EDITAL Nº 3, DE 19 DE JANEIRO DE 2006
CONCURSO PÚBLICO
O Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, no uso de suas atribuições e tendo em vista a
autorização concedida pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, por meio da
Portaria n° 14, de 13 de janeiro de 2006, publicada no Diário Oficial da União em 16 de
janeiro de 2006, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à
realização de Concurso Público, destinado a selecionar candidatos ao provimento de vagas
na Carreira de Desenvolvimento Tecnológico, de acordo com as disposições da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, que dispõe
sobre o Plano de Carreiras para a Área de Ciência e Tecnologia, do presente Edital e seus
Anexos.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido pela legislação pertinente e pelas demais disposições
regulamentares contidas no presente Edital e seus Anexos, aprovado pelas instâncias
administrativas da FIOCRUZ e executado pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão José Pelúcio Ferreira, Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ, doravante denominada FJPF.
1.2 O presente Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento
de 180 (cento e oitenta) vagas para o cargo de Técnico, Classe Técnico 1, da Carreira de
Desenvolvimento Tecnológico. A distribuição das vagas por cargo, área de atuação, perfil,
escolaridade exigida e localização constam do Anexo I deste Edital.
1.3 Os pré-requisitos da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, que dispõe sobre o Plano de
Carreiras para a Área de Ciência e Tecnologia constam do Anexo II deste Edital.
1.4 As atribuições de cada cargo/perfil, o conteúdo programático das provas estão descritos
no Anexo III deste Edital.
1.5 A remuneração para os cargos objeto deste Concurso Público consta do Anexo IV deste
Edital e corresponde ao vencimento básico do padrão inicial da classe, constante da tabela
de vencimentos do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, vigentes no mês
de janeiro de 2006, acrescido, não cumulativamente, de 105% (cento e cinco por cento) ou
52,5% (cinqüenta e dois e meio por cento) ou 27% (vinte e sete por cento),
respectivamente, para os portadores de títulos de Doutor ou de Mestre ou de certificado de
aperfeiçoamento ou especialização, conforme Art. nº 21 da Lei no 8.691, de 28 de julho de
1993, Resolução no 01 do Conselho do Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia - CPC,
de 06 de julho de 1994, com as alterações introduzidas pela MP 2229-43, de 06 de
setembro de 2001, pela MP 210, de 31 de agosto de 2004 e Art. nº 17 da Lei nº 11.094 de
13 de janeiro de 2005.
1.5.1 Sobre o vencimento básico incide ainda uma Gratificação de Desempenho por
Atividade de Ciência e Tecnologia - GDAC T, cujo valor, até que seja processada a primeira
avaliação de desempenho individual que venha surtir efeitos financeiros, é composto pelo
percentual de avaliação de desempenho institucional máximo (20%) sobre o maior
vencimento básico da carreira, mais me tade do percentual máximo previsto (30%) sobre o
vencimento básico do cargo.
1.5.2 Será concedido auxílio alimentação, de acordo com a Lei nº. 9527, de 10 de dezembro
de 1997, e Decreto nº 3.887, de 16 de agosto de 2001, e auxílio transporte, com base no art.
7º da MP nº 2165-36, de 23 de agosto de 2001.

1.6 O valor da Taxa de Inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais).
1.7 Todos os horários referenciados neste Edital têm por base o horário oficial de Brasília.
2 - DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
2.1 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, de 1988, à
Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e pelo art. 5º, § 2º, à Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, o candidato portador de deficiência poderá, nos termos do presente
Edital, concorrer a 9 (nove) vagas, correspondentes a 5% (cinco por cento) do total das
vagas, de acordo com o disposto no Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº
5.296/2004.
2.1.1 O candidato deficiente poderá inscrever-se em qualq uer um dos perfis oferecidos no
presente Edital, assinalando no seu Requerimento de Inscrição que é portador de
deficiência. Nos cargos onde não existe a reserva de vaga, o aproveitamento desses
candidatos, far-se-á, de acordo com futuras convocações, considerando-se o percentual
mencionado no item 2.1., mediante disponibilidade orçamentária destinada a selecionar
candidatos ao provimento de vagas na Carreira de Desenvolvimento Tecnológico,
obedecendo-se rigorosamente a classificação final dos candidatos.
2.1.2 Na inexistência de candidatos portadores de deficiência ou no caso de reprovação
destes, estas vagas serão preenchidas pelos demais aprovados, com estrita observância da
ordem classificatória.
2.2 O candidato que se declarar portador de deficiência participará do Concurso Público em
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas,
à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e às
notas mínimas exigidas.
2.3 O candidato, portador de deficiência, que necessitar de condições especiais para
realização da Prova Objetiva (ledor, prova ampliada, auxílio para transcrição ou sala de
mais fácil acesso), excluindo-se atendimento fora do local de realização da prova, deverá
fazer, por escrito, esta solicitação no ato da inscrição, indicando claramente na solicitação
de inscrição via Internet quais os recursos especiais necessários. A omissão desta
solicitação implicará na participação nas mesmas condições dispensadas aos demais
candidatos.
2.4 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se
portador da deficiência e entregar Laudo Médico original ou cópia simples, emitido nos
últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem
como a provável causa da deficiência ou Certificado de Homologação de Readaptação ou
Habilitação Profissional emitido pelo INSS. Caso o candidato não apresente o Laudo
Médico, não poderá concorrer às vagas reservadas.
2.5 A inobservância do disposto no subitem 2.4 acarretará a perda do direito ao pleito das
vagas reservadas aos candidatos em tal condição e o não-atendimento às condições
especiais necessárias, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição.
2.6 O candidato, quando convocado, deverá comparecer à perícia médica constituída pela
FIOCRUZ, que classificará o candidato na condição de portador de deficiência ou não,
considerando as categorias descritas no artigo 4º, do Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999, com
as alterações do Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004, que regulamentam a Lei n.º 7.853, de
24/10/1989, que dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência.

2.7 O candidato portador de deficiência, reprovado pela perícia médica por não ter sido
considerado deficiente, caso seja aprovado no Concurso, figurará na lista de classificação
geral.
2.8 O candidato portador de deficiência, aprovado e classificado, deverá submeter-se à
avaliação constituída por equipe multiprofissional determinada pela FIOCRUZ, que emitirá
parecer conclusivo sobre a sua condição de portador de deficiência e sobre a
compatibilidade das atribuições do cargo/área de atuação/perfil com a deficiência da qual é
portador, observadas: a) as informações fornecidas pelo candidato no ato da inscrição; b) a
natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar; c) a
viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do ambiente de trabalho à
execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros
meios que habitualmente utiliza; e e) a Classificação Internacional de Doenças (CID), de
acordo com os termos do artigo 43, do Decreto nº 5.296/2004.
3 - DA INSCRIÇÃO
3.1 Período de inscrição: 27 de janeiro a 16 de fevereiro de 2006, exclusivamente através
da Internet.
3.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá inteirar-se deste Edital e certificar-se de
que preenche ou preencherá todos os requisitos exigidos quando da convocação para a
nomeação.
3.3 O valor da Inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais).
3.3.1 Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, qualquer alteração. Cabe ao
interessado certificar-se de que atende a todos os requisitos para participar do Concurso. As
inscrições que não atenderem ao estabelecido neste Edital serão canceladas.
3.3.2 O candidato deverá indicar, em campo específico, sua opção de cidade de realização
das provas e da cidade a que se destina a vaga, conforme Anexo I deste Edital, a qual não
poderá ser alterada em hipótese alguma.
3.3.3 É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como
a transferência da inscrição para outros concursos.
3.4 As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ou
de seu procurador, competindo à Comissão do Concurso a exclusão do certame daquele que
não preencher o formulário de forma completa ou que fornecer dados comprovadamente
inverídicos, mesmo que tenha sido aprovado em todas as provas.
3.5 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma:
a) acessar a Internet, através dos endereços eletrônicos http://www.fjpf.org.br ou
http://www.fiocruz.br, a partir de 10 horas do dia 27 de janeiro até às 23 horas e 59 minutos
do dia 16 de fevereiro de 2006, observado o horário oficial de Brasília/DF; b) o candidato
deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição, unicamente, por meio do boleto bancário,
impresso a partir dos endereços eletrônicos mencionados, em espécie, em qualquer agência
bancária (exigir do caixa a autenticação mecânica no boleto) ou através de qualquer
“Internet banking”; c) o boleto de pagamento será disponibilizado para impressão após o
devido preenchimento e transmissão, via internet, do Requerimento de Inscrição; d) será de
inteira responsabilidade do candidato a impressão e guarda do seu comprovante de pedido
de inscrição (boleto pago); e) o candidato que desejar concorrer à vaga reservada para
portador de deficiência, deverá obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em campo
específico e após efetivação da inscrição, deverá entregar pessoalmente o Laudo Médic o,
conforme especificado no subitem 2.4 deste Edital ou encaminhar às suas expensas, via
Aviso de Recebimento (AR) ou SEDEX, no máximo até 02 (dois) dias úteis após a data de

encerramento das inscrições (16 de fevereiro), endereçado à Diretoria de Planejamento e
Gestão - DPG da Fundação José Pelúcio Ferreira, “CONCURSO FIOCRUZ”, sito à Rua
México, nº 74, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20031-140; f) após as 23h e
59minutos do dia 14 de fevereiro de 2006 não será possível acessar o Formulário de
Requerimento de Inscrição; g) o pagamento do valor da inscrição poderá ser realizado até
15 de fevereiro de 2006, e, caso efetuado após o prazo previsto, não será aceito, implicando
o cancelamento da mesma; h) o pedido de inscrição só será aceito após ter sido informada
pela rede bancária a confirmação do pagamento do valor da inscrição; i) a FJPF não se
responsabilizará por pedidos de inscrição não recebidos por fatores de ordem técnica dos
computadores que impossibilitem a transferência dos dados, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de transmissão de dados; j) orientações e procedimentos a
serem seguidos para realização da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.fjpf.org.br ou http://www.fiocruz.br; k) a FIOCRUZ e a FJPF disponibilizarão,
para os candidatos que tiverem dificuldades em efetuar a inscrição por meios próprios,
locais com infra-estrutura de informática e pessoal, no horário de 10h às 16h, nos seguintes
endereços:
Belo Horizonte: FIOCRUZ: Centro de Pesquisa René Rachou (CPqRR) - Av. Augusto de
Lima, 1715 - Bairro Barro Preto;
Brasília: FIOCRUZ: Diretoria Regional de Brasília (DIREB) - SEPN Quadra 510, Bloco A
- Edifício INAN - 4º andar, sala 402;
Manaus: FIOCRUZ: Centro de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (CPqLMD) - Rua
Terezina, 476 - Bairro Adrianópolis;
Recife: FIOCRUZ: Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CpqAM) - Av. Professor
Moraes Rego, s/n SEPN Quadra 410 - Campus da UFPE - Cidade Universitária;
Salvador: FIOCRUZ: Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM) - Rua Waldemar
Falcão, 121 - Bairro Brotas;
Rio de Janeiro: FIOCRUZ: Centro de Recepção do Museu da Vida - Av. Brasil, 4.365 Manguinhos; FIOCRUZ: Instituto Fernandes Figueira - Centro de Estudos Olinto de
Oliveira - Av. Rui Barbosa, 716, Térreo - Flamengo; FJPF1: UFRJ - Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Prédio do CCMN, Decania do Centro, Diretoria de Planejamento e
Gestão - DPG, Cidade Universitária – Ilha do Fundão; FJPF2: Rua México, 74, 8º andar Centro.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS INSCRIÇÕES
4.1 Quando da realização da inscrição o candidato assume, sob as penas da Lei, que possui
os demais documentos comprobatórios para satisfação das condições exigidas à época da
sua nomeação, se classificado e convocado. Vale ressaltar que o não cumprimento de
comprovação da escolaridade e dos demais pré-requisitos, exigidos no Anexo I, implicará
na exclusão do candidato, independente dos resultados obtidos nas provas.
4.2 Não será aceita inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio
eletrônico (e- mail). Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não
atenda a todos os requisitos fixados neste Edital, a mesma será cancelada.
4.3 O candidato informará no Formulário de Requerimento de Inscrição como Documento
de Identificação qualquer um dos documentos relacionados a seguir, devendo o mesmo ser
apresentado, em original, no dia da realização de cada Etapa: carteiras expedidas pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelas Secretarias de Segurança Pública e Justiça,
pelos Institutos de Identificação, pelos Órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(Ordens, Conselhos, etc.); Passaporte Brasileiro; Carteiras Funcionais do Ministério

Público; Carteiras Funcionais expedidas por Órgão Público que, por lei federal, valham
como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação (somente o
modelo, com foto, aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23/09/1997).
4.3.1 No Formulário de Requerimento de Inscrição, deverá ser informado ainda, o número
do Cadastro de Pessoa Física - CPF.
4.4 Não haverá isenção total ou parcial do valor a ser pago a título de inscrição.
4.5 Estão impedidos de se inscrever neste Concurso Público os candidatos que não
preencherem os requisitos mínimos exigidos no art. 5º da Lei nº 8.112/90 e na Lei nº
8.691/93.
4.6 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
informar à FJPF da sua condição, e levar um acomp anhante, que ficará em sala reservada
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não
levar acompanhante não realizará a prova.
4.7 O candidato portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial para
a realização das provas deverá entrar em contato, imediatamente, com a FJPF, através da
Central de Atendimento ao Candidato, pelos telefones (21) 2564-3986, 2209-3329, 22095799 ou 2598-9432, solicitando os recursos especiais necessários, até o dia 15 de fevereiro
de 2006, impreterivelmente. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos
casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
4.8 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e
de razoabilidade.
4.9 O valor referente ao pagamento da inscrição somente será devolvido em caso de
cancelamento do Concurso Público por conveniência ou interesse da FIOCRUZ.
4.10 O candidato somente será considerado inscrito no Concurso Púb lico após ter cumprido
todas as instruções descritas, ter pleno conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores.
4.10.1 A não integralização dos procedimentos de inscrição (pagamento do valor da
inscrição) implica na desistência do candidato e sua conseqüente exclusão do Concurso
Público.
4.11 O comprovante de inscrição do candidato via Internet estará disponível no endereço
eletrônico http://www.fjpf.org.br ou http://www.fiocruz.br, após o acatamento da inscrição,
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.
4.12 É de inteira responsabilidade do candidato arcar com as despesas referentes a
deslocamento e estada para local de realização das provas na cidade em que optar realizar o
concurso.
5- DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1 O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) será disponibilizado, para todos os
candidatos
inscritos,
nos
endereços
eletrônicos
http://www.fjpf.org.br
ou
http://www.fiocruz.br e será enviado pelos Correios (ECT). Caso não o receba, até 3(três)
dias úteis antes da data marcada para realização das provas, o candidato, deverá comparecer
imediatamente, em um dos locais de inscrição citados no item 3.5, alínea “k” deste Edital,
no horário de 10h às 16h, observado o horário oficial de Brasília/DF para requerer 2ª via,
levando consigo o canhoto de pagamento e sua identificação.
5.2 É obrigação do candidato conferir as informações contidas no CCI, bem como tomar
conhecimento do seu número de inscrição no Concurso, data, horário e local de realização
da Etapa.

5.3 Caso haja qualquer inexatidão nas informações contidas no CCI, o candidato deverá
entrar em contato, imediatamente, com a FJPF, através da Central de Atendimento ao
Candidato, pelos telefones (21) 2564-3986, 2209-3329, 2209-5799 ou 2598-9432 e solicitar
a necessária correção. Em não o fazendo, estará assumindo total responsabilidade pelos
dados registrados no mesmo.
5.4 Além do C.C.I., o candidato tomará conhecimento do dia, hora e local da realização das
provas pela publicação no Diário Oficial da União.
5.5 A comunicação feita através do C.C.I. não exime o candidato da responsabilidade de
acompanhar o andamento deste Concurso Público através das informações divulgadas no
Diário Oficial da União.
6 - DAS PROVAS
6.1 Para cada área de atuação/perfil deste Concurso haverá uma Comissão Examinadora,
sob responsabilidade da FJPF.
6.1.1 Cada Comissão Examinadora será constituída por 3 (três) profissionais de alta
qualificação (Resolução nº 2 do CPC) nas áreas objeto do Concurso ou correlatas, sendo 1
(um) deles do quadro permanente da FIOCRUZ.
6.1.2 Cada Comissão Examinadora terá um suplente que pertença ao quadro permanente da
FIOCRUZ, e um segundo suplente que não pertença a este quadro.
6.1.3 A FIOCRUZ manterá em caráter permanente uma Comissão para acompanhar todas
as etapas de realização do presente Concurso Público.
6.2 O Concurso Público para o cargo de Técnico, será composto das seguintes etapas:
6.2.1 1ª Etapa - Prova Objetiva contendo 50 questões de múltipla escolha, de caráter
eliminatório e classificatório, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de
Matemática e 30 questões de Conhecimentos Específicos na área de atuação;
6.2.2 2ª Etapa - Análise de Títulos e Currículo, classificatória;
6.2.3 3ª Etapa - Prova Prática, eliminatória e classificatória.
6.3 - Da 1ª Etapa - Prova Objetiva
6.3.1 Prova de múltipla escolha versando sobre Conhecimentos Específicos na área de
atuação , cujos temas constam do Anexo III.
6.3.2 As disciplinas, o número de questões, a pontuação máxima e mínima exigida e o peso
de cada etapa para aprovação constam do Anexo V.
6.3.3 Cada questão apresentará 5 (cinco) alternativas e uma única resposta correta.
6.3.4 Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que obtiver, no mínimo,
50% de acertos exigidos em cada disciplina conforme Anexo V.
6.3.5 Para efeito de prosseguimento no certame, os candidatos aprovados serão
classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos na Prova Objetiva, aplicados
os pesos das disciplinas, conforme Anexo V.
6.4 - Da 2ª Etapa - Análise de Títulos e Currículo
6.4.1 A Análise de Títulos e Currículo obedecerá às normas dispostas no Anexo VI deste
Edital.
6.4.2 Os candidatos aprovados na Prova Objetiva e nela classificados em até 5 (cinco)
vezes o número de vagas determinado para o perfil, serão convocados para apresentarem
seus Títulos e Currículo.
6.4.3 Todos os candidatos que se encontrarem com nota igual à classificação limite, serão
convocados para a próxima Etapa.
6.4.4 Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada e não serão
devolvidos.

6.4.5 Não serão recebidos documentos originais.
6.4.6 Na impossibilidade de comparecimento do candidato serão aceitos os títulos
entregues através de procurador, mediante apresentação do documento de identidade
original do procurador e de procuração simples do interessado, acompanhada de cópia
legível do documento de identidade do candidato.
6.4.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu
procurador no ato de entrega dos títulos, bem como a entrega dos mesmos na data prevista
no Edital de convocação para essa fase, arcando o candidato com as conseqüências de
eventuais erros de seu representante.
6.4.8 Somente terão seus títulos aferidos os candidatos aprovados na Prova Objetiva e
classificados conforme o item 6.4.2.
6.4.9 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ ou via correio eletrônico.
6.4.10 Será eliminado o candidato que não comprovar a escolaridade e os pré-requisitos
exigidos para o exercício do cargo, na convocação para a posse.
6.5 - Da Prova Prática
6.5.1 A Prova Prática obedecerá às normas dispostas no Anexo VI deste Edital.
6.5.2 Somente realizarão a Prova Prática os candidatos que obtiverem classificação até 3
(três) vezes o número de vagas determinado para o perfil, após a realização e classificação
da Etapa 2 (Análise de Títulos e Currículo).
6.5.2.1 Todos os candidatos que se encontrarem com nota igual à classificação limite, serão
convocados para a próxima Etapa.
6.5.3 A Prova Prática será realizada na FIOCRUZ, frente à respectiva Comissão
Examinadora, considerando as características do perfil e as respectivas atribuições,
versando sobre os temas constantes do Anexo III.
6.5.4 A Prova Prática constará de avaliação para aferir a aptidão do candidato, baseando-se
no conteúdo programático específico do perfil constante do Anexo III e terá a duração
máxima de 30 (trinta) minutos.
6.5.5 Será considerado aprovado na Prova Prática o candidato que for considerado Apto.
6.6 A Média Final do candidato será a média ponderada das notas obtidas nas Etapas,
considerando os pesos mostrados no Anexo VI.
7- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
7.1 As provas realizar-se-ão em datas, locais e horários indicados no Cartão de
Confirmação de Inscrição e divulgados por meio de Editais de Convocação publicados no
D.O.U.
7.2 As provas objetivas terão 04(quatro) horas de duração.
7.3 O candidato realizará a Prova Objetiva no Município indicado, em campo específico,
conforme registrado no Requerimento de Inscrição.
7.4 O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização do Concurso
Público com antecedência mínima de uma hora do horário marcado para o início de suas
etapas, observando o horário oficial de Brasília.
7.5 Somente será admitido à sala de prova o candidato que se apresentar até o horário
estabelecido oportunamente e que estiver munido do original do documento de identidade
informado no Requerimento de Inscrição (item 4.3, deste Edital), não sendo aceita cópia,
ainda que autenticada, ou protocolo.
7.5.1 O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a pe rmitir, com clareza, a
identificação do candidato.
7.6 Na Prova Objetiva serão ainda observados os seguintes itens:

7.6.1 O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de
tinta de cor azul ou preta, com a qual deverá assinalar, com clareza, suas respostas no
Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção eletrônica.
7.6.2 Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato. O
preenchimento do mesmo será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder de conformidade com as instruções específicas contidas no cartão.
7.6.3 Será atribuída NOTA ZERO à questão da prova que contiver mais de uma ou
nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
7.7 Durante a realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta (livros,
notas, códigos, manuais, impressos ou anotações), nem portar telefone celular,
transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo, máquina calculadora ou qualquer
equipamento eletrônico.
7.8 Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma
hora do seu início, por motivo de segurança.
7.9 Os candidatos somente poderão se ausentar do recinto de prova portando o caderno de
questões, após 2(duas) ho ras do início da mesma, por motivo de segurança.
7.10 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente sairão juntos do
recinto, após a aposição, em Ata, de suas respectivas assinaturas.
7.11 Por motivo de segurança, será terminantement e vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão de respostas.
7.12 Não haverá aplicação de provas fora dos locais e datas pré-estabelecidos.
7.13 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar a ausência
do candidato, o não comparecimento à prova importará a sua eliminação do Concurso.
7.14 Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido; b) ausentar-se da sala de provas sem o
acompanhamento do fiscal ou antes de decorrida uma hora do início das provas; c) for
surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou
impressos ou calculadoras; d) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de
equipamento eletrônico de comunicação; e) lançar mão de meios ilícitos para a execução da
prova; f) não devolver o Cartão de Respostas; g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos; h) for descortês com os coordenadores, executores e seus auxiliares ou qualquer
autoridade presente antes, durante e após a realização do Concurso Público, assim como
proceder de forma incompatível com as normas de civilidade e compostura exigível de um
candidato.
8 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
8.1 Os candidatos aprovados em todas as etapas serão classificados para a cidade a que se
destina a vaga, conforme Anexo I deste Edital, em ordem decrescente da Média Final,
calculada conforme item 6.6, na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação,
terá preferência, sucessivamente, o candidato: a) com maior nota na Prova Objetiva de
Conhecimentos Específicos na Área de Atuação; b) mais idoso.
8.1.1 Caso haja pelo menos um candidato com idade igual ou superior a sessenta anos,
completos até o último dia de inscrição, o desempate, no cargo, se dará utilizando como
primeiro critério, a idade, seguido dos demais critérios já enumerados no item 8.1.
8.2 Serão feitas quatro classificações:
8.2.1 Uma considerando o cargo, a área de atuação e o perfil e outra considerando apenas o
cargo e a área de atuação para os candidatos deficientes que concorrem às vagas reservadas;

8.2.2 Uma considerando o cargo, a área de atuação e o perfil e outra considerando apenas o
cargo e a área de atuação para os candidatos que concorrem às vagas regulares.
8.2.3 Se os aprovados (vagas reservadas e vagas regulares) para um determinado cargo/área
de atuação/perfil não preencherem as vagas definidas para o mesmo, será convocado o
candidato que tiver a melhor classificação entre os concorrentes da mesma área de atuação
no respectivo cargo, e que ainda não esteja classificado no perfil ao qual concorreu.
8.2.4 Nesse caso, haverá alteração no número de vagas de um perfil, mas o quantitativo
previsto para a área de atuação permanecerá inalterado.
8.3 Havendo desistência de candidato convocado para a nomeação ou, no caso de não
comprovação da escolaridade e dos pré-requisitos exigidos para o exercício do cargo no ato
de convocação para a posse, facultar-se-á à Administração substituí- los, convocando novos
candidatos, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, para o provimento das vagas
previstas neste Edital.
9 - DOS RECURSOS
9.1 O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas, em qualquer
caso, após a publicação do ato no D.O.U., tendo como termo inicial o 1º dia útil
subseqüente.
9.2 O recurso deverá ser individual, com a indicação precisa daquilo em que o candidato se
julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citação
de artigos de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores, etc., juntando, sempre
que possível, cópia dos comprovantes.
9.3 O requerimento deverá ser digitado ou datilografado, utilizando folhas no formato A4 e
separadas para cada questão da prova, contendo o cargo, nome e o número de inscrição do
candidato e deverá ser entregue, em um dos endereços citados no item 3.5, alínea “k” deste
Edital, exceto no Rio de Janeiro, quando deverá ser entregue na FIOCRUZ: Centro de
Recepção do Museu da Vida - Av. Brasil, 4.365 - Manguinhos ou na UFRJ - Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Prédio do CCMN, Decania do Centro, Diretoria de Planejamento
e Gestão - DPG, Cidade Universitária - Ilha do Fundão.
9.4 Se do exame dos recursos resultarem anulação de questão (Prova Objetiva), a
pontuação correspondente à questão será atribuída a todos os candidatos que não a tiverem
obtido na correção inicial, independentemente de terem recorrido.
9.5 O candidato poderá, observando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas mencionado no
item 9.1 acima, solicitar vista do Cartão de Respostas, para dissipar eventual dúvida sobre
as alternativas assinaladas e que será concedida através de fotocópia ou mídia digital.
9.6 Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou apresentado
fora do prazo estipulado no item 9.1 acima ou não subscrito pelo próprio candidato.
9.7 Os recursos enviados por Fax, Internet ou Via Postal não serão aceitos, bem como os
recursos fora do prazo previsto.
9.8 Todos os recursos serão analisados e os resultados serão divulgados nos endereços
eletrônicos http://www.fjpf.org.br e http:// www.fiocruz.br.
9.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de
recursos e recurso de gabarito oficial definitivo.
9.10 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
9.11 A forma e os prazos para interposição de recursos contra os resultados provisórios na
avaliação de títulos serão disciplinados nos respectivos editais de divulgação dos resultados
provisórios.
10 - DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO

10.1 O Concurso Público terá seu resultado final homologado, pelo Presidente da
FIOCRUZ, mediante publicação no Diário Oficial da União, da lista dos nomes dos
candidatos aprovados e classificados, até o número de vagas previsto na área de
atuação/perfil, conforme Anexo I deste Edital. A divulgação também será feita pela rede
Internet, nos endereços: http://www.fjpf.org.br e http://www.fiocruz.br.
10.1.1 Nesta divulgação serão consideradas as notas alteradas por recursos, que tenham
sido deferidos.
10.2 O prazo de validade do Concurso será de um ano, prorrogável por igual período, a
critério da Administração da FIOCRUZ.
10.2.1 Durante o período de validade do Concurso Público, o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão poderá autorizar a nomeação de candidatos aprovados e não
convocados até o limite de cinqüenta por cento a mais do quantitativo original de vagas.
11 - DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL
11.1 Os candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas existentes para cada
área de atuação/perfil oferecido serão convocados, por meio de telegrama, para exame de
aptidão física e mental, sob a coordenação da FIOCRUZ.
11.2 Os candidatos classificados para a reserva de vagas para portador de deficiência, serão
avaliados por uma equipe multiprofissional, que atuará em conformidade com o disposto no
§ 1°, do art. 43, do Decreto n° 3.298/99.
11.3 O não comparecimento ao exame de aptidão física e mental implicará na desistência
do candidato em ser nomeado para cargo efetivo da FIOCRUZ.
11.4 Não serão admitidos, em nenhuma hipótese, pedidos de reconsideração ou recurso do
julgamento obtido no exame de aptidão física e mental.
12 - DA INVESTIDURA NO CARGO
12.1 Os candidatos aprovados no Concurso Público de provas e títulos e classificados
dentro do limite de vagas existentes para cada área de atuação/perfil oferecido serão
convocados pela ordem da classificação final, por correspondência direta, para manifestar
interesse ou não pela nomeação.
12.2 No caso de brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa:
a)estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento de gozo de direitos políticos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto
nº 70.436, de 18 de abril de 1972; b)gozar dos direitos políticos; c)estar quite com as
obrigações eleitorais; d)estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para candidatos
do sexo masculino; e)ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo/área de atuação/perfil, comprovadas por junta médica da FIOCRUZ, ou por ela
designada; f) apresentar na data de convocação para a posse a formação escolar, titulação,
conhecimentos específicos e experiência requeridas para o cargo/área de atuação/perfil; g)
ter idade mínima de dezoito anos completos até a data da convocação para nomeação;
h)estar inscrito no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com
as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional, quando for o
caso; i) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público nos termos da
Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.112/ 90.
12.3 No caso de estrangeiro, na forma da Lei nº 9.515, de 20 de novembro de 1997, que
acrescentou o parágrafo 3º ao Art. 5º da Lei 8.112/90 tendo que:
a) ter visto de permanência em território nacional, que permita o exercício em atividades
laborativas no Brasil; b) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo/área de atuação/perfil, comprovadas por junta médica da FIOCRUZ, ou por ela

designada; c) apresentar na data da posse a formação escolar, titulação, conhecimentos
específicos e experiência requerida para o cargo/área de atuação/perfil com os títulos e
Certidões/ Diplomas devidamente revalidados quando obtidos no exterior; d) ter idade
mínima de dezoito anos completos até a data da convocação para nomeação; e) não estar
incompatibilizado para nova investidura em cargo público nos termos da Constituição
Federal, de 1988 e da Lei nº 8.112/ 90.
12.4 Os candidatos deverão conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no
presente Edital.
12.5 Somente será empossado no cargo o candidato considerado Apto no exame de aptidão
física e mental, de caráter eliminatório, a ser realizado por profissionais previamente
designados pela FIOCRUZ.
12.6 Por ocasião da nomeação, serão exigidos do candidato habilitado os seguintes
documentos:
a) original e fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento; b) original e fotocópia
da Carteira de Identidade; c) 02 (duas) fotos 3 x 4, coloridas e recentes; d) original e
fotocópia do Cartão de Identificação de Contribuinte do Ministério da Fazenda (CPF); e)
original e fotocópia do Título de Eleitor e do último comprovante de votação (1º e 2º turnos
ou único turno); f) original e fotocópia do PIS ou PASEP (quando possuir); g) original e
fotocópia da Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos (homem) e 21 (mulher);
h) original e fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; i) original e
fotocópia do Comprovante de Residência em seu nome (última conta de luz, gás, água ou
telefone), onde conste seu endereço comple to, inclusive CEP; j) original e fotocópia do
Comprovante de Escolaridade e Titulação, emitido por órgão oficial, conhecimentos
específicos e experiência correspondente ao cargo; k) original de Certidão de regularidade
de inscrição e de exercício da profissão expedido pelo Conselho Regional da classe a que
pertence e correspondente comprovante de quitação de anuidade vigente; l) não estar
incompatibilizado para nova investidura em cargo público nos termos da Constituição
Federal de 1988 e da Lei nº 8.112/ 90; m) gozar dos direitos políticos, e n) outros casos
previstos em Lei.
12.7 O candidato, após adotados os procedimentos do subitem 12.6, será convocado para
assinar o Termo de Posse.
12.8 A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo Termo, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado.
12.8.1 O candidato nomeado apresentar-se-á para a posse e exercício, às suas expensas, na
Unidade onde será lotado.
12.8.2 A posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação do termo de
provimento, tornando sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo
especificado, de acordo com o art. 13, da Lei nº 8112/90.
12.8.3 A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
12.8.4 No ato da posse o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública, em qualquer esfera do governo.
12.9 O servidor terá o prazo de até 15 (quinze) dias para entrar em exercício, contados da
data da posse, entendendo-se como exercício o efetivo desempenho das atribuições do
cargo.
12.9.1 Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo
especificado no item 12.9.

12.10 O não pronunciamento do candidato aprovado e classificado permitirá à
Administração excluí- lo do Concurso Público, após reconvocá- lo por Edital ou carta com
Aviso de Recebimento (AR) ou telegrama.
12.11 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
passará por estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação de desempenho.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Os resultados deste Concurso Público serão publicados no Diário Oficial da União e
disponibilizados na rede Internet nos endereços: http://www.fjpf.org.br e
http://www.fiocruz.br.
13.2 O candidato será responsável pela atualização de seu endereço residencial, junto à
Fundação José Pelúcio Ferreira - FJPF, até a publicação do Resultado Final. A partir da
publicação, a atualização deverá ser feita junto à FIOCRUZ, durante o prazo de validade do
Concurso.
13.3 A jornada semanal de trabalho é de 40(quarenta) horas.
13.4 O reajuste dos vencimentos se dará na forma da Lei.
13.5 Os títulos de Doutor e Mestre, para os fins previstos no subitem 1.5, das Disposições
Preliminares e no Capítulo 12, dos Requisitos para Investidura no Cargo, deste Edital serão
considerados somente se obtidos em Instituição credenciada pelo Ministério da Educação e
do Desporto e, quando obtidos no exterior, revalidados por Instituição nacional competente,
conforme parágrafo 2º do artigo 21 da Lei n° 8.691/93.
13.6 Será sumariamente excluído do Concurso, em qualquer etapa, o candidato que fizer,
em qualquer documento, declaração falsa ou inexata ou não atender às determinações do
presente Edital e seus Anexos.
13.7 A classificação no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso
automático no cargo, mas apenas a expectativa de ser nele nomeado, seguindo rigorosa
ordem classificatória, ficando a concretização desse ato condicionada à oportunidade e
conveniência da Administração.
13.8 A FIOCRUZ não arcará com despesas de deslocamento e/ou mudança dos candidatos
para a realização das provas e/ou investidura no cargo.
13.9 Todas as pessoas nomeadas para o cargo do presente Concurso Público estarão
subordinadas à Lei n° 8.112/90 e ao Plano de Carreiras para a Área de Ciência e
Tecnologia, Lei n° 8.691, de 28 de julho de 1993.
13.10 O candidato nomeado deverá permanecer, no mínimo, por 03(três) anos na Fundação
Oswaldo Cruz, em efetivo exercício do cargo para o qual foi concursada a vaga, não sendo
aceito pedido de redistribuição ou remoção, salvo por imposição legal ou interesse da
FIOCRUZ.
13.11 O candidato nomeado estará sujeito a deslocamentos para executar trabalhos em
diferentes áreas do país.
13.12 Os Anexos que estão mencionados no corpo deste Edital, estarão disponíveis nos
endereços eletrônicos www.fjpf.org.br e www.fiocruz.br, a partir de 23 de janeiro de 2006.
13.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público da
FIOCRUZ, ou, em última instância, pelo Conselho Deliberativo da FIOCRUZ.
PAULO MARCHIORI BUSS

ANEXO II
PRÉ-REQUISITOS
PARA OS CARGOS DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
CARGO/CLASSE
PRÉ-REQUISITO
Ensino Médio e um ano, no mínimo, de participação em projetos
Técnico 1
de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico; ou habilitação
inerente à classe.

ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E ATRIBUIÇÕES POR PERFIL

Conteúdo Programático da Disciplina Língua Portuguesa para o cargo de Técnico 1: 1.
Compreensão e interpretação de texto. 2. Estrutura, formação, classe e emprego de palavras. 3.
Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. 4. Flexão, concordância e regência verbal e
nominal. 5. Emprego de modos e tempos verbais. 6. Ortografia oficial. 7. Adequação vocabular. 8.
Semântica: antônimos, sinônimos. 9. Reescritura de frases. 10. Sintaxe dos termos da oração.
Conteúdo Programático da Disciplina Matemática para o cargo de Técnico 1: 1. Conjuntos
numéricos, funções e equações: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. 2. Funções e
equações lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. 3. Polinômios e equações.
4. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. 5. Geometria: geometria no plano e no espaço. 6.
Análise combinatória.
CARREIRA: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
CARGO: TÉCNICO 1
ÁREA DE ATUAÇÃO: Biblioteconomia
Conteúdo programático para a prova objetiva: 1. Recursos de informação disponíveis em
bibliotecas. 2. Funcionamento de bibliotecas. 3. Organização física de acervo. 4. Qualidade no
atendimento ao usuário.
CÓD:169
PERFIL: Processamento, Gestão e Disseminação da Informação em Saúde
Conteúdo programático:1. Regras de alfabetação. 2. Noções básicas do funcionamento de
biblioteca. 3. Conhecimento dos recursos de informação disponíveis em bibliotecas. 4.
Atendimento ao usuário. 5. Armazenamento e organização física de acervo.
Exemplos de atribuições do perfil:Apoiar tecnicamente a organização do acervo; orientar o
usuário sobre produtos e serviços; atualizar banco de dados; atuar em reprografia.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Biotério
Conteúdo programático para a prova objetiva:1. Ética em experimentação animal e bem-estar
animal. 2. Biossegurança em biotérios. 3. Boas práticas de laboratório. 4. Biotério: definição,
importância, tipos, estrutura física. 5. Eutanásia em Animais de Experimentação. 6. Manejo e
criação de animais de laboratório. 7. Principais zoonoses.
CÓD:166
PERFIL: Criação e manejo de animais de laboratório
Conteúdo programático:1. Instalações e barreiras sanitárias. 2. Descarte de resíduos
biológicos. 3. Manejo e criação de animais de laboratório. 4. Alimentação e reprodução
animal. 5. Sexagem de animais de laboratório.
Exemplos de atribuições do perfil: Criar e manejar animais de laboratório; higienizar e
esterilizar materiais e insumos.
CÓD:167
1

PERFIL: Controle Sanitário Animal
Conteúdo programático:1. Instalações e barreiras sanitárias. 2. Descarte de resíduos
biológicos. 3. Citologia, hematologia, parasitologia, imunologia, genética e histologia em
animais de laboratório. 4. Técnicas de coleta de material, sangue inclusive, e inoculação
em animais. 5. Métodos de diagnóstico em análises clínicas de animais
Exemplos de atribuições do perfil: Dar apoio às análises de exames visando o
monitoramento sanitário dos animais criados e mantidos em laboratório.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Comunicação
Conteúdo programático para a prova objetiva:1. Ilustração científica e artística. 2. Diagramação,
projeto gráfico e tipográfico.
CÓD:170
PERFIL: Ilustração Gráfica
Conteúdo programático:1. Programas de computação gráfica. 2. Desenho científico à mão
livre.
Exemplos de atribuições do perfil: Realizar ilustração científica e artística, utilizando
programas de computação gráfica e caneta de nanquim.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Controle de Qualidade de Insumos e Produtos
Conteúdo programático para a prova objetiva:1. Boas práticas de laboratório. 2. Gerenciamento de
padrões de referência. 3. Validação de Metodologia. 4. ISO/IEC 17025 e RDC 210. 5. Análise
Interlaboratorial. 6. Padronização de Substâncias para uso como padrão. 7. Análise de
Performance do Laboratório. 8. Amostragem. 9. Normas de Biossegurança.
CÓD:186
PERFIL: Controle Físico-Químico
Conteúdo programático: 1. Preparação e aferição de soluções, volumetria, titulação
pontenciométrica, espectrofotometria de absorção no ultravioleta e visível. 2.
Cromatografia fase gasosa, líquida e camada fina. 3. Preparação e aferição de soluções,
volumetria, titulação pontenciométrica, espectrofotometria de absorção no ultravioleta e
visível. 4. Cromatografia fase gasosa, líquida e camada fina.
Exemplos de atribuições do perfil: Realizar atividades em laboratório de pesquisa ou
análises clínicas ou de análises físico-químicas ou indústria química ou farmacêutica ou
alimentícia; controlar a qualidade físico, físico-química e química de produtos; atuar na
área de laboratório de ensaios baseados nas normas NBR ISO/IEC, nas normas de
segurança química e física em laboratórios; lidar com equipamentos de cromatrografia;
elaborar procedimentos operacionais padrão relacionados às práticas de trabalho.
CÓD:187
PERFIL: Controle Microbiológico
Conteúdo programático:1. Soluções: unidades de concentração, diluição, mistura de
soluções e estequiometria. 2. Microbiologia Geral: morfologia geral de microrganismos,
métodos de coloração, classificação, fisiologia e nutrição microbiana, desinfecção e
esterilização de materiais. 3. Isolamento e Identificação de Microrganismos: técnicas de
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amostragem, isolamento, cultivo e microscopia. 4. Estrutura e função dos ácidos nucléicos.
5. Controle da Qualidade Microbiológico: contagem de bactérias heterotróficas, contagem
de bolores e leveduras, coliformes totais e fecais, pesquisa de patógenos.
Exemplos de atribuições do perfil: Preservar microrganismos; realizar taxonomia de
fungos e biologia molecular de microrganismos; controlar a qualidade microbiológica de
produtos sujeitos à ação da Vigilância Sanitária.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Enfermagem
Conteúdo programático para a prova objetiva:1. Cuidados de enfermagem na saúde materno
infantil. 2. Assistência de enfermagem na prevenção e tratamento de pacientes portadores de
Hipertensão, Diabetes e Tuberculose. 3. Biossegurança. 4. Prevenção e controle da infecção
hospitalar. 5. Ética e Legislação Profissional.
CÓD:178
PERFIL: Enfermagem
Conteúdo programático:1. Cuidados básicos de enfermagem na administração de nutrição
enteral e parenteral, medicamentos, sangue e componentes. 2. Cuidados básicos de
enfermagem em curativos, ostomias, drenos e catéteres. 3. Cuidados básicos de
enfermagem em ventilação mecânica invasiva e não -invasiva. 4. Assistência de
enfermagem ao RN normal e de alto risco. 5. Assistência de enfermagem à criança
hospitalizada com doenças agudas e crônicas, em enfermaria clínica, cirúrgica e unidade
de terapia intensiva.
Exemplos de atribuições do perfil: Executar atividades técnicas de enfermagem em adultos
e crianças, em ambulatório, enfermarias, intensivismo neonatal e pediátrico, ginecoobstetrícia.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Farmácia
Conteúdo programático para a prova objetiva:1.Formas de administração de medicamentos. 2.
Conservação de medicamentos. 3. Farmácia Hospitalar. 4. Armazenamentos. 5. Farmacotécnica
Controle da Infecção Hospitalar. 6. Biossegurança.
CÓD:180
PERFIL: Assistência farmacêutica
Conteúdo programático:1. Administração de materiais, medicamentos e insumos. 2.
Medicamentos utilizados nos programas de saúde. 3. Sistema de Distribuição de
Medicamentos. 4. Riscos de estocagem e movimentação de medicamentos. 5. Controle de
validade de medicamentos.
Exemplos de atribuições do perfil: Executar atividades técnicas de assistência farmacêutica
em âmbito ambulatorial.

ÁREA DE ATUAÇÃO: Informática
Conteúdo programático para a prova objetiva:1. Usabilidade e acessibilidade na WEB (Lei 10.098).
2. Lógica e Linguagens de Programação:PHP, Java Script e LUA. 3.Aplicativos : Photoshop e
Flash
CÓD:168
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PERFIL: Programação e aplicativos web
Conteúdo programático:1. Sistemas Operacionais : GNU/Linux. 2.Padrões Web : XHTML,
CSS, Tableless e Web Standard. 3.Bancos de Dados : MYSQL. 4. Linguagens de
Programação:PHP, Java Script e LUA. 5. Aplicativos: Photoshop ou Fireworks, Flash e
Macromedia Studio MX
Exemplos de atribuições do perfil: Efetuar testes e simulações para homologação da
solução; implantar sistemas e disponibilizar para utilização com documentação; apoiar a
capacitação técnica de equipe e desenvolvimento de rotinas de segurança da informação;
colaborar no desenvolvimento de aplicativos em ambiente web e códigos client-side;
montar, manter e dar suporte técnico ao usuário em equipamentos de informática
utilizando sistemas operacionais; participar de comissões e redes técnicas em sua área de
atuação.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Manutenção de infra-estrutura
Conteúdo programático para a prova objetiva:1. Medição metrológica. 2. Sistemas de medidas de
unidades. 3. Projeções ortogonais: perspectiva e corte. 4. Informática básica. 5. Uso de
equipamento de proteção individual.
CÓD:174
PERFIL: Eletrotécnica
Conteúdo programático:1. Sistema elétricos eletrônicos de redes de distribuições. 2.
Manutenção de sistemas elétricos eletrônicos de redes de distribuições. 3. Eficiência
energética dos equipamentos e instalações.
Exemplos de atribuições do perfil: Executar atividades de manutenção e instalação de
circuitos elétricos e eletrônicos; consertar equipamentos e registrar em banco de dados
para monitorar as manutenções realiza das.
CÓD:176
PERFIL: Refrigeração
Conteúdo programático:1. Manutenção de equipamentos técnicos - científicos e médicohospitalares de refrigeração. 2. Eficiência energética dos equipamentos e instalações. 3.
Refrigeração e ar condicionado.
Exemplos de atribuições do perfil: Fazer manutenção dos equipamentos que utilizam
sistemas de refrigeração (freezers -70 grau / 80 grau c, centrifugas refrigeradas,
criostatos, liofilizadores, microscópios eletrônicos).
CÓD:177
PERFIL: Telecomunicação
Conteúdo programático:1. Manutenção de redes de telecomunicações internas e externas,
estruturadas e de fibra ótica. 2.Manutenção de centrais telefônicas. 3. Infra -estrutura de
telecomunicações prediais.
Exemplos de atribuições do perfil: Executar serviços na área de comunicação de voz e
dados, avaliando redes internas e externas para centrais telefônicas
CÓD:182
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PERFIL: Edificações e Manutenção Predial
Conteúdo programático:1. Infra-estrutura. 2. Acessibilidade à edificação. 3. Conforto
termo-acústico. 4. Sistema construtivo; Tipo de uso. 5. Saúde das edificações.
Exemplos de atribuições do perfil: Realizar manutenção e recuperação das edificações;
aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos visando a qualidade e produtividades
dos processos construtivos e de segurança dos trabalhadores, fiscalização e execução de
obras e serviços.
CÓD:183
PERFIL: Eletrônica
Conteúdo programático:1. Organização da oficina de trabalho. 2. Estudo dos transdutores.
3. Sistemas de aterramento – aplicações práticas. 4. Efeitos fisiológicos da corrente
elétrica. 5. Macrochoques – Padrões elétricos de segurança.
Exemplos de atribuições do perfil: Desenvolver atividades de apoio técnico em eletrônica,
controle de manutenção do material didático do Laboratório; realizar manutenção
preventiva; acompanhar e assessorar instrutores na elaboração dos arranjos físicos para
o desenvolvimento das aulas.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Parasitologia
Conteúdo programático para a prova objetiva: 1. Biossegurança e Boas Práticas em Laboratório BPF. 2. Esterilização e preparo de soluções. 3. Vidraria e equipamentos utilizados em
laboratório. 4. Biologia Geral. 5. Bases da parasitologia humana. 6. Química geral. 6. Imunologia
básica. 7. Citologia e Histologia - principais tecidos animais. 8. Bases da Biologia celula r.
CÓD:179
PERFIL: Técnicas laboratoriais
Conteúdo programático: 1. Conhecimento básico da biologia e de métodos de coleta de
parasitos humanos e de seus vetores; reconhecimento de formas evolutivas de parasitos
humanos e vetores. 2. Métodos de diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias: exame
direto, sorológico e molecular. 3. Patologia clínica: hematologia geral, citologia, urinálise e
bioquímica; espectrofotometria e cromatografia. 4. Cultura de células eucarióticas e
procarióticas, microscopia, histologia e baciloscopia. 5. Preparo de soluções, meios de
cultura e corantes, vidraria e equipamentos de laboratório.
Exemplos de atribuições do perfil: Preparar reagentes e meios de cultura, soluções,
corantes para técnicas histológicas ou de ultra -estrutura e montagem de lâminas;
desenvolver cultura primária e linhagens celulares de mamíferos; criopreservar células
eucarióticas; manusear, inocular patógenos e necropsiar animais de laboratório; utilizar
técnicas de processamento para coloração e microscopia óptica, microscopia eletrônica de
transmissão e varredura; operar micrótomos e ultramicrótomos; processar material
biológico para diagnóstico; repassar e manter culturas estoque; usar métodos aplicados
em estudos das respostas imunológicas celular e humoral; dosar anticorpos; realizar
manutenção de protozoários em meios celulares e acelulares; manter e manipular colônias
de culicídeos e vetores; realizar e interpretar exames bioquímicos, hamatológicos, imuno
hematológicos, parasitológicos, imunológicos, uroanálises e bacterioscopia em laboratório
de análises clínicas.
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ÁREA DE ATUAÇÃO: Radiologia
Conteúdo programático para a prova objetiva:1. Física das radiações: proteção radiológica e
dosimetria profissional e do paciente. 2. Técnicas radiológicas. 3. Legislação do Sistema Único de
Saúde. 4. Legislação de serviços de radiodiagnóstico - Portaria 453/98 ANVISA.
CÓD:185
PERFIL: Radiologia
Conteúdo programático:1. Radiologia geral. 2. Exames contrastados. 3. Mamografia. 4.
tomografia computadorizada. 5. Técnicas de exames a beira do leito. 6. Câmara escura e
processamento de filmes.
Exemplos de atribuições do perfil: Realizar exames de radiologia geral conhecendo o
posicionamento adequado dos pacientes e as técnicas específicas; processar a revelação e o
preparo dos produtos químicos de revelação; aplicar medidas de proteção radiológica
individual e do paciente (dosimetria)
ÁREA DE ATUAÇÃO: Segurança do Trabalho
Conteúdo programático para a prova objetiva:1. Riscos ambientais. 2. Tecnologia e prevenção no
combate a sinistro. 3. Segurança do trabalho: legislação e normatização, acidentes de trabalho. 4.
Equipamentos de proteção individual e coletiva - EPI/EPC. 5. Inspeções de segurança.
CÓD:175
PERFIL: Segurança do Trabalho
Conteúdo programático:1. Segurança do trabalho na construção civil. 2. Segurança
ocupacional na construção civil. 3. Biossegurança nas edificações em Saúde.
Exemplos de atribuições do perfil: Participar na aplicação e implementação de políticas de
saúde e segurança ocupacional, fiscalizar periodicamente as condições de execução das
obras pelas empresas contratadas, realizar medições, implementar mapas de riscos.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Sistema da Qualidade
Conteúdo programático para a prova objetiva:1. Norma Internacionais de Organização - NBR
ISO/IEC 17025. 2. Norma Internacionais de Organização ISO da série 9000.
CÓD:188
PERFIL: Metrologia
Conteúdo programático:1. Controle de registros; Incerteza de medição. 2. Calibração de
instrumentos de medição de massa. 3. Calibração de instrume ntos de medição de volume
de líquidos. 4. Calibração de instrumentos de medição de termometria de contato.
Exemplos de atribuições do perfil: Realizar calibração conforme especificações dos
sistemas da qualidade; realizar calibrações nas áreas de Temperatura, Massa e Volume;
realizar processo de controle de equipamentos de laboratório.
ÁREA DE ATUAÇÃO: Patologia
Conteúdo programático para a prova objetiva: 1. Noções de Histologia. 2. Microscopia óptica de
luz. 3. Inflamação aguda/ crônica e reparo tecidual. 4. Necrose.
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CÓD: 412
PERFIL: Histopatologia
Conteúdo programático: 1.Coleta e cuidados com o encaminhamento do material
histopatológico. 2. Fixação tecidual e fixadores – descalcificação. 3. Processamento
histopatológico manual e automatizado. 4. Técnicas de inclusão em parafina. 5.
Microtomia. 6. Coloração de rotina(HE). 7. Coloração especial. 8. Preparo de Soluções e
reagentes. 9. Noções de Biossegurança em Laboratório de Histopatologia. 10.
Arquivamento e organização de blocos e lâminas.
Exemplos de atribuições do perfil: Preparar soluções; receber e encaminhar para
processamento material cirúrgico e experimental; realizar microtomia em blocos
parafinizados; corar lâmina.
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