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UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGEPE – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

CPTA – COORDENAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA 
 

EDITAL N.° 218/ 2013 
 

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições, tendo em 
vista o disposto no artigo nº 37, inciso II, da Constituição Federal, no Decreto nº 6.944, de 
21 de agosto de 2009, no Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, na Portaria do 
Ministério da Educação nº 243, de 3 de março de 2011, e na Portaria Interministerial nº 
461, de 20 de novembro de 2013, torna público que estarão abertas, no período de 27 de 
novembro de 2013 a 20 de dezembro de 2013, as inscrições para Concurso Público 
destinado ao provimento de vagas em cargos técnico-administrativos em educação, nos 
termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, (Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Federais) e suas alterações, e da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 
2005, e suas alterações, para lotação nas Unidades Acadêmicas e Administrativas desta 
Universidade, situadas no Estado do Rio de Janeiro, conforme as determinações 
contidas neste Edital. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1. O Concurso Público será realizado pela Coordenação de Seleção Acadêmica 

(COSEAC), vinculada à Pró-Reitoria de Graduação, e pela Coordenação de Pessoal 
Técnico-Administrativo, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ambas da 
Universidade Federal Fluminense. 

 
1.2.Informações da COSEAC: 
 
Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Campus do Gragoatá – Bloco C 

– térreo – São Domingos – CEP 24210-350 – Niterói – RJ. 
Telefones: (21) 2629-2805/ 2629-2806. 
Telefaxes: (21) 2629-2804/ 2629-2820. 
 
2. DOS CARGOS, DA CARGA HORÁRIA, DO NÚMERO DE VAGAS E DA 

LOTAÇÃO: 
 
2.1. O Concurso Público visa ao provimento efetivo de 23 (vinte e três) vagas de 

cargos de Nível de Classificação E, de 48 (quarenta e oito) vagas de cargos de Nível de 
Classificação D e de 49 (quarenta e nove) vagas de cargos de Nível de Classificação C, 
vinculados ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, 
instituído pela Lei nº 11.091/2005. 
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2.2. As vagas a seguir discriminadas destinam-se às Unidades Acadêmicas e 
Administrativas da Universidade Federal Fluminense, localizadas no Estado do Rio de 
Janeiro: 

 
2.2.1. Dos Cargos de Nível de Classificação E: 
 

Número de Vagas 
Cargo 

Carga Horária 
Semanal Ampla 

Concorrência 
Pessoas com 
Deficiência 

Total 

Assistente Social 40 4 - 4 

Biólogo 40 1 - 1 

Enfermeiro/Área 40 4 - 4 

Farmacêutico 40 1 - 1 

Médico/Área: 
Anestesiologia 

20 6 - 6 

Médico/Área: 
Infectologia 

20 1 - 1 

Médico/Área: Oncologia 
Clínica 

20 1 - 1 

Médico/Área: Psiquiatria 20 1 - 1 

Químico 40 1 - 1 

Técnico em Assuntos 
Educacionais 

40 3 - 3 

Total 23 - 23 

 
2.2.2. Dos Cargos de Nível de Classificação D: 
 

Número de Vagas 
Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal Ampla 

Concorrência 
Pessoas com 
Deficiência 

Total 

Assistente em Administração 40 33 2 35 

Técnico de Laboratório/ 
Área: Análises Clínicas 

40 1 - 1 

Técnico de Laboratório/ 
Área: Eletrônica 

40 1 - 1 

Técnico de Laboratório/ 
Área: Hemoterapia 

40 1 - 1 
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Técnico em Eletromecânica 40 1 - 1 

Técnico em Equipamentos 
Médico-Odontológicos 

40 3 - 3 

Técnico em Mecânica 40 1 - 1 

Técnico em Radiologia 24 2 - 2 

Tradutor e Intérprete de 
Linguagem de Sinais 

40 3 - 3 

Total 46 2 48 

 
2.2.3. Do Cargo de Nível de Classificação C: 
 

Número de Vagas 
Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal Ampla 

Concorrência 
Pessoas com 
Deficiência 

Total 

Auxiliar em Administração 40 41 4 45 

Auxiliar de Enfermagem 40 4 - 4 

Total 45 4 49 

 
2.3. Das Vagas Destinadas a Pessoas com Deficiência: 
 
2.3.1. As pessoas com deficiência, assim consideradas pelo Decreto nº 3.298, de 20 

de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999, 
terão assegurada a sua participação no Concurso, na forma e nas condições estabelecidas no 
art. 5º da Lei nº 8.112/1990 e no referido Decreto, sendo-lhes reservados 5% (cinco por 
cento) do total das vagas oferecidas no Concurso, conforme discriminado nos subitens 
2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do presente Edital, com destaque no quadro a seguir: 

 

Cargo Quantitativo 

Assistente em Administração 2 

Auxiliar em Administração 4 

Total 6 

 
2.3.2. Na hipótese de aprovação de Candidato com deficiência ao cargo com vaga 

reservada, este será submetido à Junta Médica Oficial da Universidade Federal Fluminense, 
que avaliará a compatibilidade de sua deficiência com o disposto no Decreto nº 3.298/1999 
e com o exercício do cargo.  
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2.3.3. A vaga reservada para Candidato com deficiência em caso de não ser provida 
por falta de Candidato aprovado ou por não habilitação pela Junta Médica Oficial da 
Universidade, será preenchida por Candidato aprovado no mesmo cargo/área, observada a 
ordem de classificação. 

 
3. DOS REQUISITOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS 

ATRIBUIÇÕES: 
 
3.1. Dos Cargos de Nível de Classificação E: 
 
Cargo: Assistente Social 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Serviço Social, realizado 

em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e  
- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 

competente. 
Atribuições do cargo: 
- Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições 

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

- Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); 

- Desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis;  
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Biólogo 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Biologia, realizado em 

Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e  
- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 

competente. 
Atribuições do cargo: 
- Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, 

biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade;  
- Organizar coleções biológicas; 
- Manejar recursos naturais; 
- Desenvolver atividades de educação ambiental; 
- Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de análises 

clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas; 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Enfermeiro/Área 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Enfermagem, realizado 

em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e  
- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 

competente. 
Atribuições do cargo: 
- Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, 

navios, postos de saúde e em domicílio; 
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- Realizar consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; 
- Implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Farmacêutico 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Farmácia, realizado em 

Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e  
- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 

competente. 
Atribuições do cargo: 
- Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 

armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como: 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e 
insumos correlatos; 

- Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, 
microbiológicas e bromatológicas; 

- Orientar sobre o uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; 
- Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre 

órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Médico/Área: Anestesiologia 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em 

Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e 
- Conclusão de Residência Médica em Anestesiologia, reconhecida pela Comissão 

Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de Especialista em 
Anestesiologia, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica 
Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Anestesiologia, realizado em 
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e 

- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente. 

Atribuições do cargo: 
- Realizar consultas e atendimentos médicos; 
- Tratar pacientes;  
- Implementar ações para a promoção da saúde; 
- Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 

sindicâncias médicas; 
- Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Médico/Área: Infectologia 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em 

Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e 
- Conclusão de Residência Médica em Infectologia, reconhecida pela Comissão 

Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de Especialista em Infectologia, 
emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão 
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de Curso de Especialização em Infectologia, realizado em Instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação; e 

- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente 

Atribuições do cargo: 
- Realizar consultas e atendimentos médicos; 
- Tratar pacientes;  
- Implementar ações para a promoção da saúde; 
- Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 

sindicâncias médicas; 
- Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Médico/Área: Oncologia Clínica 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em 

Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e 
- Conclusão de Residência Médica em Oncologia Clínica, reconhecida pela 

Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de Especialista em 
Oncologia, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, 
ou Conclusão de Curso de Especialização em Oncologia Clínica, realizado em Instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação; e 

- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente 

Atribuições do cargo: 
- Realizar consultas e atendimentos médicos; 
- Tratar pacientes;  
- Implementar ações para a promoção da saúde; 
- Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 

sindicâncias médicas; 
- Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Médico/Área: Psiquiatria 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em 

Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e 
- Conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecida pela Comissão 

Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de Especialista em Psiquiatria, 
emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão 
de Curso de Especialização em Psiquiatria, realizado em Instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação; e 

- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente 

Atribuições do cargo: 
- Realizar consultas e atendimentos médicos; 
- Tratar pacientes;  
- Implementar ações para a promoção da saúde; 
- Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 

sindicâncias médicas; 
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- Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Químico 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Química, realizado em 

Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e  
- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 

competente. 
Atribuições do cargo: 
- Realizar ensaios, análises clínicas e físico-químicas, selecionando metodologias, 

materiais, reagentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando 
e solubilizando amostras; 

- Produzir substâncias; 
- Desenvolver metodologias analíticas; 
- Interpretar dados químicos; 
- Monitorar impacto ambiental de substâncias; 
- Supervisionar procedimentos químicos; 
- Coordenar atividades químicas laboratoriais; 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais 
Requisitos: 
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Pedagogia ou 

Licenciaturas, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.  
Atribuições do cargo: 
- Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e 

avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo 
educativo; 

- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
3.2. Dos Cargos de Nível de Classificação D: 
 
Cargo: Assistente em Administração 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante de Técnico em 

Administração, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou 
Ensino Médio completo, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 
mais comprovação de experiência profissional de, no mínimo, doze meses em área 
administrativa.  

Atribuições do cargo: 
- Dar suporte administrativo e técnico às áreas de recursos humanos, administração, 

finanças e logística; 
- Atender usuários, fornecendo e recebendo informações; 
- Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário 

referente aos mesmos; 
- Preparar relatórios e planilhas; 
- Executar serviços nas áreas de escritório;  
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Cargo: Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Análises Clínicas, 

realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio 
completo mais Curso Técnico em Análises Clínicas, realizados em Instituição(ões) 
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e 

- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente. 

Atribuições do cargo: 
- Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, 

realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de 
métodos específicos; 

- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Técnico de Laboratório/Área Eletrônica 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Eletrônica, realizado 

em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou Ensino Médio completo mais 
Curso Técnico em Eletrônica, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério 
da Educação; e  

- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente se for o caso. 

Atribuições do cargo: 
- Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, 

realizando ou orientando a coleta, a análise e os registros de materiais e substâncias através 
de métodos específicos; 

- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Técnico de Laboratório/Área: Hemoterapia 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Patologia Clínica, 

realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio 
completo mais Curso Técnico em Patologia Clínica, realizados em Instituição(ões) 
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e 

- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente. 

Atribuições do cargo: 
- Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, 

realizando ou orientando coleta, a análise e os registros de material e substâncias através de 
métodos específicos; 

- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Técnico em Eletromecânica 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de eletromecânica, 

realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio 
completo mais Curso Técnico na área de eletromecânica, realizados em Instituição(ões) 
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e 

- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente 
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Atribuições do Cargo: 
- Planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos de 

máquinas, equipamentos e instalações;  
- Usinar peças e interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos;  
- Montar máquinas e realizar manutenção eletromecânica de máquinas, 

equipamentos e instalações;  
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Técnico em Equipamentos Médico-Odontológicos 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante de Técnico em 

Equipamentos Médico-Odontológicos, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério 
da Educação ou Ensino Médio completo mais comprovação de experiência profissional de, 
no mínimo, doze meses na área de Equipamentos Médico-Odontológicos.  

Atribuições do cargo: 
- Elaborar projetos de sistemas eletromecânicos;  
- Montar e instalar máquinas e equipamentos;  
- Planejar e realizar manutenção; 
- Participar do desenvolvimento de processos de fabricação e montagem; 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Técnico em Mecânica 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante de Técnico em Mecânica, 

realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou Ensino Médio 
completo mais Curso de Técnico em Mecânica, realizados em Instituição(ões) 
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e 

Atribuições do cargo: 
- Executar projetos e instalar máquinas e equipamentos;  
- Planejar e realizar manutenção; 
- Desenvolver processos de fabricação e montagem; 
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Técnico em Radiologia 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante de Técnico em Radiologia, 

realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio 
completo mais Curso de Técnico em Radiologia, realizados em Instituição(ões) 
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e 

- Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente. 

Atribuições do Cargo: 
- Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia;  
- Operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos 

funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e à terapia;  
- Preparar pacientes e realizar exames e radioterapia;  
- Prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame;  
- Realizar as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 

biossegurança e do código de conduta;  
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Cargo: Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais 
Requisitos:  
- Formação completa de Nível Médio, realizado em Instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação; e  
- Certificação em Língua Brasileira de Sinais – Libras, expedida pelo Ministério da 

Educação. 
Atribuições do cargo: 
- Traduzir e interpretar a linguagem dos sinais;  
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
3.3. Dos Cargos de Nível de Classificação C: 
 
Cargo: Auxiliar em Administração 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Fundamental, realizada em Instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação; e 
- Experiência profissional de, no mínimo, doze meses em área administrativa. 
Atribuições do cargo: 
- Executar, sob avaliação e supervisão, serviços de apoio à administração. 
- Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
Requisitos: 
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante de Auxiliar de Enfermagem 

realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio 
Completo mais Curso de Auxiliar de Enfermagem, realizados em Instituição(ões) 
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e 

-. Situação regular junto ao seu órgão fiscalizador – Registro no Conselho 
competente. 

Atribuições do cargo: 
- Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 
- Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de 

biossegurança; 
- Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
3.4. Da Comprovação da Experiência: 
 
3.4.1. A comprovação da experiência profissional exigida como requisito para 

provimento dos cargos de Assistente em Administração, Técnico em Equipamentos 
Médico-Odontológicos e Auxiliar em Administração deverá ser realizada mediante a 
apresentação de um ou de todos os documentos a seguir relacionados, no momento da 
convocação prevista no subitem 13.3 do presente Edital: 

 
a) experiência em Instituições Privadas: original e fotocópia ou fotocópia 

autenticada das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), em que 
constem a identificação, o(s) emprego(s) exercido(s) e o(s) período(s) de contrato de 
trabalho; ou, original e fotocópia ou fotocópia autenticada de declaração da Instituição, 
devidamente assinada pelo seu representante legal, com comprovação no Contrato Social 
da Instituição, contendo o período trabalhado e as atividades desenvolvidas; 
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b) experiência em Instituições Públicas: original e fotocópia ou fotocópia 

autenticada de Certidão de Tempo de Serviço em Instituições Públicas, que informe o(s) 
período(s) e o(s) cargo(s) exercido(s); ou, original e fotocópia ou fotocópia autenticada de 
declaração da Instituição, devidamente assinada pelo seu representante legal, contendo o 
período trabalhado e as atividades desenvolvidas. 

 
4. DA REMUNERAÇÃO: 
 
4.1. O provimento das vagas dar-se-á nos termos da Lei nº 11.091/2005, e suas 

alterações, no padrão inicial do primeiro Nível de Capacitação do respectivo Nível de 
Classificação, com a seguinte remuneração: 

 
Cargos Vencimento Básico 

Cargos do Nível de Classificação E R$ 3.138,70 

Cargos do Nível de Classificação D R$ 1.912,99 

Cargos do Nível de Classificação C R$ 1.547,23 

 
5. DA INSCRIÇÃO: 
 
5.1. Período: 27 de novembro de 2013 a 20 de dezembro de 2013.  
 
5.2. Valor da taxa de inscrição:  
 

Cargos Valor da Inscrição 

Cargos do Nível de Classificação E R$ 80,00 

Cargos do Nível de Classificação D R$ 60,00 

Cargos do Nível de Classificação C R$ 50,00 

 
5.2.1. A taxa de inscrição deverá ser recolhida, somente em espécie, em favor da 

Universidade Federal Fluminense – Concurso Público, por meio da Guia de Recolhimento 
da União – GRU Cobrança, em qualquer agência bancária, correspondentes bancários ou 
por meio de serviços disponíveis na internet e levará em consideração os custos estimados 
indispensáveis à realização do Concurso, ressalvadas as hipóteses de isenção previstas no 
subitem 6.1, respeitado o disposto no Decreto nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, e o 
preconizado no artigo 15, do Decreto nº 6.944/2009. 

 
5.3. Dos procedimentos para inscrição: 
 
5.3.1. O Candidato poderá obter o Edital do Concurso, os conteúdos programáticos 

para as provas, o calendário dos eventos e demais informações no endereço eletrônico do 
Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>. 
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5.3.2. A inscrição será realizada exclusivamente via internet por meio do endereço 
eletrônico do Concurso, das 12 horas do dia 27 de novembro de 2013 às 12 horas do dia 
20 de dezembro de 2013 (horário de Brasília). 

 
5.3.3. O Candidato deverá acessar o endereço eletrônico do Concurso, preencher 

corretamente o Requerimento de Inscrição, imprimir a GRU e efetuar o recolhimento da 
taxa de inscrição impreterivelmente até o dia 20 de dezembro de 2013. 

 
5.3.3.1. O Candidato poderá concorrer a mais de um cargo/área, desde que as provas 

sejam realizadas em turnos distintos, respeitando-se os horários de realização das provas, 
dispostos no subitem 8.1.3. 

 
5.3.3.2. Neste caso, o Candidato deverá preencher dois Requerimentos de Inscrição 

e efetuar o pagamento das duas respectivas Guias de Recolhimento da União – GRU 
Cobrança.  

 
5.3.4. O Candidato deverá possuir, à época de sua inscrição, documento de 

identificação com foto e assinatura recentes, a fim de permitir fácil identificação. Para 
efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação: Carteira ou Cédula de 
Identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas ou Polícias 
Militares, Passaporte, Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista, Carteira Nacional de 
Habilitação e Carteira expedida por Ordens ou Conselhos criados por Lei Federal e 
Controladores do Exercício Profissional, desde que contenha o número do documento de 
identificação que lhe deu origem, não sendo aceitos protocolos de quaisquer desses 
documentos. 

 
5.3.5. A UFF não se responsabiliza por pedidos de inscrição não recebidos por 

motivos de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados, por falhas ou 
congestionamento nas linhas de comunicação. 

 
5.3.6. Em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga da taxa de inscrição, 

salvo em caso de cancelamento do Concurso por esta Instituição. 
 
5.3.7. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do Candidato, valendo como expressa aceitação, por parte do mesmo, de 
todas as condições, normas e exigências constantes deste Edital e demais instrumentos 
reguladores, dos quais o Candidato não poderá alegar desconhecimento. 

 
5.3.8. O recolhimento da taxa de inscrição referida nos termos do subitem 5.2.1, 

após confirmação pela rede bancária, formalizará a solicitação de inscrição no Concurso 
Público. O recolhimento da taxa realizado fora do prazo estabelecido neste Edital ou 
realizado por meio de pagamento agendado e não liquidado no referido prazo implicará a 
não efetivação da inscrição. 

 
5.3.9. O Candidato que necessite de auxílio para a realização da prova, deverá 

caracterizar sua condição no campo Necessidades Especiais do Requerimento de Inscrição. 
O mesmo se aplica às candidatas que, à época da prova, estejam em período de 
amamentação. 
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5.3.9.1. O Candidato que necessitar de atendimento diferenciado para a realização 
da prova deverá encaminhar um pedido formal contendo laudo médico e as informações 
necessárias para receber o auxílio requerido. Tal solicitação deverá ser encaminhada à 
COSEAC, via correio eletrônico <operacional@coseac.uff.br>, até o término do período 
das inscrições. 

 
5.3.9.2. Estes Candidatos, em princípio, comprovadas as necessidades, realizarão as 

provas em locais adequados, designados pela COSEAC. 
 
5.3.9.3. A COSEAC não elabora provas em braile. 
 
6. DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 
6.1. Conforme Decreto nº 6.593/2008, publicado no Diário Oficial da União de 03 

de outubro de 2008, poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao Candidato que 
estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, 
de que trata o Decreto nº 6.135, de 02 de junho de 2007, e que seja membro de família de 
baixa renda, nos termos do mesmo Decreto. 

 
6.2. O pedido de isenção deverá ser solicitado, no período de 29 de novembro de 

2013 a 04 de dezembro de 2013, em dias úteis, no horário das 10 às 16 horas, diretamente 
na COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 1.2, mediante requerimento do 
Candidato à COSEAC, acompanhado do Cartão de Identificação Social - NIS, atribuído 
pelo CadÚnico  e de comprovantes devidos que atendam às condições estabelecidas no 
subitem 6.1. 

 
6.3. O resultado contendo os nomes dos Candidatos contemplados com isenção da 

taxa de inscrição será disponibilizado no dia 10 de dezembro de 2013, a partir das 12 
horas, no endereço eletrônico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>. 

 
6.4. O Candidato não contemplado com a isenção da taxa de inscrição poderá 

impetrar recurso no dia 11 de dezembro de 2013, das 10 às 16 horas, mediante 
requerimento entregue diretamente na COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 1.2.  

 
6.5. O resultado do recurso previsto no subitem 6.4 será disponibilizado no dia 13 

de dezembro de 2013, a partir das 12 horas, no endereço eletrônico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff /2013>. 

 
6.6. O Candidato não contemplado com a isenção da taxa de inscrição e ainda 

interessado em participar do Concurso, deverá acessar o endereço eletrônico do Concurso, 
preencher o Requerimento de Inscrição e efetuar o pagamento da GRU até o prazo final das 
inscrições.  

 
7. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 
 
7.1. As inscrições válidas e o Cartão de Confirmação de Inscrição dos candidatos – 

CCI - serão disponibilizados a partir de 04 de fevereiro de 2014, a partir das 12 horas, no 
endereço eletrônico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, contendo os 
dados pessoais, o número de inscrição, a data, o horário e o local de realização da prova. 
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7.2. O Candidato que não conseguir acessar a relação de inscrições válidas e o 
Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI, mencionados no subitem 7.1, por meio da 
internet, deverá dirigir-se à COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 1.2, 
exclusivamente nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2014, no horário das 10 às 16 horas, para 
obter as informações que garantam a realização da prova. 

 
7.3. É obrigação do Candidato conferir as informações contidas no CCI e, caso haja 

divergência nos dados ou o nome não constar da relação mencionada no subitem 7.1, o 
mesmo deverá dirigir-se à COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 1.2, 
exclusivamente nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2014, no horário das 10 às 16 horas, para 
regularizar sua situação. 

 
7.4. Somente terá confirmada a inscrição, o Candidato que tiver efetivado o 

pagamento da taxa de inscrição, nos termos do discriminado no item 5 deste Edital, como 
também o Candidato contemplado com isenção da taxa de inscrição que tenha realizado 
todos os procedimentos relativos à inscrição. 

 
7.5. A comunicação constante do Cartão de Confirmação de Inscrição não exime o 

Candidato da responsabilidade do acompanhamento e da obtenção das informações 
referentes à realização da prova. 

 
8. DA PROVA: 
 
8.1. Da Realização das Provas: 
 
8.1.1. As provas serão realizadas no dia 23 de fevereiro de 2014 para todos os 

cargos/área. 
 
8.1.2. As provas serão realizadas preferencialmente no Município de Niterói. Caso 

haja motivos operacionais, as mesmas poderão ser realizadas também nas cidades do Rio de 
Janeiro e de São Gonçalo.  

 
8.1.3. As provas ocorrerão em dois turnos, conforme quadro a seguir:  
 

Cargos Horário 
Cargos do Nível de Classificação E 
Cargos de Nível de Classificação C 

Das 08 às 12:30 horas 

Cargos do Nível de Classificação D Das 15 às 19:30 horas 
 
8.1.4. Os Candidatos inscritos para os cargos dos Níveis de Classificação E e C 

deverão apresentar-se ao local de prova às 7 horas, sendo sua entrada permitida até as 7 
horas e 50 minutos. O tempo para o Candidato realizar a prova será, no mínimo, de 1 
hora e 30 minutos e, no máximo, de 4 horas e 30 minutos. 

 
8.1.5. Os Candidatos inscritos para os cargos de Nível de Classificação D, deverão 

apresentar-se ao local de prova às 14 horas, sendo sua entrada permitida até as 14 horas e 
50 minutos. O tempo para o Candidato realizar a prova será, no mínimo, de 1 hora e 30 
minutos e, no máximo, de 4 horas e 30 minutos.  
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8.1.6. Não será permitido, em qualquer hipótese, o ingresso de Candidato no local 
de realização da prova após o horário fixado nos subitens 8.1.4 e 8.1.5, ou a realização da 
prova em local adverso do definido no Cartão de Confirmação de Inscrição do Candidato - 
CCI. 

 
8.1.7. Os locais de realização das provas serão informados no Cartão de 

Confirmação de Inscrição do Candidato - CCI, disponível no endereço eletrônico do 
Concurso, a partir de 04 de fevereiro de 2014. 

 
8.1.8. A COSEAC não se responsabilizará, em hipótese alguma, pelo transporte de 

Candidatos até o local de realização da prova. 
 
8.1.9. O Candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, munido 

exclusivamente de caneta esferográfica de corpo transparente de tinta nas cores azul ou 
preta, do original do documento oficial de identidade informado na inscrição e, 
preferencialmente, do Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI. 

 
8.1.10. O ingresso na sala de prova só será permitido ao Candidato que apresentar o 

documento original de identificação com o qual se inscreveu no Concurso Público, sendo 
recomendado portar também o Cartão de Confirmação de sua inscrição. 

 
8.1.10.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, 

com clareza, a identificação do Candidato e sua assinatura. Portanto, será exigida a 
apresentação do documento original, não sendo aceitos protocolos, cópias de documentos 
(mesmo que autenticadas), sem valor de identidade, bem como quaisquer outros 
documentos, tais como Crachás, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Estudante ou Carteira 
Funcional. 

 
8.1.11. Durante a realização da prova será adotado o procedimento de identificação 

civil de todos os Candidatos, mediante a verificação do documento de identificação, da 
coleta de assinatura e das impressões digitais. 

 
8.1.11.1. O Candidato que se negar a ser identificado terá sua prova anulada e será 

automaticamente eliminado do Concurso. 
 
8.1.11.2. O Candidato que por algum motivo se recusar a realizar o procedimento de 

coleta de impressão digital deverá assinar três vezes uma declaração onde assume a 
responsabilidade por essa decisão. O Candidato que se negar a este procedimento terá sua 
prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso. 

 
8.1.12. Somente será permitido ao candidato entregar a prova após 1 (uma) hora e 

30 (trinta) minutos do seu início. Após a entrega, o Candidato não poderá permanecer no 
local de sua aplicação. 

 
8.1.13. Os 3 (tres) últimos candidatos de cada sala de realização de prova deverão 

permanecer na sala até que o último deles entregue a prova ou até que o tempo tenha se 
esgotado. O que acontecer primeiro liberará os Candidatos. Estes Candidatos somente 
poderão retirar-se do local, simultaneamente, assinando em local próprio na ata de prova. 

 
8.1.14. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada ou reaplicação da prova. 
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8.1.15. Não é permitido ao Candidato: 
 
a) durante a realização da prova, portar qualquer material que sirva para consulta, 

instrumentos auxiliares para cálculo e/ou desenho, qualquer tipo de relógio ou de chapéu, 
protetores auriculares, controle remoto, alarme de carro e/ou qualquer tipo aparelho 
eletrônico de comunicação (telefone celular, walkman, pager, beep, smartphone, tablet, 
notebook, palmtop, receptor, gravador) ou outros equipamentos similares, ainda que 
desligados; 

 
b) comunicar-se verbalmente, por escrito ou por gestos, com outros Candidatos, no 

decorrer da prova; 
 
c) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal, após ter assinado a 

lista de presença. 
 
8.1.16. É obrigação do Candidato assinar a lista de presença e o cartão de respostas 

da prova. 
 
8.1.17. A COSEAC não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou 

objetos, ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles causados. 
 
8.2. Da Composição da Prova: 
 
8.2.1. O Concurso constará de uma única etapa, com a realização de prova escrita, 

para os cargos/áreas constantes dos subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. 
 
8.2.2. A prova será composta da seguinte forma: 
 
Parte I –  Língua Portuguesa 
De caráter eliminatório, composta por 10 (dez) questões objetivas. 
 
Parte II –  Noções Básicas de Administração Pública 
De caráter eliminatório, composta por 10 (dez) questões objetivas. 
 
Parte III – Conhecimentos Específicos 
De caráter eliminatório, composta por 40 (quarenta) questões objetivas. 
 
Parte IV – Redação 
De caráter eliminatório, composta por um texto dissertativo em Língua Portuguesa.  
 
8.2.3. Cada uma das 60 (sessenta) questões de múltipla escolha que compõe as 

Partes I, II e III, terá cinco alternativas, sendo apenas uma a correta. O Candidato deverá 
marcar, para cada questão, somente uma das alternativas de resposta, sendo considerada 
incorreta a questão com mais de uma alternativa marcada, sem alternativa marcada, com 
emenda ou com rasura, ainda que legível. 

 
8.2.3.1. Para assinalar as respostas, o Candidato deverá utilizar caneta esferográfica 

de corpo transparente com tinta azul ou preta, preenchendo integralmente o espaço 
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correspondente à alternativa escolhida, conforme orientação contida no cartão de respostas, 
para garantir a leitura da alternativa assinalada. 

 
8.2.4. Para a realização da Redação, o Candidato deverá utilizar caneta esferográfica 

de corpo transparente com tinta azul ou preta, observando as instruções contidas na capa da 
prova. O Candidato que não realizá-la, será eliminado. 

 
9. DA PONTUAÇÃO, DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
9.1. A prova objetiva (Partes I, II e III) terá valor de 100 (cem) pontos, divididos 

da seguinte forma:  
 
Parte I – Língua Portuguesa: 
- Composta por 10 (dez) questões objetivas, valendo 1 (um) ponto cada questão, 

perfazendo um total de 10 (dez) pontos.  
- Mínimo para habilitação: 5 (cinco) pontos. 
 
Parte II – Noções Básicas de Administração Pública:  
- Composta por 10 (dez) questões objetivas, valendo 1 (um) ponto cada questão, 

perfazendo um total de 10 (dez) pontos. 
- Mínimo para habilitação: 5 (cinco) pontos 
 
Parte III – Conhecimentos Específicos: 
- Composta por 40 (quarenta) questões objetivas, valendo 2 (dois) pontos cada 

questão, perfazendo um total de 80 (oitenta) pontos. 
- Mínimo para habilitação: 40 (quarenta) pontos. 
 
9.2. A prova de Redação (Parte IV) será composta por um texto dissertativo em 

Língua Portuguesa, com valor de 100 (cem) pontos, considerando os seguintes critérios e 
suas respectivas pontuações: 

 
a) aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita 

culta, observando-se as normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico 
em vigor), de concordância nominal e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão 
nominal e verbal e de emprego de pronomes.  

- Pontuação máxima: 30 pontos 
 
b) aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a 

unidade lógica e a coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto 
e ao modo de organização do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.  

- Pontuação máxima: 30 pontos 
 
c) aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e 

clareza das ideias; aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica. 
-Pontuação máxima: 40 ponto 
 
9.2.1. A nota mínima para habilitação deverá ser maior do que 0 (zero). 
 
9.3. Somente serão consideradas, para fins de correção, as Redações dos Candidatos 

que atenderem aos seguintes critérios: 
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a) habilitação nas Partes I, II e III, nos termos do subitem 9.1; e 
 
b) classificação em ordem decrescente do total de acertos das Partes I, II e III, 

considerando a proporção de 10 (dez) candidatos para cada vaga de cada cargo/área. 
 
9.3.1. Atendidos os critérios dispostos no subitem 9.3, se ocorrer empate na última 

colocação, serão consideradas, para fins de correção, as Redações de todos os candidatos 
incursos nessa condição. 

 
9.4. A Nota da Final do Candidato NF será calculada de acordo com a seguinte 

fórmula, respeitado o disposto no subitem 9.5.1. 
 

 

2 x (P1+P2+P3) + PR 
NF = 

 

3 

 
Em que: 
 
NF = Nota Final; 
P1   = Pontos da prova de Língua Portuguesa - Parte I; 
P2  = Pontos da prova de Noções Básicas de Administração Pública - Parte II; 
P3  = Pontos da prova de Conhecimentos Específicos - Parte III; 
PR = Pontos da prova de Redação - Parte IV. 
 
9.5. A classificação do Candidato no Concurso dar-se-á pelo cargo/área ao qual o 

Candidato concorreu e na ordem decrescente da Nota Final. 
 
9.5.1. Na ocorrência de Candidatos com totais de pontos coincidentes, o desempate 

será feito mediante os seguintes critérios, segundo sua ordem de apresentação: 
 
a) o maior número de pontos em Conhecimentos Específicos; 
 
b) o maior número de pontos em Redação; 
 
c) o maior número de pontos em Língua Portuguesa; 
 
d) o maior número de pontos em Noções Básicas de Administração Pública; 
 
e) o Candidato de mais idade. 
 

9.5.1.1. Caso haja pelo menos um Candidato com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, o desempate se dará 
utilizando como primeiro critério a idade, seguido dos demais critérios já 
enumerados no subitem 9.5.1, em atendimento ao exposto no parágrafo único, art. 
27, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 
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9.6. Será eliminado do Concurso, considerando a realização da prova, o Candidato 
que: 

 
a) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado pelo Candidato; 
 
b) apresentar-se após os horários estabelecidos, não se admitindo qualquer    

tolerância. 
 
c) não apresentar documento que bem o identifique, conforme disposto no subitem 

5.3.4; 
 
d) ausentar-se da sala da prova sem o acompanhamento do fiscal; 
 
e) ausentar-se do local de realização da prova antes de decorrida uma 1 (uma) hora e 

30 (trinta) minutos do seu início; 
 
f) não devolver integralmente o material recebido ou ausentar-se da sala da prova 

levando material não permitido, sem autorização; 
 
g) utilizar de meios ilícitos para a execução da prova; 
 
h) identificar-se, através de assinatura, rubrica ou qualquer marca, na Parte IV – 

Redação. 
 
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido; 
 
j) não atender aos critérios estabelecidos nos subitens 9.1 e 9.2.1; 
 
k) estiver incurso nas situações previstas nos subitens 8.1.11.1, 8.1.11.2 e 8.1.15 

deste Edital. 
 
10. DOS RECURSOS, DA VISTA DE PROVA, DA REVISÃO E DOS 

RESULTADOS: 
 
10.1. Os gabaritos preliminares serão divulgados no endereço eletrônico do 

Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013> no dia 25 de fevereiro de 2014, a 
partir das12 horas. 

 
10.2. Qualquer pessoa poderá recorrer da formulação das questões da prova ou do 

gabarito até o dia 26 de fevereiro de 2014. Para tal, o Candidato deverá enviar 
requerimento devidamente fundamentado, exclusivamente através de formulário próprio 
disponibilizado pela COSEAC, no endereço eletrônico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>. 

 
10.3. O resultado preliminar da nota da prova objetiva, referente às Partes I, II e III, 

e o resultado dos recursos previstos no subitem 10.2 serão divulgados no endereço 
eletrônico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013> no dia 18 de março de 
2014, a partir das 14 horas.  
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10.4 O Candidato poderá interpor recurso à contagem de acertos da prova 
objetiva, referente às Partes I, II e III, por meio de requerimento devidamente 
fundamentado, no dia 19 de março de 2014, das 10 às 16 horas, exclusivamente na 
COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 1.2. 

 
10.5 O resultado dos recursos previstos no subitem 10.4 será divulgado no dia 27 

de março de 2014, no endereço eletrônico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, a partir das 12 horas. 

 
10.6 O resultado preliminar da nota da prova de Redação será divulgado no 

endereço eletrônico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013> no dia 27 de 
março de 2014, a partir das 12 horas. 

 
10.7 O Candidato poderá solicitar vista da prova de Redação e deverá agendá-la 

na COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 1.2, no dia 28 de março de 2014, das 
12 às 14 horas. Na mesma data, após cumpridos todos os procedimentos devidos, o 
candidato será informado do dia, local e horário em que terá vista da sua prova. 

 
10.8 O Candidato poderá solicitar revisão da prova de Redação e deverá fazê-lo 

mediante requerimento fundamentado, entregando-o na COSEAC, cujo endereço encontra-
se no subitem 1.2, no dia 31 de março de 2014, das 14 às 18 horas. 

 
10.9 O resultado da revisão prevista no subitem 10.8 será divulgado no dia 08 de 

abril de 2014, no endereço eletrônico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, a partir das 12 horas. 

 
10.10. O resultado preliminar da nota final será divulgado no dia 09 de abril de 

2014, no endereço eletrônico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, a 
partir das 12 horas. 

 
10.11. O Candidato poderá interpor recurso ao resultado preliminar da nota final, 

por meio de requerimento devidamente fundamentado, no dia 10 de abril de 2014, das 10 
às 16 horas, exclusivamente na COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 1.2. 

 
10.12. O resultado dos recursos previstos no subitem 10.11, o resultado final e a 

classificação dos Candidatos serão divulgados no dia 15 de abril de 2014, no endereço 
eletrônico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, a partir das 12 horas. 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO: 
 
11.1. A classificação final dos Candidatos aprovados será divulgada no Diário 

Oficial da União, por meio de Edital de Homologação, expedido pelo Magnífico Reitor da 
Universidade Federal Fluminense, dando cumprimento ao disposto no artigo 16 do Decreto 
nº 6.944, de 21 de agosto de 2009.  

 
11.1.1. Será homologada a relação dos Candidatos aprovados no Concurso, por 

ordem de classificação, respeitados os limites previstos no Anexo II, do Decreto nº 
6.944/2009, no que tange à relação entre o quantitativo de vagas oferecidas no presente 
Edital e o quantitativo de Candidatos aprovados para cada cargo/área. 
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11.1.2. Os Candidatos não classificados no número máximo de aprovados, nos 
termos dos limites previstos no Anexo II, do Decreto nº 6.944/2009, ainda que não 
eliminados, na forma prevista neste Edital, estarão automaticamente excluídos do 
Concurso, não constando do Edital de Homologação, conforme preconizado no §1º, art. 16, 
do Decreto nº 6.944/2009. 

 
12. DA VALIDADE DO CONCURSO: 
 
12.1. O Concurso será válido por 2 (dois) anos a contar da data da publicação do 

Edital de Homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual 
período, nos termos do art. 37, Inciso III da Constituição Federal, do art. 12 da Lei nº 
8.112/1990 e do Decreto nº 6.944/2009, a critério da Administração da Universidade. 

 
13. DA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 
13.1. Os Candidatos aprovados serão nomeados por Portaria do Magnífico Reitor da 

Universidade Federal Fluminense, a ser publicada em Diário Oficial da União, na rigorosa 
ordem de classificação final de cada cargo/área, respeitado o quantitativo de vagas 
oferecidas neste Edital e o Edital de Homologação do Certame. Fica a concretização desse 
ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do prazo de validade do 
Concurso, da disponibilidade orçamentária e do cronograma a ser definido pelo Ministério 
da Educação e pela Administração da Universidade. 

 
13.2. Os Candidatos serão nomeados no Nível de Classificação, Nível de 

Capacitação e Padrão de Vencimento definidos no subitem 4.1 deste Edital, no Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas 
de que trata a Lei nº 8.112/1990 e na forma do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, de que trata a Lei nº 11.091/2005 e suas alterações. 

 
13.3. Os Candidatos serão convocados para nomeação, na rigorosa ordem de 

classificação, pela Coordenação de Pessoal Técnico-Administrativo da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas, quando deverão apresentar os documentos comprobatórios que atendam 
aos requisitos exigidos para o cargo/área a que concorreram, conforme discriminado nos 
subitens 3.1, 3.2 ou 3.3 deste Edital, além de outros documentos solicitados por meio de 
telegrama e correio eletrônico. Neste momento, os Candidatos receberão as informações 
devidas ao processo de provimento das vagas as quais concorreram. 

 
13.3.1. A convocação dos Candidatos dar-se-á por meio de telegrama, com Aviso de 

Recebimento (AR), e correio eletrônico, conforme os dados informados no Requerimento 
de Inscrição, os quais deverão ser mantidos atualizados pelo Candidato junto à 
Coordenação de Pessoal Técnico-Administrativo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da 
Universidade Federal Fluminense, localizada no Prédio da Reitoria, 1º andar, Rua Miguel 
de Frias, nº 9 - Icaraí, Niterói, RJ. 

 
13.3.2. Para alteração de seu endereço, o Candidato deverá encaminhar solicitação 

por escrito, com firma reconhecida por autenticidade, por meio de correio, à Coordenação 
de Pessoal Técnico-Administrativo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade 
Federal Fluminense, localizada no Prédio da Reitoria, 1º andar, Rua Miguel de Frias, nº 9 - 
Icaraí, Niterói, RJ. Não haverá, em qualquer hipótese, a opção para reposicionamento do 
Candidato para o final da relação dos classificados. 
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13.3.3. Os documentos apresentados pelos Candidatos convocados serão apreciados 

por Comissão Técnica designada pelo Magnífico Reitor, que avaliará a comprovação dos 
mesmos para o atendimento aos requisitos exigidos nos subitens 3.1, 3.2 ou 3.3 deste 
Edital. 

 
13.4. Os candidatos serão submetidos à inspeção médica prevista no artigo 14 da 

Lei nº 8.112 de 1990, na Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida da 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade. 

 
13.4.1. Os Candidatos com deficiência deverão apresentar, no ato da inspeção 

médica, laudo médico emitido em data não anterior a 6 (seis) meses de sua inspeção 
médica, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, em cumprimento 
ao disposto no Decreto nº 3.298/1999. 

 
13.5. Durante a validade do Concurso Público, caso sejam autorizados novos 

provimentos de vagas, nos cargos oferecidos nos subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do presente 
Edital, poderão ser nomeados, a critério da Administração da Universidade, respeitando-se 
a legislação vigente, Candidatos aprovados, constantes do Edital de Homologação, na 
rigorosa ordem de classificação no cargo/área a que concorreram, reservando-se à gestão da 
Universidade Federal Fluminense distribuir essas vagas nas várias Unidades Acadêmicas e 
Administrativas situadas no Estado do Rio de Janeiro, respeitando-se a(s) autorização(ões) 
concedida(s) e as demandas institucionais. 

 
13.6. A Universidade Federal Fluminense poderá, a seu exclusivo critério e 

obedecendo às normas pertinentes, convocar Candidatos aprovados em Concursos Públicos 
e não nomeados de outras Instituições Federais de Ensino, respeitada a rigorosa ordem de 
classificação, bem como ceder a essas Instituições Candidatos aprovados e não nomeados, 
nos termos deste Edital. 

 
13.6.1. Para a concretização das nomeações previstas no subitem 13.6 deverá a parte 

interessada formalizar a requisição e a parte cedente registrar documentalmente seu aceite, 
após ouvido o Candidato. 

 
13.7. Não haverá, em qualquer hipótese, a opção para reposicionamento do 

Candidato para o final da relação dos classificados. 
 
14. DA LOTAÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 
14.1. Os candidatos convocados, na forma prevista no subitem 13.3, serão 

submetidos à entrevista de perfil profissional por servidores da Coordenação de Pessoal 
Técnico-Administrativo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que serão responsáveis pela 
indicação da melhor Unidade de Lotação, respeitadas as demandas institucionais, o perfil 
de cada candidato e o quadro de lotação ideal de distribuição da força de trabalho no âmbito 
de cada Unidade Organizacional. 
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15. DA POSSE: 
 
15.1. A posse no cargo/área para o qual o Candidato foi nomeado ocorrerá no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação em Diário Oficial da 
União. 

 
15.2. São Requisitos básicos para a posse: 
 
a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, nas formas estabelecidas 

neste Edital; 
 
b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, neste último caso, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do § 1º, do art. 12 da 
Constituição Federal;  

 
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
 
d) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/área, 

incluindo a compatibilidade da deficiência apurada pela Junta Médica Oficial da 
Universidade Federal Fluminense, no caso de Candidato aprovado em vaga reservada a 
pessoa com deficiência; 

 
e) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
 
f) estar quite com as obrigações militares, para os Candidatos do sexo masculino; 
 
g) possuir os documentos exigidos para a comprovação dos requisitos constantes 

dos subitens 3.1, 3.2 ou 3.3 deste Edital, no cargo/área a que concorreu, com deferimento 
da Comissão Técnica designada pelo Magnífico Reitor, conforme disposto no subitem 
13.3.3; 

 
h) estar registrado 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. 

 
15.3. No ato da posse, o Candidato deverá apresentar declaração de bens e valores 

que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, 
emprego ou função pública. 

 
15.4. O Candidato que não comparecer para tomar posse no prazo instituído no art. 

13 da Lei nº 8.112 de 1990 terá sua nomeação para o cargo tornada sem efeito, por meio de 
Portaria do Magnífico Reitor publicada em Diário Oficial da União, podendo a 
Universidade convocar para a respectiva vaga o Candidato com a classificação 
imediatamente subsequente. 
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16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
16.1. O Candidato não poderá alegar desconhecimento das regras previstas neste 

Edital como justificativa para a inobservância de qualquer dos procedimentos nele 
previstos, sendo o Candidato inteiramente responsável pelo acompanhamento das datas e 
eventos a serem divulgados por meio da internet, no endereço eletrônico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, independentemente de quaisquer motivos de 
força maior ou de casos fortuitos que possam impossibilitar o seu acesso ao mencionado 
endereço eletrônico, casos em que deverá comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar 
por procurador devidamente constituído, à COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 
1.2. 

 
16.2. As disposições e instruções contidas no endereço eletrônico do Concurso 

<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, nas relações divulgadas, nas capas das provas, 
bem como nos cartões de respostas constituem normas que passam a integrar o presente 
Edital. 

 
16.3 . A COSEAC divulgará, sempre que necessário, Editais, Normas 

Complementares ou Avisos Oficiais sobre o Concurso, que passarão a integrar este Edital. 
 
16.4 . Listas com nomes e/ou número de inscrição de Candidatos, locais e datas 

de eventos e outras informações serão divulgadas no endereço eletrônico do Concurso 
www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013, sendo de responsabilidade exclusiva do Candidato 
acompanhá-las. 

 
16.5. A UFF poderá enviar, a seu critério, comunicação para o correio eletrônico 

dos Candidatos, não se constituindo esse procedimento em alteração ou inovação das regras 
previstas neste Edital. 

 
16.6. A UFF se desobriga do envio de mensagem eletrônica ou de qualquer outra 

forma de comunicação direta com os Candidatos. 
 
16.7. Será excluído do Concurso, por ato da Coordenação de Pessoal Técnico-

Administrativo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal Fluminense, 
não fazendo jus ao provimento da vaga no cargo/área a que concorreu, o Candidato que: 

 
a) não atender à convocação nos termos do exposto no subitem 13.3 deste Edital; 
 
b) desistir, por escrito, ao Cargo/Área a que concorreu. 
 
16.8. A exclusão do Candidato prevista no subitem 16.7 permitirá à Universidade 

Federal Fluminense convocar automaticamente o Candidato imediatamente subsequente da 
lista de classificação, para o processo de provimento da vaga correspondente ao cargo/área. 

 
16.9. Será excluído também e perderá o direito à vaga, em qualquer época, o 

Candidato que houver realizado o Concurso com uso de documentos ou informações falsas 
ou de outros meios ilícitos. 
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16.10. A inscrição no Concurso implicará o conhecimento e aceitação tácita das 
condições estabelecidas neste Edital, expediente do qual o Candidato não poderá alegar 
desconhecimento. 

 
16.11. O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde que 

motivo superveniente ou relevante assim o exigir, sem que isto venha a gerar direitos ou 
obrigações em relação aos Candidatos. 

 
 
 

Niterói, 22 de novembro de 2013. 
 
 

Publique-se. 
 

 
 

ROBERTO DE SOUZA SALLES 
REITOR 

 


