
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Processo Seletivo Público para a contratação temporária de pessoal especializado 
Edital N

o 
411, de 16 de Novembro de 2015 

 
 
O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para a contratação 
de profissionais, por tempo determinado, para o desempenho de atividades de preparação operacional 
laboratorial, de infraestrutura e de logística, relacionadas aos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, no 
âmbito do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem - LBCD, vinculado ao Laboratório de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - LADETEC do Instituto de Química da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. O presente Processo Seletivo será realizado em conformidade com a 

legislação vigente, em particular com a Constituição Federal de 1988; com as Leis Federais n
o 

6.815, 

de 19 de agosto de 1980, n
o 

7.853, de 24 de outubro de 1989, n
o 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

n
o 

8.745, de 09 de dezembro de 1993 e n
o 

12.990, de 09 de junho de 2014; com os Decretos Federais 

n
o 

3.298 de 20 de dezembro de 1999, n
o 

4.748, de 16 de junho de 2003, n
o 

5.296, de 02 de dezembro 

de 2004, n
o 

6.479, de 11 de junho de 2008, n
o 

6.593 de 02 de outubro de 2008 e n
o 

6.944 de 21 de 
agosto de 2009, com as Portarias  Interministeriais dos Ministérios de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e da Educação n
o 

66, de 28 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da 

União n
o  

43, de 05 de março de 2014 e n
o  

474, de 18 de dezembro de 2014, publicada no Diário 

Oficial da União n
o 

246, de 19 de dezembro de 2014; e pelo instituído no presente Edital. 
 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e seus anexos, cabendo a sua 

operacionalização à Coordenação de Políticas de Pessoal da Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ 

(CPP/PR-4/UFRJ). 
 

1.2. O Processo Seletivo será coordenado e organizado pela Comissão Executiva, constituída 

para fins específicos de supervisão. 
 

1.3. A Comissão Executiva do Processo Seletivo é integrada por cinco membros nomeados 

pelo Magnífico Reitor. 
 

1.4. A Comissão reunir-se-á com a presença da maioria absoluta de seus membros e suas 

deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes, tendo o Presidente o voto de 

membro e o de qualidade. 
 

1.5.  O sítio eletrônico oficial do presente Processo Seletivo na rede Internet é 

www.pr4.ufrj.br, opção “concursos”, que, doravante, neste edital, será referenciado como 

“sítio eletrônico do Processo Seletivo”. 
 

1.6. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de informações referentes ao 

presente certame no sítio eletrônico do Processo Seletivo, em particular, ao acompanhamento 

dos prazos e das possíveis atualizações do cronograma previsto do Processo Seletivo, à 

realização das provas e à divulgação do seu resultado. 
 

1.7. O atendimento aos interessados no presente Processo Seletivo será feito pelos seguintes 

canais: 
 

i.      “sítio eletrônico do Processo Seletivo”; 

ii.     E-mail oficial do presente Processo Seletivo: pss411-2015@pr4.ufrj.br; e 

iii.    Central de Atendimento, de segunda-feira a sexta-feira, exceto em dias de feriado, no 

horário das 10 horas às 16 horas, considerando-se o horário oficial de Brasília, 

pelo telefone (55) (21) 3938-1818 que, doravante, neste edital, será referenciada 

como “Central de Atendimento”. 

http://www.pr4.ufrj.br/
mailto:pss411-2015@pr4.ufrj.br;


 
1.8. O presente Edital contém os seguintes anexos: 

 
- Anexo I - Quadro de opções de vagas 

- Anexo II - Remuneração mensal 

- Anexo III - Requistos e Atribuições dos cargos 

- Anexo IV - Quadro de Provas 

- Anexo V - Conteúdos Programáticos 
 

 
2. DOS CARGOS 

 
2.1. Os cargos, a jornada de trabalho e a quantidade de vagas estão informados no Anexo I 

deste Edital. 

 
2.2. A remuneração mensal dos cargos está descrita no Anexo II deste Edital. 

 
2.3. Os requisitos e as atribuições de cada cargo estão descritas no Anexo III deste Edital. 

 

 
 

3. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 
3.1.  O candidato deverá atender, cumulativamente, para a contratação, aos seguintes 

requisitos gerais: 
 

a)     ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo, na forma estabelecida 

neste Edital e seus Anexos; 

 
b) apresentar  diploma  de  graduação  em  curso  credenciado  pelo  MEC  ou  em  curso 

realizado no exterior, caso em que deve estar devidamente revalidado; 

 
c) não ser servidor ou empregado público da Administração direta ou indireta da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 
d) não estar respondendo, junto a Administração Pública, por cargos em comissão ou por 

funções de confiança; 
 

e) não ter celebrado contrato com a Administração Pública, nos termos da Lei nº 

8.745/1993, cujo término tenha ocorrido a menos de vinte e quatro meses da nova 

contratação com a UFRJ; 

 
f) estar registrado e em situação regular junto ao órgão fiscalizador do exercício da 

profissão, quando cabível; 

 
g)     ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação; 

 
h) se brasileiro, gozar dos direitos políticos e estar quites com as obrigações eleitorais e 

militares, neste caso, se do sexo masculino; 

 
i) se estrangeiro, ter visto de permanência em território nacional;



 

j) firmar  declaração  de  não  estar  cumprindo  sanção  por  inidoneidade,  aplicada  por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública, de qualquer dos poderes, de 

qualquer dos entes federativos; 

 
k) não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades de demissão ou 

destituição de cargo em comissão; 

 
l) apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da contratação, se 

solicitados pela UFRJ. 

 
3.2. Além dos requisitos gerais previstos no subitem anterior, o candidato deve atender aos 

requisitos específicos de cada cargo que se encontram discriminados no Anexo III deste 

Edital. 

 
3.3. Todos os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital, alíneas “b” a “k”, e 

aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da sua alínea “l”, bem como aqueles 

previstos no Anexo III, deverão ser comprovados por meio da apresentação de documento 

original, juntamente à fotocópia, sendo excluído do presente Processo Seletivo o candidato 

que não os apresentar. 

 
3.4. Poderão participar do presente Processo Seletivo pessoas de nacionalidade brasileira e 

pessoas de nacionalidade estrangeira. 

 
3.4.1. Os estrangeiros que participarem do presente Processo Seletivo submeter-se-ão 

à legislação vigente no Brasil. 
 

 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
 
Em função da quantidade de vagas existentes para cada cargo, não se aplica a este Edital o disposto 
no Artigo 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei Federal 
n

o 
7.853, de 24 de outubro de 1989 e no Decreto Federal n

o 
3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

 

 
 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS 
 
Em função da quantidade de vagas existentes para cada cargo, não se aplica a este Edital o disposto 

no Artigo 1
o
, caput da Lei Federal n

o 
12.990, de 09 de junho de 2014. 

 

 
 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 
6.1. As inscrições serão efetuadas, unicamente, via Internet por meio do sítio eletrônico do 

Processo Seletivo, no período compreendido entre as 10 horas do dia 16 de dezembro de 

2015 e às 23 horas e 59 minutos do dia 07 de janeiro de 2016, considerando-se o horário 

oficial de Brasília. 

 
6.2. Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá 

tomar  conhecimento  do  disposto  neste  Edital  e  em  seus  Anexos  e  certificar-se  de  que 

preenche todos os requisitos exigidos para o cargo desejado. 

 
6.2.1. O candidato poderá obter o Edital do Processo Seletivo e seus Anexos pela 

internet, no sítio eletrônico do Processo Seletivo.



6.2.2. No ato da inscrição o candidato indicará obrigatoriamente o cargo ao qual 

deseja concorrer. 

 
6.2.3. Após o envio eletrônico do requerimento de inscrição não será permitida, em 

qualquer hipótese, a alteração da opção feita na forma do subitem anterior. 

 
6.2.4. Para cada cargo será validado apenas um Requerimento de Inscrição por 

candidato. 

 
6.2.5. Não serão aceitas inscrições condicionais ou fora do prazo. 

 
6.3. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais). 

 
6.3.1. O valor pago como taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 

 
6.3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obrigatoriamente por 

intermédio do boleto bancário gerado após o preenchimento e o envio eletrônico do 

Requerimento de Inscrição via Internet, impreterivelmente, até a data estabelecida 

como último dia para a realização de tal procedimento de acordo com o cronograma 

do Processo Seletivo. 

 
6.3.2.1. O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição deve ser aquele associado ao Requerimento de Inscrição enviado. 

 
6.3.2.2.  Não  será  permitida  a  transferência  do  valor  pago  como  taxa  de 

inscrição para outra pessoa, nem mesmo para outro Requerimento de Inscrição 

feito pelo mesmo candidato, assim como a transferência da inscrição para 

pessoa diferente daquela que a realizou. 

 
6.3.3. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o 
candidato que esteja amparado nos termos do Decreto Federal nº

 
6.593 de 02 de 

outubro de 2008. 
 

6.3.3.1. Para se inscrever com isenção do pagamento da taxa, o candidato 

deverá preencher o Requerimento de Inscrição no sítio eletrônico do Processo 

Seletivo indicando, em campo próprio, o Número de Identificação Social - NIS 

atribuído pelo Cad. Único do Governo Federal e outras informações 

necessárias à validação junto ao órgão competente, firmando declaração de que 

atende à condição estabelecida no subitem 6.3.3. 

 
6.3.3.2. O Requerimento de Inscrição com pedido de isenção do pagamento da 

taxa será efetuado no mesmo período previsto no subitem 6.1. 

 
6.3.3.3. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição com isenção 

do pagamento da taxa serão de inteira responsabilidade do candidato. 

 
6.3.3.4. A UFRJ consultará o órgão gestor do Cad. Único para verificar a 

veracidade das informações prestadas pelo candidato. 

 
6.3.3.5. O candidato que emitir declarações inverídicas terá o seu pedido de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido, sem prejuízo das 

sanções legais cabíveis. 



6.3.4. Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do 

candidato que, simultaneamente, tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição. 

 
6.3.5. A relação dos pedidos de isenção com as respectivas respostas será 

disponibilizada no sítio eletrônico do Processo Seletivo a partir das 10 horas, 

considerando-se o horário oficial de Brasília, do dia previsto para tal evento no 

cronograma do Processo Seletivo. 

 
6.3.6. O candidato poderá apresentar recurso contra o indeferimento do seu pedido de 

isenção do pagamento da taxa de inscrição no período previsto para tal procedimento 

no cronograma do Processo Seletivo, entre as 10 horas do primeiro dia e às 17 horas 

do último dia, considerando-se o horário oficial de Brasília, através do sítio eletrônico 

do Processo Seletivo. 

 
6.3.7.  O resultado da análise de eventuais recursos apresentados será divulgado 

através do sítio eletrônico do Processo Seletivo a partir das 10 horas, considerando-se 

o horário oficial de Brasília, na data prevista para tal divulgação, constante do 

cronograma do Processo Seletivo. 

 
6.3.8. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição 

forem indeferidos deverão, para efetivar sua inscrição no Processo Seletivo, acessar o 

sítio eletrônico do Processo Seletivo, imprimir o respectivo boleto bancário e efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição conforme estabelecido no subitem 6.3.2. 

 
6.4. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá, no 

ato da inscrição, relacionar suas necessidades para o dia da prova, sendo vedadas alterações, 

salvo nos casos de força maior e aqueles de interesse da Administração Pública. 

 
6.4.1. O candidato portador de deficiência visual, na categoria cegueira ou baixa 

visão, conforme Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, deverá indicar sua 

condição informando no Requerimento de Inscrição a necessidade de realizar a prova 

com o auxílio de um Ledor que será disponibilizado pela UFRJ. Neste caso, o Ledor 

transcreverá as respostas para o Cartão de Respostas da Prova Objetiva ou o Caderno 

de Respostas da Prova Discursiva, conforme o caso, não podendo a UFRJ ser 

posteriormente responsabilizada pelo candidato, sob qualquer alegação, por eventuais 

erros de transcrição provocados pelo Ledor. 

 
6.4.2. O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar 

sua condição, informando no Requerimento de Inscrição a necessidade de auxílio para 

transcrição das respostas. Neste caso, o candidato terá o auxílio de um fiscal, não 

podendo a UFRJ ser posteriormente responsabilizada pelo candidato, sob qualquer 

alegação, por eventuais erros de transcrição provocados pelo fiscal. 

 
6.4.3. O candidato amblíope deverá indicar sua condição, informando no 

Requerimento de Inscrição que necessita de prova impressa de forma ampliada. Neste 

caso, será oferecida prova com tamanho de letra correspondente a corpo 24 (vinte e 

quatro). 

 
6.4.4. O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua condição, 

informando no Requerimento de Inscrição se necessita de sala de prova de fácil acesso 

e, quando for o caso, se utiliza cadeira de rodas. 



6.4.5. O candidato que necessitar de tempo adicional para realizar a prova deverá 

indicar sua condição, informando sua necessidade no Requerimento de  Inscrição. 

Neste caso, o candidato deverá apresentar laudo médico informando o motivo e o 

tempo adicional de que necessitaria para a realização da prova. 

 
6.4.5.1. O laudo de que trata o subitem anterior deverá ser entregue 
pessoalmente ou enviado via SEDEX à Subcoordenação de Seleção e 
Admissão da Pro Reitoria de Pessoal da UFRJ – SSA/CPP/UFRJ, situada à 
Av. Pedro Calmon nº 550, sala 824 – CEP: 21.941-901 – Cidade Universitária 
– Ilha do Fundão – Rio de Janeiro – RJ, de acordo com o previsto no Artigo 
40, § 2º do Decreto Federal n

o  
3.298, de 20 de dezembro de 1999 e com as 

especificações a seguir: 
 

a) na forma original e em cópia simples ou em cópia autenticada em 

cartório, se entregue pessoalmente, ou em cópia autenticada em cartório, 

se enviada via SEDEX. Neste caso, o laudo deverá ser postado ou 

entregue, impreterivelmente, até o último dia do período indicado no 

cronograma do Processo Seletivo. 

 
b) No caso da entrega ser feita pessoalmente, esta deverá ocorrer em 

dias úteis, no horário das 9 horas às 17 horas, considerando-se o horário 

oficial de Brasília. 

 
c) O laudo médico deverá conter as seguintes informações: 

 
i.      identificação da entidade, pública ou privada, expedidora; 

ii.     nome completo do candidato; 

iii.    especificação do tipo de deficiência, bem como do grau da 

limitação que tal deficiência impõe ao seu portador; 

iv.    indicação das prováveis causas da deficiência; 

v.      classificação internacional de doenças (CID); 

vi.    local e data de sua emissão; e 

vii.   assinatura e carimbo contendo o CRM do médico atestante. 

 
d) O laudo médico deve ter sido emitido há, no máximo, doze meses 

em relação ao último dia do período de inscrições. 

 
e) O laudo médico não será devolvido, ainda que original, sob qualquer 

alegação, e dele não será fornecida cópia. 

 
f) O candidato que encaminhar o laudo médico que não atenda aos 

requisitos, ou ainda, que não o encaminhar na forma deste subitem 

6.4.5.1, não terá a sua solicitação conhecida. 

 
6.4.5.2. No caso da solicitação de que trata o subitem 6.4.5 ser atendida, o 

candidato será informado de quanto tempo ele terá para a realização da prova, 

adicionalmente ao tempo inicialmente divulgado para a sua duração. 

 
6.4.6. O candidato deverá informar as condições especiais de que necessita, caso não 

seja alguma das mencionadas nos subitens 6.4.1 ao 6.4.5 deste Edital.



6.4.7. A candidata que tiver a necessidade de amamentar no dia da prova deverá levar 

um acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado e diferente 

da sala de prova da candidata. Sempre que a amamentação se fizer necessária, a 

candidata será acompanhada somente pelo fiscal. 

 
6.4.8. As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão 

analisadas e atendidas segundo critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo 

comunicado o seu atendimento ou não quando da Confirmação da Inscrição. 

 
6.5. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição serão de inteira responsabilidade 

do candidato, dispondo a UFRJ do direito de eliminá-lo do Processo Seletivo se o 

preenchimento for feito com dados incorretos, bem como se constatado posteriormente serem 

essas informações inverídicas. 

 
6.6. A inscrição do candidato no Processo Seletivo implicará o conhecimento e a aceitação 

tácita e irrestrita das normas e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 
6.7. O candidato somente será considerado inscrito neste Processo Seletivo após ter cumprido 

todas as instruções aqui descritas e após confirmação pela rede bancária do recolhimento da 

taxa de inscrição referida no subitem 6.3, exceto nos casos de isenção. 

 
6.8. A UFRJ não se responsabiliza por pedidos de inscrição que não sejam recebidos por 

fatores de ordem técnica, principalmente aqueles provocados pelo alto número de acessos ao 

sítio eletrônico do Processo Seletivo que podem vir a ocorrer no último dia do prazo de 

inscrições. 

 
6.9. As orientações e os procedimentos a serem seguidos para realização de inscrição estarão 

disponíveis no sítio eletrônico do Processo Seletivo. 

 
6.10. O candidato que se inscrever mais de uma vez, para cargos diferentes, tendo obedecido 

ao item 6 do presente Edital, havendo coincidência do dia e do horário de realização das 

provas,  deverá  comparecer,  no  dia  das  provas,  ao  local  e  sala  de  prova  da  opção  que 

privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, sendo considerado faltoso nas demais 

opções. 
 

 
 

7. DA CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
7.1.  As informações referentes à data, ao horário, ao tempo de duração e ao local de 

realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala), ao cargo para o qual 

concorre, assim como às orientações para realização das provas estarão disponíveis no sítio 

eletrônico do Processo Seletivo a partir da data prevista para tal evento no cronograma. 

 
7.1.1. É de responsabilidade do candidato a obtenção das informações mencionadas 

no subitem anterior. 

 
7.2. Caso o candidato constate que existem divergências entre as informações obtidas na 

forma do subitem 7.1 e o Requerimento de Inscrição quanto a cargo e/ou condições especiais 

solicitadas, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento. 

 
7.2.1. Havendo as divergências mencionadas no subitem anterior, prevalecerá o 

constante no Requerimento de Inscrição. 



7.2.2.  Erros  referentes  a  nome,  documento  de  identidade  ou  data  de  nascimento 

deverão ser comunicados apenas no dia de realização das provas, na sala de prova, 

junto ao fiscal. 

 
7.3. Não é necessária a apresentação, no dia de realização das provas, de qualquer documento 

que  comprove  a  localização  do  candidato  no  estabelecimento  de  realização  de  prova, 

bastando que o mesmo se dirija ao local designado. 

 
7.3.1. Não será permitida a realização das provas fora da data, do local e do horário 

designados na forma do subitem 7.1. 
 

 
 

8. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 

 
8.1. O Processo Seletivo será realizado em etapa única, com fases que visarão medir as 

habilidades e os conhecimentos necessários ao desenvolvimento das atribuições do cargo. 

 
8.2. Os candidatos realizarão as fases definidas para os seus respectivos cargos no Anexo IV 

do presente Edital. 

 
8.2.1. Caráter das fases: 

 
a) Prova Objetiva: eliminatório e classificatório; 

b) Prova Discursiva: eliminatório e classificatório. 
 

 
 

9. DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA 

 
9.1. A Prova Objetiva será composta de questões de múltipla escolha, cada uma com 5 

(cinco) opções de resposta e somente uma delas correta. 

 
9.2. Cada questão da Prova Discursiva pode estar dividida em até 5 (cinco) itens. 

 
9.2.1. O conteúdo programático a ser exigido na Prova Discursiva estará estritamente 

relacionado aos requisitos e às atribuições do cargo, constantes no Anexo III deste 

Edital, visando avaliar as competências técnicas e metodológicas, a fluência na língua 

inglesa e o domínio no uso de softwares utilizados no Sistema Operacional Windows, 

pertinentes e necessários à atuação do profissional a ser contratado. 

 
9.3.  As  respostas  às  questões  da Prova Discursiva  deverão  ser redigidas  no  caderno de 

respostas da Prova Discursiva, não sendo considerados para qualquer efeito os textos escritos 

fora dos campos apropriados. 

 
9.4. Caracterizará tentativa de fraude e consequente eliminação do candidato do presente 

certame a assinatura de qualquer das folhas do caderno de respostas da Prova Discursiva, bem 

como a emissão nas mesmas de qualquer sinal distintivo que possa facilitar a identificação do 

candidato. 

 
9.4.1. Será considerada como sinal distintivo qualquer marcação feita nas folhas do 

caderno de respostas da Prova Discursiva que não faça parte integrante dos textos das 

respostas.



9.5. A quantidade de questões, o valor de cada questão, o total de pontos e o mínimo de 

pontos necessários à aprovação, por disciplina ou por conjunto de disciplinas, estão descritos 

no Anexo IV deste Edital. 

 
9.6. As Provas Objetiva e Discursiva serão aplicadas na data provável de 28 de fevereiro de 

2016. 
 

 
 

10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA 

 
10.1. As Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas no município do Rio de Janeiro – RJ 

podendo ser realizadas em qualquer dia da semana, data, local e horário, obedecidos aos 

princípios que regem a Administração Pública, em particular, o da acessibilidade e o da 

razoabilidade. 

 
10.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos em relação ao horário previsto para o 

fechamento do acesso ao local de prova, munido de caneta esferográfica, de corpo 

transparente, de tinta indelével preta ou azul e de documento oficial e original de identidade, 

contendo fotografia e assinatura. Será exigida a apresentação do documento original, não 

sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas. 

 
10.2.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas 

pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Corpos de 

Bombeiros, pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; carteiras funcionais do Ministério 

Público e Magistratura; carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, 

tenham valor de identidade; e Carteira Nacional de Habilitação (na forma da Lei 
Federal n

o 
9.503/97). 

 
10.2.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 

clareza, a identificação do candidato e de sua assinatura. 

 

10.2.2.1. O candidato será submetido à identificação especial caso seu documento 

oficial de identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia ou assinatura. 

 
10.2.3. O candidato que não apresentar documento oficial de identidade não realizará 

qualquer das provas. 

 
10.2.3.1. Caso esteja impossibilitado de apresentar documento oficial de identidade 

por motivo de perda, roubo ou furto, o candidato deverá apresentar documento que 

comprove o registro do fato em órgão policial, expedido até trinta dias antes da 

data da realização das provas, sendo o candidato submetido à identificação 

especial. 

 
10.3. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para as provas. O não comparecimento, 

qualquer que seja a alegação, acarretará a eliminação automática do candidato. 

 
10.4. É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data e horário pré-determinados ela 

organização do concurso público. 

 
10.5. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das provas após o horário 

previsto para o fechamento dos portões. 

 



10.6. Não será permitido o acesso ao local de realização das provas de pessoas estranhas ao 

concurso. 

 
10.7. Caso o candidato que porte alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, deverá e apresentá-

los a um dos fiscais de sala e acondicioná-los em envelope próprio, fornecido pela Organização 

do concurso público, que serão lacrados e mantidos na posse do candidato, porém à vista dos 

fiscais de sala. 

 
10.7.1. Poderá ser utilizado equipamento de detecção de metais. 

 
10.7.2. O descumprimento do descrito no subitem 10.7 deste Edital implicará a eliminação 

do candidato, constituindo tentativa de fraude, sendo feito o registro do fato através de 

Termo de Ocorrência. 

 
10.7.3. O candidato deverá seguir as instruções descritas no material de prova, sendo da 

sua responsabilidade qualquer erro por não segui-las, o que poderá acarretar inclusive a 

sua eliminação do concurso público. 

 
10.7.4. Em qualquer das provas só será permitido ao candidato utilizar caneta 

esferográfica, de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul. 

 
10.8. Por motivo de segurança a UFRJ procederá, no ato da aplicação das provas, a coleta da 

impressão digital de cada candidato. 

 
10.8.1. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova 

sem autorização e acompanhamento da fiscalização. 

 
10.8.2. Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá 

retirar-se da sala de prova em caráter definitivo, obrigatoriamente entregando ao fiscal de 

sala o material de prova. 

 
 

10.8.3. Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões das Provas 

Objetiva e Discursiva quando faltar uma hora para o término do horário estabelecido para 

a realização das provas. 

 
10.8.4. Será terminantemente vedado ao candidato copiar suas respostas, em qualquer fase 

do Processo Seletivo. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao 

fiscal de sala, o material de prova, ressalvado o disposto no subitem anterior. 

 
10.8.5. Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente 

poderão sair juntos do recinto após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas. 

 
10.9. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o que prevê o subitem 

10.8.2, deverá assinar o Termo de Ocorrência que será lavrado pelo coordenador, declarando sua 

desistência do Concurso Público. Caso o candidato se negue a assinar declaração de desistência, o 

Termo de Ocorrência será assinado por outros 3 (três) candidatos. 

 

10.10. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 

 
a) chegar  ao  local  de  prova  após  o  fechamento  dos  portões  ou  comparecer  para  a 

realização das provas em local diferente do designado; 

 
b) durante  a  realização  das  provas,  for  surpreendido  em  comunicação  com  outro 

candidato ou pessoa não autorizada; 



 
c) for surpreendido durante o período de realização de suas provas portando (carregando 

consigo, levando ou conduzindo) armas ou aparelhos eletrônicos (telefone celular, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, relógio digital, 

calculadora, tablet, etc.), quer seja na sala ou nas dependências do seu local de prova; 

 
d) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras 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 

houver expressa autorização no ato de convocação para a realização da prova; 

 
e)     fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

 
f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que perturbar a ordem e a 

tranquilidade necessária à realização das provas; 

 
g)     descumprir qualquer das instruções descritas no material de prova; 

 
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 material de prova; 

 
i)      for flagrado copiando seus assinalamentos feitos no material de prova; 

 
j)      não devolver o material de prova; 

 
k)     deixar de assinar a lista de presença e o material de prova, nos locais indicados; 

 
l)      não permitir a coleta da sua impressão digital; 

 

 

m)   não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos; 

 
n)     quando,  após  a  prova,  for  constatado,  por  meio  eletrônico,  estatístico,  visual, 

grafológico ou qualquer meio em Direito admitido, ter o candidato se utilizado de 

meios ilícitos. 
 

 
 

11. DOS RECURSOS E DA VISTA DAS PROVAS 

 
11.1. Será permitido ao candidato interpor recurso contra as questões e contra as notas obtidas 

nas Provas Objetiva e Discursiva. 

 
11.1.1. Os recursos serão impetrados, conforme o caso, nos períodos previstos para a 

interposição de cada tipo de recurso, constantes do cronograma, exclusivamente através 

do sítio eletrônico do concurso. 

 
11.2. No caso das questões das Provas Objetivas e Discursiva, admitir-se-á um único recurso, 

por  questão,  para  cada  candidato,  relativamente  ao  gabarito,  à  chave  de  correção,  à 

formulação ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado. 

 
11.3. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões 

porventura anuladas, serão atribuídos indistintamente a todos os candidatos presentes. 

 



11.4. No caso dos resultados preliminares das Provas Objetiva e Discursiva admitir-se-á  para 

cada candidato  um  único recurso  para cada uma das  fases, solicitando a verificação da 

nota que lhe foi atribuída. 

 
11.5. Não será aceito pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de 

forma diferente da estipulada neste Edital. 

 
11.6. O resultado dos recursos, as alterações de gabaritos, e/ou de chaves de correção, as 

anulações de questões e as alterações de notas que vierem a ocorrer após julgamento dos 

recursos estarão à disposição dos candidatos no sítio eletrônico do concurso, nas datas 

previstas para tais divulgações no cronograma. 

 
11.7. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e definitiva, não existindo desta 

forma recurso contra resultado de recurso. 

 
11.8. A vista do cartão de respostas da Prova Objetiva e dos cadernos de respostas da Prova 

Discursiva será realizada através de disponibilização para consulta da imagem no sítio 

eletrônico do concurso, nas datas previstas para tais eventos no cronograma, independente de 

solicitação. 

 
11.9. A interposição de recursos deverá ser efetuada até às 17 horas, considerando-se o 

horário oficial de Brasília, do último dia do período previsto para tal no cronograma. 

 

 

12. DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 
12.1. A nota final do candidato no Processo Seletivo será obtida aplicando-se as seguintes 

fórmulas: 

 
a) Para os cargos integrantes do Grupo 1 (vide Anexo I deste edital): 

NF = NOE; 
Onde: 

NF é  a  nota  final  e  NOE   é  a  nota  obtida  nas  questões  de 
conhecimento específico da Prova Objetiva. 

 
b) Para os cargos integrantes do Grupo 2 (vide Anexo I deste edital): 

NF = NPD  
Onde: 

NF é a nota final, NPD é a nota da Prova Discursiva.  
 

12.2. Os candidatos aprovados serão classificados no cargo para o qual concorrem segundo a 

ordem decrescente da nota final. 

 
12.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação: 

 
12.3.1. Para os cargos integrantes do Grupo 1: 

 
a) na situação em que nenhum dos candidatos empatados possua idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, o 

desempate far-se-á aplicando-se sucessivamente os seguintes critérios: 
 

1
o
) maior pontuação nas questões específicas; 

2
o
) maior pontuação nas questões de Legislação; 

3
o
) maior idade. 

 



b) na situação em que pelo menos um dos candidatos empatados possua idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, 

o desempate far-se-á aplicando-se sucessivamente os seguintes critérios: 
 

1
o
) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos; 
2

o
) maior pontuação nas questões específicas; 

3
o
) maior pontuação nas questões de Legislação; 

4
o
) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

 
12.3.2. Para os cargos do Grupo 2: 

 
a) na situação em que nenhum dos candidatos empatados possua idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, o 

desempate far-se-á aplicando-se sucessivamente o seguinte critério: 
 

1
o
) maior idade. 

 

b) na situação em que pelo menos um dos candidatos empatados possua idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, 

o desempate far-se-á aplicando-se sucessivamente os seguintes critérios: 
 

1
o
) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos; 

2
o
) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

 
12.4. Após a aplicação dos critérios de desempate, caso permaneça o empate entre dois ou 

mais candidatos em qualquer posição de classificação, entre os candidatos homologados, 

haverá sorteio em sessão pública para que seja definida a ordem de classificação dos 

candidatos no Processo Seletivo. 
 

 
 

13. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO E DA CONTRATAÇÃO 

 
13.1.  O  resultado  final  do  Processo  Seletivo  será  homologado  em  edital  próprio  a  ser 

publicado no Diário Oficial da União e divulgado no sítio eletrônico do Processo Seletivo. 

 
13.1.1. A homologação do resultado final do Processo Seletivo far-se-á obedecendo-se 

estritamente a ordem de classificação. 

 
13.2. O candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas, obedecida à estrita 

ordem de classificação, será convocado para entregar a documentação prevista nos subitens 

3.2 e 3.3 do presente edital e assinar o contrato. 

 
13.2.1. Será considerado eliminado do presente Processo Seletivo o candidato de que 

trata o subitem anterior que não comparecer a qualquer das convocações ou que deixar 

de apresentar qualquer documento exigido, no prazo estabelecido pela UFRJ. 

 
13.3. Os candidatos de que trata o subitem anterior serão contratados pelo prazo descrito na 
Portaria Interministeriais dos Ministérios de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
da Educação n

o 
66, de 28 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União n

o 
43, de 

05 de março de 2014 

 
 



13.4.  O contrato se extingue sem direito a indenização: 

 
a) a pedido do próprio contratado; 

b) pelo término do prazo contratual. 

 
13.5. O contrato também poderá ser extinto antes do término do prazo contratual por iniciativa 

da UFRJ, caso no qual o contratado receberá, a título de indenização, metade da remuneração 

que lhe seria devida até o fim do prazo contratual, salvo os casos de extinção por justa causa. 

 
13.6. Os casos de justa causa serão apurados mediante sindicância administrativa. 

 
13.7. As despesas decorrentes da participação em todas as fases e procedimentos do Processo 

Seletivo de que tratam este Edital correrão por conta dos candidatos que não terão direito a 

ressarcimento de despesas de qualquer natureza. 
 

 
 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. 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. 

 
14.2.  Não  serão  fornecidos  atestados,  cópias  de  documentos,  certificados  ou  certidões 

relativos a notas de candidatos reprovados. 

 
14.3. A aprovação e classificação final no Processo Seletivo não asseguram ao candidato o 

direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de contratação segundo a 

ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e 

conveniência da Administração Pública que se reserva o direito de proceder às contratações 

em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades. 

 
14.4. Após a homologação do resultado final do Processo Seletivo, o candidato aprovado e 
classificado  deverá  manter  atualizado  seu  endereço  e  telefone  junto  à  UFRJ,  devendo, 
unicamente, dirigir-se à Subcoordenação de Seleção e Admissão da UFRJ, na Av. Pedro 
Calmon, n

o  
550 - Prédio da Reitoria – 8º andar, Sala 824 - Cidade Universitária - Ilha do 

Fundão - Rio de Janeiro - RJ, para preencher e assinar formulário próprio, caso haja alguma 
alteração destes dados. 

 
14.4.1. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da 

não atualização dessas informações. 

 
14.5. Todas as informações relativas ao Processo Seletivo, após a publicação do resultado 

final, deverão ser obtidas junto à Subcoordenação de Seleção e Admissão da UFRJ. 

 
14.6. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, 

avisos e convocações relativos a este Processo Seletivo que vierem a ser publicados pela 

UFRJ. 

 
14.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva do Processo Seletivo, 

ouvido o Pró-Reitor de Pessoal da UFRJ. 
 

 
 

ROBERTO LEHER 

REITOR 



Anexo I – Quadro de Opções de Vagas 
 

A jornada de trabalho, comum a todos o cargos, é de 40 horas semanais. 

 

Grupo 1: Cargos com fase única. Tipo de avaliação: Prova Objetiva 

 

Município das Vagas: UFRJ Rio de Janeiro 

 

 

Código 

de 

Opções 

de Vagas 

Cargo / Perfil 

Enquadramento na 

Lei 8.745/93,        

Artigo 2º 

Vagas 

Ampla 

Concorrência 

Decreto 

nº 

3.298/99 

Lei nº 

12.990/14 
Total 

101 
Engenheiro/ 

Eletricista 
Inciso VI, alínea "i" 1 - - 1 

102 
Engenheiro/ 

Mecânico 
Inciso VI, alínea "i" 1 - - 1 

103 

Especialista em 

planejamento e 

orçamento de 

obras civis 

Inciso VI, alínea "i" 1 - - 1 

 

 

 

 

Grupo 2: Cargos com fase única. Tipo de avaliação: Prova Discursiva 
 

Município das Vagas: UFRJ Rio de Janeiro 

 

 

Código 

de 

Opções 

de Vagas 

Cargo / Perfil 
Classe / 

Padrão 

Enquadramento na 

Lei 8.745/93,        

Artigo 2º 

Vagas 

Ampla 

Concorrência 

Decreto 

nº 

3.298/99 

Lei nº 

12.990/14 
Total 

201 

Pesquisador A-B/ 

Citometria de 

Fluxo, bioensaios 

e parâmetros 

hematológicos 

Classe 

Titular - 

Padrão 

III 

Inciso VIII 1 - - 1 

202 

Pesquisador A-B/ 

Cromatografia e 

espectrometria de 

massas 

Classe 

Titular - 

Padrão 

III 

Inciso VIII 1 - - 1 

203 

Pesquisador A-B/ 

Análise de 

Proteínas 

Classe 

Titular - 

Padrão II 

Inciso VIII 1 - - 1 

204 

Pesquisador A-B/ 

Cromatografia e 

espectrometria de 

massas 

Classe 

Titular - 

Padrão I 

Inciso VIII 1 - - 1 

 



Anexo II – Remuneração mensal 

 

A remuneração será composta do vencimento básico, acrescido das demais vantagens pecuniárias (auxílios) estabelecidas em 

lei. 

 

 

 

 

Cargo do Grupo 1 

(Vide Anexo I) 

Remuneração 

Mensal 

(R$) 

Auxílios 

Auxílio Alimentação 

(R$) 

Auxílio Transporte 

(R$) 

101 - 102 - 103 8.300,00 373,00 
Na forma de 

legislaçao vigente 

 

 

 

 

 

Cargo do Grupo 2 

(Vide Anexo I) 

Vencimento 

Básico            

(R$) 

Retribuição Por Titulação Auxílios 

Mestre                        

(R$) 

Doutor                  

(R$) 

Auxílio 

Alimentação (R$) 

Auxílio Transporte 

(R$) 

201 - 202 7.708,80 0 6.289,28 

373,00 
Na forma de 

legislaçao vigente 203 7.708,80 2.811,00 6.054,43 

204 7.708,80 2.705,00 5.832,50 

 

 



Anexo III – Requisitos e Atribuições dos cargos 
 

Grupo 1 
 
 

Cargo: 101 - Engenheiro Eletricista 
 

Requisitos: 

- Nível superior na área de Engenharia Elétrica em curso reconhecido pelo MEC; e 

- Experiência mínima de 5 anos em fiscalização e coordenação de obras de instalações elétricas em 

edificações; e 

- Experiência mínima de 5 anos em planejamento e orçamento de obras de instalações elétricas em 

edificações; e 

- Registro no CREA. 
 
Atribuições    do  Cargo: 

- Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica referente aos sistemas, projetos e instalações 

elétricas de edificações; 

- Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, vistoria, perícia, laudo e parecer técnico; 

- Elaborar orçamento; 

- Realizar atividades de padronização, mensuração e controle de qualidade; 

- Executar e fiscalizar obras e serviços técnicos; 

- Conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

- Elaborar projetos, assessorando e supervisionando a sua realização; 

- Orientar e controlar processo de produção ou serviço de manutenção; 

- Utilizar recursos de Informática (Pacote Office Windows e Autocad); 

- Analisar dados e informações: elaborar diagnóstico; elaborar metodologia e estudos 

preliminares; definir técnicas e materiais, detalhamento técnico construtivo e orçamento do projeto; 

- Registrar responsabilidade técnica (ART); 

- Elaborar manual do usuário; 

- Preparar cronograma físico e financeiro; 

- Elaborar o caderno de encargos / memorial descritivo / especificações. 
 
 
Cargo: 102 - Engenheiro Mecânico 

 

Requisitos: 

- Nível superior na área de Engenharia Mecânica em curso reconhecido pelo MEC; e 

- Experiência mínima de 5 anos em fiscalização e coordenação de obras de sistemas de refrigeração e 

instalações mecânicas em edificações e manutenção predial; e 

- Registro no CREA. 
 
Atribuições   do   Cargo: 

- Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; 

- Elaborar estudos, planejamentos, projetos e especificações em geral de sistemas de refrigeração e 

mecânicos em edificações; 

- Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, vistoria, perícia, laudo e parecer técnico; 

- Executar e fiscalizar obras e serviços técnicos; 

- Conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

- Orientar e controlar processo de produção ou serviço de manutenção; 

- Projetar a forma de instalações e sistemas; 

- Pesquisar e elaborar processos; 

- Estudar e estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de materiais e equipamentos, bem 

como de gerenciamento de pessoal; 

- Utilizar recursos de Informática (Pacote Office Windows e Autocad); 

- Analisar dados e informações: elaborar diagnóstico; elaborar metodologia e estudos 

preliminares; definir técnicas e materiais, detalhamento técnico construtivo e orçamento do projeto; 

- Registrar responsabilidade técnica (ART); 

- Elaborar manual do usuário; 

- Preparar cronograma físico e financeiro; 

- Elaborar o caderno de encargos / memorial descritivo / especificações.



Cargo: 103 - Especialista em planejamento e orçamento de obras civis 
 

Requisitos: 

- Nível superior na área de Engenharia Civil ou Arquitetura em curso reconhecido pelo MEC; e 

- Experiência mínima de 5 anos em planejamento e orçamento de obras civis; e 

- Registro no CREA ou no CAU, conforme o caso. 
 
Atribuições  do   Cargo: 

- Liderar equipe de orçamento e planejamento; 

- Supervisionar e dar orientação técnica sobre planejamentos, projetos e especificações de obras civis; 

- Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica, laudos e parecer técnico; 

- Elaborar orçamento; 

- Realizar atividades de padronização, mensuração e controle de qualidade; 

- Pesquisar e elaborar processos; 

- Estudar e estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de materiais e equipamentos, bem 

como de gerenciamento de pessoal; 

- Utilizar recursos de Informática (Pacote Office Windows e Autocad); 

- Analisar dados e informações: elaborar diagnóstico; elaborar metodologia e estudos 

preliminares; definir técnicas e materiais, detalhamento técnico construtivo e orçamento do projeto; 

- Registrar responsabilidade técnica (ART/RRT); 

- Elaborar manual do usuário; 

- Preparar cronograma físico e financeiro; 

- Elaborar o caderno de encargos / memorial descritivo / especificações. 
 
 

Grupo 2 
 
 
 
Cargo: 201 - Pesquisador A-B / Citometria de Fluxo, bioensaios e parâmetros hematológicos 
(Classe Titular - Padrão III) 
 

Requisitos:  

Nível superior na área de Biologia, Farmácia, Química ou Tecnólogo em Processos Químicos ou áreas 

afins; e Pós-graduação stricto sensu, com grau de mestre, ou experiência equivalente; e Experiência 

mínima de 3 anos em citometria de fluxo, bioensaios e análises hematológicas; e Registro no respectivo 

conselho de classe. 
 

Atribuições   do Cargo: 

Liderar equipe; Supervisionar profissionais de nível técnico no preparo de lotes analíticos; Analisar 

amostras de sangue por citometria de fluxo bioensaios e análises hematológicas; Supervisionar 

análises; Propor projetos para o desenvolvimento de metodologias alternativas para análise de sangue 

e derivados; Manipulação de amostras biológicas; Recepção e cadastro; e Emissão de laudos. 
 
 
 
Cargo: 202 - Pesquisador A-B / Cromatografia e espectrometria de massas (Classe Titular - 
Padrão III) 
 

Requisito: 

Nível superior na área de Biologia, Farmácia, Química ou Tecnólogo em Processos Químicos ou 

áreas afins; e Pós-graduação stricto sensu, com grau de doutor, ou experiência equivalente; e 

Experiência mínima de 5 anos em análises utilizando técnicas cromatográficas acopladas à 

espectrometria de massas; e Registro no respectivo conselho de classe. 
 
Atribuições   do   cargo: 

Liderar equipe; Supervisionar profissionais de nível técnico no preparo de lotes analíticos; Analisar 

amostras de urina por cromatografia líquida e/ou gasosa acoplada à espectrometria de massas no 

modo quadrupolo único ou triplo; Supervisionar análises de confirmação; Propor projetos para o 

desenvolvimento de metodologias alternativas para extração e análises multi-resíduos de fármacos 

em urina; Manipulação de amostras biológicas; Recepção e cadastro; e Emissão de laudos. 
 



Cargo: 203 - Pesquisador A-B / Análise de Proteínas (Classe Titular - Padrão II) 
 

Requisito: 

Nível superior na área de Biologia, Farmácia, Química ou Tecnólogo em Processos Químicos ou 

áreas afins; e Pós-graduação stricto sensu, com grau de mestre ou doutor, ou experiência equivalente; 

e Experiência mínima de 3 anos em análises de proteínas utilizando técnicas cromatográficas 

acopladas à espectrometria de massas e técnicas eletroforéticas; e Registro no respectivo conselho de 

classe. 
 
Atribuições   do  cargo: 

Liderar equipe; Supervisionar profissionais de nível técnico no preparo de lotes analíticos; Analisar 

amostras de urina por cromatografia líquida e/ou gasosa acoplada à espectrometria de massas e 

técnicas eletroforéticas; Propor projetos para o desenvolvimento de metodologias alternativas para 

extração e análises multi-resíduos de fármacos em urina e sangue; Manipulação de amostras 

biológicas; Recepção e cadastro; e Emissão de laudos. 

 
 
 
Cargo: 204 - Pesquisador A-B / Cromatografia e espectrometria de massas (Classe Titular - 
Padrão I) 

 

Requisito: 

Nível superior na área de Biologia, Farmácia, Química ou Tecnólogo em Processos Químicos ou 

áreas afins; e Pós-graduação stricto sensu, com grau de mestre, ou experiência equivalente; e 

Experiência mínima de 3 anos em análises utilizando técnicas cromatográficas acopladas à 

espectrometria de massas; e Registro no respectivo conselho de classe. 
 
Atribuições  do   cargo: 

Liderar equipe; Supervisionar profissionais de nível técnico no preparo de lotes analíticos; Analisar 

amostras de urina por cromatografia líquida e/ou gasosa acoplada à espectrometria de massas no 

modo quadrupolo único ou triplo; Supervisionar análises de confirmação; Propor projetos para o 

desenvolvimento de metodologias alternativas para extração e análises multi-resíduos de fármacos 

em urina; Manipulação de amostras biológicas; Recepção e cadastro; e Emissão de laudos. 

 
 
 



Anexo IV – Quadro de Provas 

 

 

 

 

Grupo Fase Disciplina 
Nº de 

Questões 

Valor de cada 

Questão 

Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Mínima para 

Aprovação 

Grupo 1 
Prova 

Objetiva 

Legislação 10 1 10 5 

Conhecimentos 

Especificos 
40 2,5 100 60 

Grupo 2 
Prova 

Discursiva 

Conhecimentos 

Especificos 
5 20 100 70 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo       V -  Conteúdos  Programáticos 

 
 

Conteúdo  programático  geral  comum                      a  todos  os  cargos  integrantes  do  Grupo 1 
 
 

Legislação: Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993. Decreto Federal no 7.983, de 08 de 

abril de 2013. 
 
Conteúdo programático específico para cada um dos cargos integrantes do Grupo 1 
 
 
Cargo:                          101  -  Engenheiro  Eletricista 

 

1 - Conceitos básicos de Circuitos Elétricos: Circuitos de Corrente Contínua. Circuitos de Corrente 

Alternada. Leis Fundamentais. Elementos de Circuitos. Grandezas fasoriais e vetoriais: tensão, 

corrente, impedância, potências ativa, reativa e aparente. Fator de potência. Energia. Medição de 

grandezas elétricas.  

 

2 - Conceitos básicos de sistemas trifásicos: Grandezas de linha e de fase. Potência Trifásica. 

Conexões trifásicas de geradores, cargas e transformadores.  

 

3 - Conversão Eletromecânica de Energia: Circuitos magnéticos, transformadores, máquinas de 

corrente contínua, motores de indução e máquinas síncronas. Sistemas trifásicos equilibrados e 

desequilibrados. Valores por Unidade. Componentes simétricas. Cálculo de Curtocircuito simétricos e 

assimétricos. 

 

 4 - Instalações Elétricas: Características de cargas elétricas. Fator de demanda e de carga. Cálculo e 

correção do fator de potência. Luminotécnica. Dimensionamento de Instalações. Sistemas de 

Aterramento. Diagrama unifilar e trifilar. 

 

5 - Proteção de sistemas elétricos: Relés e Disjuntores. Acionamento Elétrico. Conservação de 

Energia.  

 

6 - Prescrições das normas vigentes: ABNT NBR 5410; NBR 14039; MTE NR-10; NBR 5419.  

 

7 - Planejamento, Controle e Orçamento de Obras: Etapas da orçamentação, graus de orçamento, 

levantamento de quantidades, composição de custos, custo da mão de obra, custo de material, curva 

ABC, custo indireto, lucro e impostos, preço de venda e BDI, rede PERT, caminho crítico. 
 
 
Cargo: 102  -  Engenheiro  Mecânico 

 

1 - Sistemas de Manutenção Industrial / Predial: Metodologia de Análise e Diagnósticos de 

Manutenção; Sistema de Planejamento e Controle de Manutenção; Índices Gerais de Manutenção, 

Índices Classe Mundial, Índice, Índice de Gestão de Equipamentos, Índices de Gestão de Mão de 

Obra, siglas e implantação; Definição do sistema de manutenção a ser implantado, Manutenção por 

quebra, Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, Manutenção Preditiva; Estruturação da Base 

de dados da Manutenção; Gestão de Facility. 
 
2 - Elevadores: Funcionamento; Normas Técnicas; Tipos de elevadores; Gestão de manutenção em 

equipamentos de transporte vertical. 
 
3   - Projetos: Cálculos de Carga Térmica; Definição de sistemas; Análise critica de instalações; 

Cálculo de Dutos;  Exaustão  Mecânica Geral;  Exaustão  Mecânica Diluidora;  Cálculo  de 

Tubulações  de água gelada e condensação; Seleção de Equipamentos; Desenho em CAD; Normas 

Técnicas; Cálculo de Sistemas para EAS. 
 



4 - Planejamento, Controle e Orçamento de obras: Etapas da orçamentação, graus de orçamento, 

levantamento de quantidades, composição de custos, custo da mão de obra, custo de material, curva 

abc, custo indireto, lucro e impostos, preço de venda e BDI, rede PERT, caminho crítico. 

 

 

Cargo: 103   -  Especialista  em  planejamento       e  orçamento        de        obras                      civis 
 

1 - Planejamento, controle e orçamento de obras: 1.2 - Etapas da orçamentação. 1.3 - Graus de 

orçamento. 1.4 - Levantamento de quantidades. 1.5 - Composição de custos. 1.6 - Custo da mão de 

obra. 1.7 - Custo de material. 

1.8 - Curva abc. 1.9 - Custo indireto. 1.10 - Lucro e impostos. 1.11 - Preço de venda e BDI. 1.12 - 

Rede PERT. 

1.13 - Caminho 

crítico. 
 
2 - Execução de obras civis: 2.1 - Topografia e terraplanagem; locação de obra; sondagens; instalações 

provisórias. 2.2 - Canteiro de obras; proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais, 

equipamentos e ferramentas. 2.3 - Fundações. 2.4 - Escoramentos. 2.5 - Estruturas de concreto; 

formas; armação. 2.6 - Argamassas. 2.7 Instalações prediais. 2.8 - Alvenarias. 2.9 - Revestimentos. 

2.10 - Esquadrias. 2.11 - Coberturas. 

2.12 - Pisos. 2.13 - Impermeabilização. 2.14 - Isolamento 

térmico. 
 
3 - Materiais de construção civil: 3.1 - Aglomerantes-gesso, cal, cimento portland. 3.2 - Agregados. 

3.3 - Argamassa.  3.4  -  Concreto:  dosagem;  tecnologia  do  concreto.  3.5  - Aço.  3.6  -  Madeira.  

3.7  -  Materiais cerâmicos. 3.8 - Vidros. 3.9 - Tintas e vernizes. 3.10 - Recebimento e armazenamento 

de materiais. 
 
4 - Mecânica dos solos: 4.1 - Origem, formação e propriedades dos solos. 4.2 - Índices físicos. 4.3 - 

Pressões nos solos. 4.4 - Prospecção geotécnica. 4.5 - Permeabilidade dos solos. 4.6 - Compactação 

dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos. 
 
5 - Instalações prediais: 5.1 - Instalações elétricas. 5.2 - Instalações hidráulicas. 5.3 - Instalações de 

esgoto. 5.4 - Instalações de telefone e instalações especiais (proteção, vigilância, gás, ar comprimido, 

vácuo e água quente). 
 
6 - Princípios de engenharia legal. Engenharia de avaliações: legislação e normas, laudos de 

avaliação. 
 
7 – Qualidade: 7.1 - Qualidade de obras e certificação  de empresas. 7.2 - Aproveitamento de 

resíduos e sustentabilidade na construção. 7.3 - Inovação tecnológica e racionalização da construção. 
 
 
 
 
Conteúdo     programático  específico        para    cada  um       dos  cargos  integrantes  do         Grupo 2 
 

O conteúdo programático a ser exigido na Prova Discursiva estará estritamente relacionado aos 

requisitos e às atribuições do cargo, constantes no Anexo III deste Edital, visando avaliar as 

competências técnicas e metodológicas, a fluência na língua inglesa e o domínio no uso de softwares 

utilizados no Sistema Operacional Windows, pertinentes e necessários à atuação do profissional a ser 

contratado. 



Item Atividade Início Fim

01 Publicação do Edital de Abertura - DOU

02 Período de inscrições 16/12/2015 07/01/2016

03 Período para pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 16/12/2015 07/01/2016

04 Divulgação do resultado do pedido de isenção

05 Período de recurso contra o indeferimento do pedido de isenção 14/01/2016 15/01/2016

06 Resultado dos recursos de isenção

07 Período para pagamento da taxa de inscrição 16/12/2015 27/01/2016

08 Data limite para envio de laudo médico pelos candidatos com necessidades especiais

09 Divulgação dos locais de aplicação de prova

10 Aplicação das Provas Objetivas (Cargos do Grupo 1) e das Provas Discursivas (Cargos do Grupo 2)

12 Divulgação das Provas Objetivas e Discursivas

13 Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas

14 Período de recebimento de recursos contra as questões e os gabaritos preliminares das Provas Objetivas 01/03/2016 02/03/2016

15 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra as questões e os gabaritos preliminares das Provas Objetivas

16 Divulgação dos gabaritos finais das Provas Objetivas

17 Divulgação das chaves de correção preliminares das Provas Discursivas

18 Divulgação do resultado preliminar das Provas Objetivas e Discursivas

19 Período de recebimento de recursos contra o resultado preliminar das Provas Objetivas

20 Período para recebimento de recursos contra as questões e as chaves de correção preliminares das Provas Discursivas

21 Divulgação das chaves de correção finais das Provas Discursivas

22 Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final das Provas

23 Divulgação do resultado final do Processo Seletivo na Internet

24 Publicação da homologação do Processo Seletivo no DOU 12/04/2016

17/03/2016 18/03/2016

06/04/2016

19/02/2016

28/02/2016

29/02/2016

16/03/2016

28/01/2016

Processo Seletivo UFRJ - Edital 411/2015

Cronograma Previsto

22/01/2016

27/11/2015

13/01/2016


