologia e/ou Registro no Conselho 
competente 

0599471 1

03 Secretário 
Executivo

Curso  Superior  em  Letras  ou 
Secretariado  Executivo  Bilíngüe e/ou 
Registro no Conselho competente

0599558 e 0599573 2

5.2 - Jornada de trabalho: 40 horas semanais
5.3 - Requisitos básicos: além dos pré-requisitos específicos para os cargos, constantes dos quadros 
do subitem 5.1, os requisitos básicos para investidura no cargo, previstos no item 10 deste Edital, 
serão exigidos por ocasião do provimento das vagas, conforme dispõe o artigo 5º, incisos I, II, III, IV, 
V, VI e parágrafo 1º do mesmo artigo, da Lei nº 8.112/90, com suas alterações.

6 - DA REMUNERAÇÃO
Cargos: Administrador, Odontólogo e Secretário 

Executivo
Remuneração inicial

Nível de Classificação “E”, Padrão de Vencimento “1” e 
Nível de Capacitação “I” R$ 1.483,90

7 - DAS PROVAS
7.1 - Os Concursos objeto deste Edital compreenderão uma única etapa de avaliação, eliminatória e 
classificatória, com a aplicação de Provas Escritas constituídas de questões objetivas, como definido 
a seguir:

Cód. Cargo
Língua Portuguesa Conhecimentos 

Específicos Total

nº de 
questões pontos nº de 

questões pontos nº de 
questões pontos

01 Administrador 10 20 40 80 50 100

02 Odontólogo 10 20 40 80 50 100

03 Secretário 
Executivo 10 20 40 80 50 100

7.2 - Os locais de realização das Provas Escritas, bem como outras informações que se fizerem 
necessárias,  serão  divulgados  através  do endereço  eletrônico  www.ufrgs.br,  no  link  concursos  e 
estarão, também, à disposição no térreo do prédio da Reitoria, à Av. Paulo Gama, 110, Campus 
Centro da UFRGS, em Porto Alegre, RS, no dia 28 de abril de 2006. 
7.3 - As Provas Escritas do Concurso Público a que se refere este Edital serão realizadas no dia 07 
de maio de 2006 e terão duração de 03 horas e 30 minutos.
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7.4  -  Os  candidatos  deverão  comparecer  ao  local  designado  para  as  Provas  Escritas,  com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o início das mesmas, munidos de 
caneta  esferográfica  azul  ou  preta  e  documento  de  identidade  conforme  item  2.4  deste  Edital, 
preferencialmente aquele informado no Requerimento de Inscrição.
7.5 - Não será admitido no prédio o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o 
início da prova. Os candidatos somente realizarão a prova nos locais designados.
7.6 - Não será permitida a entrada na sala de provas de candidato que se apresentar após o sinal 
indicativo do seu início, salvo se acompanhado por representante da Coordenação do Concurso.
7.7 - Durante a realização das provas não serão permitidas consultas de nenhuma espécie, bem 
como o uso de máquina calculadora, telefone celular,  pager,  fone de ouvido ou quaisquer outros 
aparelhos eletrônicos.
7.8 - O candidato deverá assinalar suas respostas na Folha de Respostas com caneta esferográfica 
de ponta grossa, de cor azul ou preta.
7.9 - Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto da Folha de Respostas.
7.10 - Não serão computadas as questões não assinaladas na Folha de Respostas e as questões que 
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
7.11 - Será excluído do Concurso o candidato que
a) deixar de comparecer no dia da prova;
b) não estiver no local de realização da prova até o início previsto para a mesma;
c)  em  qualquer  fase  do  Concurso  cometer  descortesia  ou  incorreção  com  qualquer  dos 
examinadores,  coordenadores  e/ou  fiscais,  outro  candidato  ou  autoridades  presentes  durante  a 
realização da prova;
d) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato verbalmente 
e/ou  por  escrito  e/ou  em  consulta  a  anotações,  livros  ou  cadernos,  ou  fizer  uso  de  aparelhos 
eletrônicos;
e) afastar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de fiscal ou ausentar-se portando a 
Folha de Respostas;

8 - DO GABARITO DAS PROVAS E DOS RECURSOS
8.1 - O gabarito das provas escritas será divulgado no dia 08 de maio de 2006, através do endereço 
eletrônico  www.ufrgs.br, no link concursos e estará, também, à disposição no térreo do prédio da 
Reitoria, à Av. Paulo Gama, 110, Campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre, RS.
8.2 - Os pedidos de recursos quanto ao gabarito das questões deverão ser dirigidos à Pró-Reitora de 
Recursos Humanos, através de requerimento em formulário próprio e entregue exclusivamente no 
guichê de atendimento da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, 4º andar do prédio da Reitoria, à Av. 
Paulo Gama, 110, Campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre, RS, nos dias 09, 10 e 11 de maio de 
2006, no horário das 9h às 17h, contendo:
a) nome completo e número de inscrição do candidato;
b) indicação do Código e do Cargo;
c) objeto do pedido e exposição detalhada das razões que o motivaram.
8.3 - Se da análise dos recursos resultar anulação de questões objetivas, estas serão consideradas 
como respondidas corretamente por todos os candidatos. Se resultar alteração de gabarito, as provas 
de todos os candidatos serão corrigidas conforme a alteração e seu resultado final  divulgado de 
acordo com esse novo gabarito.
8.4 - Não serão considerados os pedidos de revisão entregues fora do prazo ou que não contiverem 
os elementos indicados no subitem 8.2.
8.5 - Não serão aceitos recursos enviados pelo correio, por e-mail, através de fac-símile ou de outras 
formas que não a expressa neste Edital.
8.6 - Após a análise dos recursos, os resultados serão publicados por meio de Edital, em caráter 
irrecorrível na esfera administrativa.
8.7 - As respostas dos recursos estarão disponíveis, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao da 
divulgação oficial do resultado a que se referem, na Pró-Reitoria de Recursos Humanos, 4º andar do 
prédio da Reitoria, à Av. Paulo Gama, 110, Campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre, RS, no 
horário das 9h às 17h.

9 - DA CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
9.1 - Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem aproveitamento superior a 30% dos 
pontos  de  cada  uma  das  provas.  Os  candidatos  habilitados  serão  classificados  segundo  sua 
pontuação total na prova escrita, obedecida a ordem decrescente de pontos obtidos,  conforme o 
quadro do item 7.1 deste Edital.
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9.2 - Caso os candidatos a um mesmo cargo obtenham idêntico número de pontos na classificação, 
serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a- maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;
b- maior idade;
c- sorteio público.

9.3 - No caso de ocorrer sorteio público como último critério de desempate, este será comunicado aos 
candidatos através de Edital a ser divulgado com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data 
de sua realização, através do endereço eletrônico www.ufrgs.br, no link concursos e estará, também, 
à disposição no térreo do prédio da Reitoria, à Av. Paulo Gama, 110, Campus Centro da UFRGS, em 
Porto Alegre, RS. 
9.4  -  Para efeito  de classificação a  que se refere  o  subitem 9.2,  alínea “b”,  será considerada a 
situação informada pelos candidatos no Requerimento de Inscrição,  a ser confirmada quando da 
apresentação da documentação para a posse.
9.5 - O resultado final do Concurso será homologado mediante publicação de Edital no Diário Oficial 
da  União,  até  o  dia  30  de  junho  de  2006,  e  será  divulgado  através  do  endereço  eletrônico 
www.ufrgs.br, no link concursos e estará, também, à disposição no térreo do prédio da Reitoria, à Av. 
Paulo Gama, 110, Campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre, RS.
9.6 - A portaria de nomeação dos candidatos habilitados, conforme disponibilidade das vagas, será 
publicada no Diário Oficial da União logo após a publicação do Edital a que se refere o item 9.5 deste 
Edital. 

10 - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
10.1 - Os candidatos efetivamente nomeados terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da nomeação 
no  DOU,  para  tomar  posse  sendo  que  este  ato  ficará  condicionado,  além  do  atendimento  aos 
requisitos dos subitens 5.1 e 5.3 deste Edital, de prévia inspeção médica realizada pela Junta Médica 
Oficial da UFRGS.
10.2 - Os documentos comprobatórios e demais exigências legais, deverão ser apresentados pelos 
candidatos antes do ato da posse. A lista dos exames médicos e dos documentos  necessários para o 
provimento do cargo encontra-se publicada no endereço eletrônico www.ufrgs.br, no link concursos, 
bem como à disposição na Divisão de Controle de Cargos do DARH, na Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos, 4o andar do prédio da Reitoria, à Av. Paulo Gama, 110, Campus Centro da UFRGS, em 
Porto Alegre, RS.
10.3 - Os candidatos que não comparecerem ao exame médico ou não forem considerados aptos 
física e/ou mentalmente para o exercício das atividades típicas do cargo a que concorreram, ou não 
apresentarem os documentos para investidura no cargo, ou não comparecerem para tomar posse 
serão  excluídos  do  Concurso  e  substituídos  por  candidatos  com  classificação  imediatamente 
posterior. Aplica-se neste caso o definido no subitem 10.4.
10.4 - A UFRGS realizará novas convocações através de telegrama, encaminhado ao endereço dos 
candidatos classificados, informado no formulário de inscrição.
10.5 - O candidato aprovado no Concurso deverá comunicar à Pró-Reitoria de Recursos Humanos da 
UFRGS qualquer  mudança  de  endereço,  sob  pena  de,  não  sendo  encontrado,  ser  considerado 
eliminado do Concurso Público que realizou, objeto deste Edital.
10.6 - O candidato de nacionalidade portuguesa deverá comprovar estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 
termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da Constituição da Republica e dos Decretos nº 70.391/72 
e  nº 70.436/72.
10.7 - O candidato deverá estar em dia com as obrigações eleitorais.
10.8 - No caso de candidato do sexo masculino, deverá estar em dia com as obrigações militares.
10.9 - A idade mínima, de acordo com o item V do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11/12/90, com suas 
alterações, é de 18 anos a ser comprovada na investidura do cargo. Somente poderá ser empossado 
aquele que,  com menos de 70 (setenta) anos,  for julgado apto, física e mentalmente, pela Junta 
Médica Oficial da UFRGS, para o exercício do cargo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 14 
da Lei nº 8.112/90, com suas alterações.
10.10  -  O  ingresso  será  no  Nível  de  Classificação  “E”,  Padrão  de  Vencimento  “1”  e  Nível  de 
Capacitação “I”, conforme dispõe o artigo 9º da Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, DOU de 13 de 
janeiro de 2005, que prevê o provimento na classe e padrão inicial de cada nível.
10.11 - A nomeação dos candidatos dar-se-á no regime da Lei nº 8.112/90, de 11/12/90, com suas 
alterações.
10.12 - Para investidura no cargo, o candidato não poderá estar incompatibilizado nos termos do 
artigo 137 da Lei nº 8.112/90, com suas alterações.
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11 - DA VALIDADE DO CONCURSO
O Concurso terá a validade de um ano, prorrogável por igual período, a contar da data da publicação 
da homologação do resultado no Diário Oficial da União.

12 - DAS DISPOSIÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
12.1 - O candidato convocado que não aceitar a sua indicação não poderá optar por ser acrescentado 
ao final da relação classificatória e será automaticamente excluído do Concurso.
12.2 - A classificação no Concurso objeto deste Edital não assegura ao candidato habilitado o direito 
de ser nomeado para o cargo concorrido, mas sim a expectativa de direito à nomeação segundo a 
ordem de classificação. Durante a validade do Concurso, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul reserva-se o direito de proceder às nomeações, de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
legislação vigente.
12.3 -  A participação no Concurso implica,  desde logo,  o conhecimento e a tácita aceitação das 
condições e exigências estabelecidas no inteiro teor deste Edital, das instruções específicas e demais 
expedientes reguladores do Concurso.
12.4 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

     Porto Alegre,  18 de janeiro de 2006.

Maria Adélia Pinhal de Carlos,
     Pró-Reitora de Recursos Humanos.
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