
EDITAL Nº 001, de 16 de janeiro de 2004 
  
A Fundação Universidade do Amazonas torna público, para conhecimento dos interessados, que ao abrigo da 
previsão contida no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal e observância da legislação complementar 
aplicável à espécie, realizará concurso público para o preenchimento de cargos vagos de Técnico em 
Laboratório/Área, Bibliotecário/Documentalista, Contador, Engenheiro Eletricista, 
Pedagogo/Habilitação, Psicólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional, conforme 
autorização expressa na Portaria MEC nº 2.782, de 02 de outubro de 2003, publicada no Diário Oficial da 
União do dia subsequente. 
  

1.1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1 O Concurso visa ao provimento de cargos vagos definidos no item 1.2. 
1.2 Taxa de inscrição, código para inscrição, Cargo, vagas e requisitos. Ver quadro a seguir: 
  
Nível Intermediário 
  
Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (Cinquenta Reais) 
  

  
Código  

  
Cargo de Técnico em 

Laboratório 

  
Vagas 

  
Requisito 

  
  

01 

  
  
Área de Informática 

  
  

08 

Ensino Médio Completo em Informática,  conhecimento em 
instalação e configuração de sistemas operacionais (Windows 
e Linux); conhecimento em instalação e configuração de 
aplicativos e utilitários; conhecimentos em instalação e 
configuração de computadores isolados ou em redes, 
periféricos e softwares; noções básicas de Hardware e 
conhecimento em inglês técnico 

02 Área de Biotério de 
Animais de Laboratório 

02 Ensino Médio Completo em Técnico Agrícola 

  
03 

  
Área de Citologia 

  
01 

Ensino Médio Completo na área de Química e/ou Análises 
Clínicas, conhecimentos na área de Citologia, Citoquímica e 
Imunocitoquímica (com ênfase em Técnicas de preparo de 
material histológico). 

  
04 

  
Área de Histologia 

  
01 

Ensino Médio Completo na área de Patologia Clínica e/ou 
Análises Clínicas, conhecimentos na área de Citologia, 
Citoquímica, Histologia e ImunoHistoquímica (com ênfase em 
técnicas de preparo de material histológico).   

  
05 

  
Área de Micologia 

  
01 

Ensino Médio Completo em Patologia Clínica, conhecimentos 
básicos (teóricos e práticos) em Micologia e conhecimentos 
em técnicas microbiológicas laboratoriais.  

06 Área de Parasitologia 01 Ensino Médio Completo em Patologia Clínica e inscrição no 
Conselho Regional de Farmácia. 

07 Área de Bioquímica 01 Ensino Médio Completo e Curso de Técnico em Laboratório 
nas áreas de Química e Farmácia 

08 Área de Fisiologia 01 Ensino Médio Completo e Curso de Técnico em Laboratório 
nas áreas de Química e/ou Farmácia. 

09 Área de Zoologia 01 Ensino Médio Completo e conhecimentos básicos sobre o 
Reino Animal  

10 Área de Ciências 01 Ensino Médio Completo e possuir conhecimentos básicos 
sobre Ciências Naturais 

11 Área de Mineralogia 01 Ensino Médio Completo em Mineração 
12 Área de Química 03 Técnico em Química 
  
  

13 

  
  
Área de Geografia 
Física 

  
  

01 

Ensino Médio Completo, conhecimentos em análise de solo, 
representação gráfica de análise granulométrica; análise 
estatística de resultados; monitoramento de estação 
climatológica e monitoramento de estação experimental de 
escoamento superficial de água. 

14 Área de Operador de 
Áudio 

01 Ensino Médio Completo, Curso Técnico de Áudio e noções de 
Informática. 



  
15 

  
Área de Enfermagem  

  
01 

Ensino Médio Completo, Curso de Técnico em Enfermagem e 
Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem do 
Amazonas. 

  
16 

  
Área de Botânica 
Agroflorestal 

  
01 

Ensino Médio Completo, Curso Técnico na área, noções de 
técnicas de coleta e conservação de material botânico. 

17 Área de Sementes 
Florestais  

01 Ensino Médio Completo, Curso de Técnico de pós -Florestal ou 
Técnico florestal. 

18 Área de Audiovisual 01 Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Audiovisual. 
19 Área de Radiologia 01 Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Radiologia. 
20 Área de Pesquisa 01 Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Laboratório 

(Laboratorista). 
  
  

21 

  
Área de 

Serigrafia/Aerografia 

  
  

01 

Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Serigrafia, 
conhecimentos básicos em informática: Windows/Excel/Power 
Point, conhecimentos em Computação Gráfica: Corel 
Draw/Photo Shop, conhecimentos básicos em inglês técnico e 
conhecimento básicos em Aerografia. 

  
22 

Área de Eletrônica 
Analógica/Eletrônica 
Digital  

  
01 

  
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Eletrônica 

  
23 

Área de Automação 
Industrial/Eletrônica 
Potência 

  
01 

  
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Eletrônica. 

  
  

24 

  
  
Área de Biologia 
Molecular 

  
  

01 

Técnico em Química, conhecimentos em confecção de 
soluções, extrair DNA; análise de DNA por eletroforese em gel; 
confecção de reações de PCR e de seqüenciamento,; operar 
máquinas termocicladoras e de seqüenciamento automático 
de DNA; análise de DNA por programas de bioinformática, e 
noções de biossegurança 

  
Nível Superior 
  
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 (Cem Reais) 
  
Código  Cargo Vagas Requisito 

  
  
  
  

25 

  
  
  
  
Bibliotecário/Documentalista 

  
  
  
  

10 

Graduação Plena em Biblioteconomia, 
conhecimentos em inserção de dados 
bibliográficos em formato MARC21, 
conhecimentos em classificação decimal universal 
–CDU, sistema adotado pela Biblioteca 
Central/UFAM, conhecimentos em planejamento 
bibliotecário, conhecimentos sobre prática de 
aquisição, conhecimentos sobre: catalogação, 
classificação, armazenamento, indexação e 
registro de material bibliográfico e conhecimentos 
na elaboração de relatório de estatística 

26 Contador 03 Graduação Plena em Contabilidade  
27 Engenheiro Eletricista 01 Graduação Plena em Engenharia Elétrica, 

conhecimentos básicos em telefonia e rede de 
dados  

28 Pedagogo/Habilitação 02 Curso Superior concluído em Pedagogia 
29 Psicólogo (*) 03 Graduação Plena em Psicologia 
30 Fisioterapeuta  01 Graduação Plena em Fisioterapia 
31 Fonoaudiólogo 01 Graduação Plena em Fonoaudiologia 
32 Terapeuta Ocupacional 01 Graduação Plena em Terapia Ocupacional 

  
1.3 - A jornada de trabalho dos cargos descritos neste Edital é de 40 (quarenta) horas semanais. 
  
1.4 - Os candidatos habilitados para o cargo de Psicólogo serão preferentemente lotados 02 (dois) no Hospital 
Universitário Getúlio Vargas – HUGV e 01 (um) no Centro de Atendimento Integral à Saúde – CAIS. Para a 



opção de escolha do local de lotação, terá prioridade o primeiro classificado e após este, o segundo, caso 
ainda haja possibilidade de escolha. 
  
1.5 - Os candidatos habilitados no Concurso objeto deste Edital para os cargos de Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional, serão lotados no Hospital Universitário Getúlio Vargas.  
  
2. DO VENCIMENTO BÁS ICO INICIAL DOS CARGOS 
  
Para os cargos de Nível Intermediário: R$ 588,23 
Para os cargos de Nível Superior: R$ 877,61 
  
3. DAS INSCRIÇÕES 
  
3.1 – Para se inscrever o candidato deverá, no período de 26.01 a 06.02.2004, efetuar depósito 
correspondente à taxa de inscrição, referente ao cargo pretendido, conforme valor estabelecido no subitem 
1.2 deste Edital, em favor da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (UNI-Sol) , Conta Corrente nº 
17353 -3 do BANCO DO BRASIL, Agência 1862-7, Código Identificador nº 500143-9. 
3.2 - Após o recolhimento da taxa de inscrição de que trata o subitem 3.1 e no mesmo período, o candidato 
deverá dirigir-se a Comissão Permanente de Concursos (COMVEST) situada à Av. General Rodrigo Octávio 
Jordão, 3000, bairro do Coroado I, Mini-Campus, Bloco L CEP 69.077-000, no horário de 09:00h às 15:00h, 
onde receberá um exemplar do manual de instruções e uma ficha de requerimento de inscrição. 
3.3 – A efetivação da inscrição deverá ser solicitada no período de 26.01 a 06.02.2004, no horário de 09:00h 
às 15:00h, mediante apresentação dos documentos a seguir descritos: 

a) a)       Comprovante do pagamento da taxa de inscrição; 
b) b)       Formulário de requerimento de inscrição devidamente preenchido e sem rasuras. 

3.4 - A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.5 -  O candidato residente fora de Manaus poderá efetivar sua inscrição através de correspondência 
expedida com aviso de recebimento (AR), devendo a postagem ser datada até o último dia do período de 
inscrição, para o endereço do local de inscrição, sob a referência: Inscrição em Concurso Público, remetendo, 
ainda, os documentos necessários à inscrição, estabelecido no subitem 3.3. (a ficha requerimento para os 
candidatos de outros Estados bem como o manual de instruções do candidato, estarão a disposição no site 
www.ufam.edu.br) 
3.6 - As informações prestadas no Formulário de Requerimento de Inscrição são da inteira responsabilidade 
do candidato, reservando-se a Fundação Universidade do Amazonas ao direito de excluir do processo seletivo 
aquele que o preencher esse documento com dados incorretos, incompletos ou rasurados, bem como, se 
constatado posteriormente, que os dados fornecidos eram inverídicos ou falsos. 
3.7 O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) estará disponível aos candidatos, a partir do dia 02.03.2004, 
na sede da COMVEST e no site www.ufam.edu.br. 
3.8 Os candidatos portadores de necessidades educativas especiais, que necessitarem de atendimento 
especial, deverão no ato da inscrição, solicitar por escrito, quais os meios que necessitam para realização das 
provas. 
3.8.1 - O atendimento diferenciado solicitado, obedecerá a critérios de viabilidade e de razoabilidade; 
3.8.2 - O candidato portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário e à nota mínima exigida. 
  
4 - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
  
4.1 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO/ÁREA 

CITOLOGIA, BIOTÉRIO DE ANIMAIS, HISTOLOGIA, MICOLOGIA, BOTÂNICA AGROFLORESTAL, 
MINERALOGIA E PARASITOLOGIA 

• •          Fazer coleta de amostra e dados em laboratórios ou em atividades de campo; Elaborar análise de 
materiais e substâncias em geral, utilizando métodos específicos para cada caso; Efetuar registros das 
análises realizadas; Preparar reagentes, peças, circuitos e outros materiais utilizados em experimentos; 
Proceder montagem e execução de experimentos para utilização em aulas experimentais e ensaios de 
pesquisa; Auxiliar na elaboração de relatórios técnicas e na computação de dados estatísticos, reunindo 
os resultados dos exames e informações; Dispor os elementos biológicos em local apropriado e 
previamente determinado, montando-os de modo a possibilitar a exposição científica dos mesmos; Zelar 
pela limpeza e conservação de vidrarias, bancadas e equipamentos em geral do laboratório de pesquisa 
e didáticos; Controlar o estoque de material de consumo dos laboratórios; Executar outras tarefas da 
mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  



4.1.1 - ESPECÍFICO EM RAZÃO DA ÁREA 
  
4.1.2 - INFORMÁTICA 
• •          Instalar, configurar, analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais das 

plataformas Windows e Linux; Instalar, configurar e manter redes de computadores de pequeno porte em 
Departamentos e Laboratórios de Informática e identificar meios físicos, dispositivos e padrões de 
comunicação, reconhecendo as implicações de suas utilização no ambiente de rede;Instalar, configurar e 
manter softwares aplicativos e utilitários; Instalar e manter periféricos e dispositivos de hardware externo 
e interno; Diagnosticar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares; 
Planejar e executar procedimentos periódicos de desinfecção (anti -vírus), cópia de segurança (backup) e 
orientar o usuário quanto à prevenção de problemas; Participar de reuniões de planejamento; Executar 
outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.3 - OPERADOR DE ÁUDIO 
• •          Operar mesa de áudio durante gravações e transmissões, respondendo por sua qualidade; Operar 

aparelho transmissor de rádio; Coordenar a emissão dos programas, de acordo com o roteiro de 
programação; Receber transmissão externa e equalizar os sons; Sonorizar programas, realizando e 
executando efeitos especiais e fundos sonoros pedidos pela produção ou direção dos programas; 
Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.4 - SERIGRAFIA/AEROGRAFIA 
• •          Operacionalizar e dar manutenção na oficina de Serigrafia/Aerografia; Apoiar as atividades práticas 

da disciplina Oficina II; Apoiar as atividades de Ensino/Pesquisa/Extensão nas áreas de 
Serigrafia/Aerografia/Computação Gráfica; Apoiar as atividades de prestação de serviços; Controlar, 
orientar e acompanhar as atividades discentes desenvolvidas na oficina de Serigrafia/Aerografia; 
Confeccionar os manuais e apostilas de Serigrafia/Aerografia; Executar outras tarefas da mesma 
natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.5 - ELETRÔNICA ANALÓGICA/ ELETRÔNICA DIGITAL 
• •          Dar suporte ao docente nas aulas práticas; Dar suporte aos alunos nas atividades práticas 

complementares; Manter o funcionamento dos laboratórios em condições adequadas; Executar outras 
tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.6 - PESQUISA 
• •          Fazer coleta de amostra e dados em laboratórios ou em atividades de campo; Elaborar análise de 

materiais e substâncias em geral, utilizando métodos específicos para cada caso; Preparar reagentes, 
peças, materiais em experimentos; Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e computação de dados 
estatísticos, resumindo os resultados dos exames e informações; Zelar pela limpeza e conservação das 
vidrarias, bancada e equipamento em geral do laboratório de Pesquisa  e didático; Controlar o estoque de 
material de consumo e comunicar o responsável quando necessário; Executar outras tarefas da mesma 
natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.7 - RADIOLOGIA 
• •          Elaborar substâncias reveladoras e fixadoras, diluindo produtos químicos segundo fórmulas 

apropriadas, para obter as soluções de banhos de radiografias; Revelar e secar radiografias; Substituir 
periodicamente o líquido revelador e fixador, preparando novas soluções de acordo com recomendação 
dos fabricantes; Fazer o controle de radiografias do setor; Controlar o estoque de soluções reveladoras e 
fixadoras e comunicar a chefia quando o estoque estiver no término; Encaminhar o Exame radiográfico ao 
responsável do setor para avaliação da qualidade; Executar exames radiográficos extra-orais e intra-orais 
de acordo com solicitação; Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade; 
Zelar pela limpeza e organização do setor, bem como dos equipamentos presentes; Executar outras 
tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.8 - ZOOLOGIA 
• •          Cuidar da manutenção de animais vivos em condições de laboratório; alimentação, limpeza de 

aquários, terrários e viveiros; Preparar soluções fixadoras e conservantes (álcool, formol, etc.) para 
material zoológico; Preparar lâminas de material zoológico para microscopia; Preparar material zoológico 
(fixação e rotulagem)  para coleções e aulas práticas de zoologia; Manter o equipamento óptico 
(microscópio binoculares, estereomicroscópios) em boas condições de uso; Manusear e conservar as  
vidrarias de uso geral em laboratórios de zoologia; Prestar assistência aos docentes na preparação de 
aulas práticas de laboratório; Auxiliar os docentes nas atividades de campo, coleta e transporte de 
material zoológico; Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 



  
4.1.9  - CIÊNCIAS  
• •          Organizar o laboratório interdisciplinar para as práticas das disciplinas de Instrumentação para o 

Ensino de Ciências I e II e Prática de Ensino de Ciências, do curso de Licenciaturas em Ciências 
Naturais; Preparar soluções para o desenvolvimento das atividades práticas, separação de materiais de 
laboratório para as práticas de Ciências Naturais na Educação Fundamental; Construção de museu 
animado e inanimado: aquários, terrários, terraquários, formigueiros, minhocário, coleções entomológicas, 
carpoteca, etc. para o Ensino de Ciências Naturais na Educação Fundamental; Preparar os materiais 
para o desenvolvimento de técnicas de microscopia, orientação básica para utilização de microscópio; 
Conhecer conceitos básicos de Ciências Naturais e sua aplicabilidade no Ensino Fundamental; Executar 
outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.10 - SEMENTES FLORESTAIS 
• •          Executar o trabalho relacionado às técnicas e práticas com sementes de espécies florestais nativas 

visando apoiar a extensão, a capacitação e a pesquisa, como: Proceder à identificação, cadastramento e 
mapeamento de árvores porta -sementes; Acompanhar atividades fenológicas para fins de coleta de 
sementes; Dar apoio às aulas práticas; Auxiliar na realização de cursos práticos e teóricos de capacitação 
sobre coleta de sementes de espécies nativas; Realizar trabalhos práticos de beneficiamento de frutos e 
sementes; Cumprir rotina de laboratório quanto à análise de sementes, como, por exemplo, determinação 
de teor de água, secagem, testes de germinação, de quebra de dormência e de vigor; e Desenvolver 
rotinas de armazenamento de lotes de sementes, bem como instalar e acompanhar testes de viabilidade 
desses lotes de sementes com vistas a sua conservação; Elaborar relatórios inerentes aos trabalhos do 
Centro de Sementes; Auxiliar na execução de projetos de experimentação, pesquisa e realização de 
aulas práticas; Manejar máquinas e equipamentos diversos destinados ao beneficiamento de sementes; 
Executar tarefas de manutenção dos equipamentos utilizados; e Utilizar os equipamentos de proteção 
individual recomendados, no sentido de resguardar a sua segurança e de outrem; Executar outras tarefas 
da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.11 - ENFERMAGEM 
• •          Exercer atividades de orientação e acompanhamento do trabalho da enfermagem e planejamento 

da assistência de enfermagem; Participar da programação do cuidar em enfermagem; Participar da 
supervisão do trabalho da Enfermagem; Assistir ao enfermeiro/professor; Preparar e dar ordem no 
material para as aulas práticas; Zelar pela conservação e manutenção dos laboratórios de enfermagem; 
Atuar junto ao Ensino de Pesquisa em Enferm agem, quando necessário; Atuar no Ambulatório de 
Enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem aos alunos e servidores da Escola de 
Enfermagem de Manaus, sob a supervisão de um enfermeiro; Preparar o Consultório de Enfermagem 
para consultor nas diferentes sub-áreas de enfermagem; Executar outras tarefas da mesma natureza e 
mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.12 - BIOLOGIA MOLECULAR 
• •          Confeccionar soluções; Coletar amostras  e dados em laboratório ou em atividades de campo; 

Extrair DNA; Analisar DNA por eletroforese em gel; Confeccionar reações de PCR e de sequenciamento 
automático de DNA; Analisar DNA por programas de bioinformática; Executar as tarefas dentro dos 
padrões de Biossegurança; Auxiliar nos trabalhos de pesquisa, ensino e exte nsão, desenvolvidos pelo 
laboratório; Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação dos dados obtidos pelas 
atividades desenvolvidas; Zelar pela limpeza e conservação das vidrarias, bancadas e equipamentos em 
geral do laboratório de pesquis a e didáticos; Controlar estoque de material de consumo do laboratório; 
Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.13 - QUÍMICA 
• •          Realizar tarefas de caráter técnico, relativas a análises químicas e fisico-químicas; Padronização e 

controle de qualidade; Operação e manutenção de equipamentos e instalações de laboratórios; Executar 
outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.  

  
4.1.14 - BIOQUÍMICA 
• •          Fazer manipulação, análise e estudos técnicos de rações químicas; Fazer análises e preparações 

de soluções químicas; Fazer manipulações e calibrações de aparelhos de laboratório de Bioquímica; 
Fazer manipulações de materiais de vidros de laboratório; Técnicas de lavagem de vidrarias; Executar 
outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  



4.1.15 - FISIOLOGIA  
• •          Fazer manipulação, análise e estudos técnicos de rações químicas; Fazer análises e preparações 

de soluções químicas; Fazer manipulações e calibrações de aparelhos de laboratório; Fazer 
manipulações de materiais de vidros de laboratório; Técnicas de lavagem de vidrarias; Executar outras 
tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.16 - AUDIOVISUAL 
• •          Noções  e cuidados básicos para a manutenção, funcionamento de retroprojetores de slides, 

videocassetes, DVD, telecine e  projetores; Noções e cuidados básicos para manutenção, funcionamento 
e operação de câmeras de vídeo, microfones, tripés, baterias, parques de luz e mesas de som; Noções 
básicas de iluminação, edição linear e não linear de áudio e vídeo; Noções básicas de sistemas, 
formatos, cabeamento e copiagem de fitas de vídeo; Executar outras tarefas da mesma natureza e 
mesmo nível de dificuldade.    

  
4.1.17 - AUTOMAÇÃO INDUS TRIAL/ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 
• •          Dar suporte ao professor nas aulas práticas; suporte aos alunos nas atividades complementares; 

Manter o funcionamento dos laboratórios em condições adequadas; Executar outras tarefas da mesma 
natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.1.18 - GEOGRAFIA FÍSICA 
• •          Fazer análise de solo: secagem e desagregação; Determinação de matéria orgânica; Pesagem e 

quarteamento; Separação de material fino e grosseiro; peneiramento de material grosseiro; Pipetagem; 
Determinação de esfericidade de amostras grosseiras; Representação gráfica de análise granulométrica, 
que compreende o domínio de algumas ferramentas de informática, como os softwares Excel e Word; 
Análise estatística de resultados, como conhecimentos básicos de cálculos estatísticos; Monitoramento 
de estação climatológica, como leitura e coleta diária de dados; Monitoramento de estação experimental 
de escoamento superficial de água: coleta e análise de amostras em solução; Executar outras tarefas da 
mesma natureza e mesmo nível de dificuldade 

  
4.2 - BIBLIOTECÁRIO/DOCUM ENTALISTA 
• •          Planejar, implantar, coordenar e controlar sistemas biblioteconômicos e de unidades isoladas de 

serviços afins; Realizar projetos relativos à estrutura de normalização da coleta, do tratamento e da 
recuperação das informações documentárias, de acordo com os fins propostos pelo serviço, quer no 
âmbito interno quer no âmbito externo da unidade de trabalho; Realizar estudos administrativos para o 
dimensionamento de equipamentos, recursos humanos e “layout” das diversas unidades da área de 
biblioteconomia; Estruturar e efetivar a normalização e padronização dos serviços técnicas 
biblioteconômicos, fixando índice de eficiência, produtividade e eficácia nas áreas operacionais da 
biblioteconomia; Estabelecer, coordenar e executar a política de seleção e aferição do material integrante 
das coleções de acervo, programando as prioridades de aquisição dos bens patrimoniais para a 
operacionalização dos serviços; Operacionalizar o tratamento técnico das informações documentais; 
Estruturar e executar a busca de dados e a pesquisa documental através da análise direta às fontes de 
informações primárias, secundárias e/ou terciárias; Planejar e coordenar a difusão cultural das bibliotecas 
e dos  serviços de circulação articulando a disseminação da informação com outras atividades de 
extensão; Reciclar periodicamente os dados identificadores do usuário, objetivando a realimentação dos 
perfis e o ajustamento das coleções; Assessorar nas propostas orçamentárias relacionadas com as 
atividades das bibliotecas no sistema e estabelecer e executar a proposta dos recursos orçamentários 
anual ou plurianual; Exercer o controle estatístico da produção interna e da tendência da demanda, 
procedendo à análise e os relatórios gerenciais; Planejar, coordenar e implantar recursos audiovisuais, 
estruturando o controle dos serviços reprográficos em geral e da microfilmagem, em particular, como uma 
forma atual de repositório de informações; Ministrar aulas nas diversas modalidades inerentes a área 
técnica do tratamento da informação e trabalhos biblioteconômicos; Executar outras atividades da mesma 
natureza e mesmo nível de dificuldade; 

  
4.3 - CONTADOR 
• •          Organizar os tratamentos inerentes à contabilidade; Planejar o sistema de registros e operações 

contábeis, atendendo às necessidades administrativas e as exigências legais; Inspecionar regularmente a 
escrituração contábil; Controlar e participar dos trabalhos de análise e concil iação de contas; Proceder ou 
orientar a classificação e avaliação das despesas; Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, 
econômica e financeira da instituição; Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil; 
Analisar, acompanhar, fiscalizar a implantação e a execução dos sistemas financeiros e contábeis; 
Exercer outras atividades afins, como por exemplo, serviços de auditoria; Aperfeiçoar e reciclar 



conhecimentos inerentes à área de formação; Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível 
de dificuldade. 

  
4.4 - ENGENHEIRO ELETRICISTA 
• •          Executar serviços elétricos, eletrônicos e telecomunicações, analisando propostas técnicas; Instalar, 

configurar e inspecionar sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios; Projetar, planejar e 
especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaborar sua 
documentação técnica; Coordenar empreendimentos e estudar processos elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações; Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.5 - PEDAGOGO/HABILITAÇÃO 
• •          Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos; Elaborar projetos educacionais; 

Participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógicas e educacionais; Elaborar 
manuais de orientação e catálogos de técnicas pedagógicas; Participar de estudos de revisão de 
currículo e programas de ensino; Executar trabalhos especializados de administração, orientação e 
supervisão educacional; Participar de divulgação de atividade pedagógicas; Implementar programas de 
tecnologia educacional; Aperfeiçoar e reciclar conhecimentos inerentes à área de formação; Executar 
outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.6 - PSICÓLOGO 
• •          Atender a demanda dos usuários da instituição em psicoterapia; Apoio e tratamento aos familiares 

dos pacientes hospitalizados; trabalhar em equipe trans -inter-multidisciplinar; promover interconsultas; 
realizar avaliação psicológica e emitir parecer; participa r de atividades e projetos institucionais; promover 
visitas domiciliares ao paciente e familiares; elaborar diagnóstico institucional e fazer planejamento das 
ações a serem implementadas; participar do processo de recrutamento, seleção, treinamento, 
acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e orientação profissional; desenvolver 
atividades de apoio (monitoria, supervisão, projeto) em ensino e pesquisa na psicologia; fazer relatórios 
de atividades desenvolvidas na instituição; executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de 
dificuldade. 

  
4.7 - FISIOTERAPEUTA 
• •          O estudo de doentes e acidentes; Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, 

osteoartroses, seqüelas de acidente vascular-cerebrais, meningite, de paralisias cerebrais, motoras, 
memógeras e outros; Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamentos; Ensinar exercícios 
corretivos, orientando e treinando o paciente; Ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento 
pré e pós -parto;Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos; 
Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia; Observar as anotações das 
aplicações e tratamentos realizados; Planejar, organizar e administrar serviços gerais  e específicos de 
fisioterapia; Preparar relatórios, documentos e pareceres em assuntos de fisioterapia; Executar outras 
tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.8 - FONOAUDIÓLOGO  
• •          Identificar problemas ou deficiências ligadas  à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 

avaliação e fazendo os treinamentos fonéticos, auditivos, de dicção, empostação de voz e outros, para 
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; Executar atividades administrativas; Executar 
outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

  
4.9 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
• •          Dedicar-se ao tratamento, ao desenvolvimento e à reabilitação de pacientes portadores de 

deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins específicos para ajudá-los na sua 
recuperação e integração social; Executar outras tarefas da mesma natureza e mesmo nível de 
dificuldade. 

  
5 - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 
  
5.1 - O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este Edital, deverá ser provido no cargo 
correspondente, obedecida a ordem de classificação, cumpridas as seguintes exigências: 

a) a)       ter sido aprovado e classificado no Concurso, na forma estabelecida neste Edital; 
b) b)       ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto 

de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na 
forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972; 

c) c)       gozar dos direitos políticos; 



d) d)       estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) e)       estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) f)         ter na data da nomeação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e, ainda, não ter 

atingido 70 (setenta) anos; 
g) g)       ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, mediante aprovação em 

inspeção médica a ser realizada pela Junta Médica da Fundação Universidade do Am azonas. Esta 
avaliação tem caráter eliminatório, sem possibilidade de recurso. 

h) h)       não ter sido nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: 
• •          responsável por atos que tenham sido julgados irregulares por decisão definitiva do 

Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de 
Município, ou ainda, por Conselho de Contas de Município; 

• •          punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por 
ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo; 

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

i) i)      estar em situação regular junto ao respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional; 
j) j)      apresentar outros documentos que se fizerem necessários, por ocasião da posse. 
  

5.1.1 - A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados neste subitem e daqueles que 
virem a ser exigidos, de acordo com o estabelecido na letra j. 
  
6 - DAS PROVAS 
  
6.1 - Para fins de provas, o cargo de Técnico em Laboratório, está dividido em 3 (três) grupos: 
  
Grupo    I - Área de Enfermagem; 
Grupo II - Áreas de: Citologia, Histologia, Bioquímica, Fisiologia, Zoologia, Ciências, Mineralogia, Micologia, 

Radiologia, Pesquisa, Biotério de Animais de Laboratório, Geografia Física, Operador de Áudio, 
Audiovisual, Serigrafia/Aeorografia, Eletrônica Analógica/Eletrônica Digital, Automação Industrial 
/Eletrônica de Potência e Química. 

Grupo III - Áreas de: Informática, Parasitologia, Botânica Agroflorestal, Sementes Florestais e Biologia 
Molecular. 
  
6.1.1 – Os candidatos das áreas do Grupo I, farão uma única prova objetiva de conhecimentos específicos 
valendo 100 (cem) pontos, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta 
em cada uma delas, contendo apenas uma como resposta correta. 
  
6.1.2 - Os candidatos das áreas do Grupo II farão duas provas:  

a. a.        Uma objetiva de conhecimentos gerais, valendo 100 (cem) pontos e com peso 1 (um); 
com 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta em cada 
questão, contendo apenas uma como resposta correta. Esta prova terá 15 (quinze) 
questões de Língua Portuguesa, valendo 4 (quatro) pontos cada uma, 10 (dez) questões de 
Matemática, valendo 3 (três) pontos cada uma e 5 (cinco) questões de noções de 
Informática, valendo 2 (dois) pontos cada uma. 

b. b.        Uma Prática de conhecimentos específicos valendo 100 (cem) pontos, com peso 2. 
  

6.1.3 - Os candidatos das áreas do Grupo III farão duas provas: 
a. a.       Uma objetiva de conhecimentos específicos, valendo 100 (cem) pontos, com peso 1 

(um); com 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta em 
cada questão, contendo apenas uma como resposta correta. 

b. b.       Uma Prática de conhecimentos específicos valendo 100 (cem) pontos, com peso 2. 
  
6.2 – Os candidatos aos cargos de Nível Superior, serão submetidos a uma prova objetiva conhecimentos 
específicos, valendo 100 (cem) pontos; com 30 (trinta) questões de múltipla escolha, contendo cinco 
alternativas de resposta em cada uma, figurando apenas uma como resposta correta. 
6.3 – Para os cargos em que houver prova prática, somente concorrerão os candidatos classificados até 5 
(cinco) vezes o número de vagas oferecidas para cada cargo, ou área, no caso de Técnico de Laboratório. 
6.4 - As provas de que tratam os itens 6.1 e 6.2 serão de caráter classificatório, excetuando-se o caso em que 
o candidato obtiver pontuação zero, caso em que será eliminado do concurso. Estas provas versarão sobre os 
assuntos elencados no Manual do Candidato. 



6.5 – Data de realização das provas - as provas objetivas serão realizadas no dia 14.03.2004, no horário de 
09:00h às 12:00h em  local a ser informado no cartão de confirmação de inscrição – CCI. 
6.6 - O resultado das provas objetivas será divulgado no dia 19.03.2004. 
6.7 - Os candidatos habilitados para a prova prática tomarão conhecimento do local, data e horário de sua 
realização, em 19.03.2004, na sede da COMVEST. 
  
7 - CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
  
7.1 - Recomenda-se ao candidato comparecer ao local de prova com antecedência mínima de trinta minutos 
do horário fixado para o fechamento dos portões de acesso aos locais das  provas, munido de caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta) e do documento de identificação. 
7.1.1 - Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, no local designado, após o 
fechamento dos portões. 
7.2 - Somente terá acesso à sala de provas o candidato que estiver previamente cadastrado e munido do 
original de seu documento oficial de identidade, não sendo aceitas cópias ou reproduções, ainda que 
autenticadas. 
7.2.1 - Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas: pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelo Corpo de Bombeiros Militares, pela Polícia Militar, pelo Ministério da Defesa 
(Exército, Marinha e Aeronáutica); pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, 
etc), passaporte (ainda válido), certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e da 
Magistratura, carteira de trabalho, e carteira nacional de habilitação (modelo novo). 
7.2.2 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 
identificação do candidato. 
7.3 – Durante a realização de todas as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações e 
equipamentos eletrônicos de qualquer espécie. 
7.4 - É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma de qualquer natureza. 
7.5 - Somente serão permitidos assinalamentos do Cartão-Resposta feito pelo próprio candidato, 
preferencialmente com caneta esferográfica de tinta preta, vedada qualquer colaboração ou participação de 
terceiros. 
7.6 - Não haverá segunda chamada para as provas. 
7.7 - Em hipótese alguma, o candidato poderá prestar provas fora do local previamente estabelecido. 
7.8 - Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu Cartão-Resposta. 
7.9 - Na correção do Cartão-Resposta será atribuída pontuação zero à questão com mais de uma opção 
assinalada, sem opção assinalada ou com rasura. 
7.10 - Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão-Resposta em virtude de erro do candidato. 
7.11 - Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas levando o caderno de questões, 
depois de decorrido uma hora do início das mesmas. 
  
8 - DOS RESULTADOS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
  
8.1 - Para os cargos em que for aplicada apenas uma prova objetiva, a classificação se dará na estrita ordem 
da pontuação obtida na respectiva prova. 
8.2 - Para os cargos em que forem aplicadas duas provas, a classificação se dará na estrita ordem da soma 
das pontuações obtidas após a aplicação dos respectivos pesos. 
8.3 - Em caso de empate no resultado final, serão utilizados na ordem expressa, os seguintes critérios de 
desempate: 

a) a)       maior pontuação obtida na Prova Prática; 
b) b)       o mais idoso. 

  
8.3 - A classificação final dos candidatos far-se-á na ordem decrescente da pontuação obtida. 
  
9 -  DA HOMOLOGAÇÃO 
  
9.1 - Conforme dispõe o art. 13 da Portaria MPOG nº 450, de 06 de novembro de 2002, o resultado final do 
Concurso, homologado pelo dirigente da Fundação Universidade do Amazonas, será publicado no Diário 
Oficial da União, juntamente com a classificação final dos candidatos aprovados no certame, em até duas 
vezes a quantidade de vagas prevista para cada cargo ou área. 
  
10 - DOS RECURSOS 
  



10.1 - É facultado ao candidato interpor recurso dirigido ao Presidente da COMVEST, da Fundação 
Universidade do Amazonas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de divulgação do gabarito das 
provas objetivas. 
10.2 - O recurso deverá estar devidamente fundamentado, devendo constar no mesmo, o nome do candidato 
recorrente, número de inscrição e menção do cargo disputado. 
10.3 - Serão indeferidos liminarmente, os recursos que não se apresentarem devidamente fundamentados 
quanto à questão abordada, bem como os interpostos fora do prazo estabelecido. 
10.4 - Interposto o recurso, a respectiva petição será encaminhada à Banca Examinadora que, depois de 
conhecer as razões apresentadas pelo recorrente, fará a revisão, objeto do recurso, e emitirá parecer 
fundamentado, somente podendo propor alteração do dado questionado, se ficar evidenciado que 
efetivamente houve erro. 
  
11 -  DA VALIDADE DO CONCURSO 
  
11.1 - O Concurso terá validade por 01 (um) ano, a contar da data da publicação do ato de homologação, no 
Diário Oficial da União, prazo que poderá ser prorrogado, por igual período, nos termos do inciso III, do art. 37 
da Constituição Federal, art. 12, da Lei nº 8.112/90 e § 1º do art. 1º, do Decreto nº 4.175, de 27 de março de 
2002. 
  
12 - DAS CONDIÇÕES PARA NOMEAÇÃO 
  
12.1 - A nomeação dar-se-á de acordo com os artigos 9º e 10, da Lei nº 8.112/90. 
12.2 - Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito a estágio probatório, de acordo com o que determina o 
art. 20 e seus parágrafos, da Lei nº 8.112/90 e alterações. 
  
13 - DOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS 
  
13.1 - Os benefícios e vantagens são os estabelecidos em Lei e Instruções Normativas na data da nomeação. 
  
14 - DA NOMEAÇÃO 
  
14.1 - O candidato aprovado será nomeado para o cargo em que foi habilitado, na Classe e Padrão iniciais da 
respectiva categoria funcional, mediante ato do dirigente da Fundação Universidade do Amazonas, publicado 
no Diário Oficial da União. 
14.2 - O candidato nomeado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação do ato de sua nomeação no Diário Oficial da União. 
14.3 - O candidato nomeado que não tomar posse no prazo estipulado, terá a sua nomeação tornada sem 
efeito. 
14.4 - Quando convocado para a posse, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, 
acompanhados de respectivas cópias, as quais ficarão em poder do Departamento de Pessoal da Fundação 
Universidade do Amazonas: 

a) a)       Comprovação da escolaridade exigida; 
b) b)       Título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação no último pleito; 
c) c)       CPF; 
d) d)       Registro no respectivo Conselho Profissional; 
e) e)       Inscrição nos PIS/PASEP, quando se tratar de brasileiro; 
f) f)         Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
g) g)       Carteira de Identidade; 
h) h)       Curriculum Vitae; 
i) i)         Certidão de Nascimento ou Casamento, conforme estado civil; 
j) j)         Uma fotografia tamanho 3x4 recente; 
k) k)       Documento hábil que comprove a permanência regular no País, para candidato estrangeiro; 
l) l)         Certidão de Nascimento dos filhos menores até 07 (sete) anos de idade; 
m) m)     Declaração de Bens e Valores que constituem o patrimônio do nomeado (feita no ato do 

ingresso); 
n) n)       Tipo sanguíneo e fator RH; 
o) o)       Exame de Saúde Admissional com habilitação da Perícia Médica, realizado pela Junta Médica 

da Fundação Universidade do Amazonas. 
  
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  



15.1 - Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas de 
candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados no Diário Oficial da União. 
15.2 - Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de 
candidatos reprovados, bem como cópia de cartões -respostas ou vista dos mesmos. 
15.3 - A aprovação no concurso significará simples expectativa de direito à nomeação, ficando a 
concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo 
interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do 
Concurso. 
15.4 - Será excluído do Concurso, por ato do dirigente da Fundação Universidade do Amazonas, o candidato 
que: 

a) a)       fizer, declaração falsa ou inexata; 
b) b)       agir com incorreção, descortesia ou desacato, para com qualquer membro da equipe 

encarregada da aplicação das provas; 
c) c)       for surpreendido, utilizando-se de meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo; 
d) d)       efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital; 

15.5 - A convocação do candidato habilitado para manifestação, em prazo determinado, sobre a sua aceitação 
ou não do cargo, será por meio de Edital, não se responsabilizando a Fundação Universidade do Amazonas 
pela mudança de endereço , sem comunicação prévia e por escrito, por parte do candidato. 
15.5.1 - O não pronunciamento do candidato convocado, no prazo estabelecido em Edital de que trata o item 
anterior facultará à Administração a convocação do candidato seguinte, excluindo-o do Concurso. 
15.6 - A nomeação do candidato ex-servidor da Fundação Universidade do Amazonas ficará condicionada à 
apreciação do seu anterior desempenho funcional e das razões determinantes de seu desligamento anterior. 
15.7 – No caso de candidato que ostente a condição de servidor público inativo, a acumulação de proventos 
com os  vencimentos do cargo objeto do concurso, somente será permitida quando se tratar de cargos, 
funções ou empregos acumuláveis na atividade, conforme previsão da Constituição Federal. 
15.8 - Qualquer regra prevista no presente Edital poderá ser alterada a qualquer tempo, antes da realização 
das provas, mediante nova publicação do item ou itens alterados. 
15.9 - Este Concurso será divulgado em âmbito nacional, todavia, as provas realizar-se-ão preferencialmente 
em Manaus, município sede da Fundação Universidade do Amazonas. 
15.10 - Não obstante ter o Concurso, objeto deste Edital, divulgação nacional, não compete à Fundação 
Universidade do Amazonas qualquer responsabilidade referente a extravios de documentos, passagens 
aérea, bem como diárias, alimentação e estada, ou quaisquer outras despesas relacionadas com o Concurso. 
15.11 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo dirigente da Fundação Universidade do 
Amazonas, salvo aqueles que ocorrerem ao longo dos trabalhos da Comissão Julgadora, que por esta serão 
apreciados e decididos. 
  
  
  
  

Manaus, 16 de janeiro de 2004 
  
  
  

Profº. HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA 
Presidente do Conselho Diretor da FUA e  

Reitor da UFAM 
  
  
 


