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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

N.º 218 /SRH/2011 

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ, através da Superintendência de Recursos 
Humanos - SRH, torna público o Edital de Concurso Público para o cargo de TÉCNICO UNIVERSITÁRIO 
- SUPERIOR, de acordo com o Processo n.º 2964/2010, para provimento imediato e para formação de 
cadastro de reserva, sob o regime estatutário, conforme quadro abaixo: 
 

Nº DE VAGAS 

PERFIL/ ESPECIALIDADE ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

REGULAR NEGRO/ 
ÍNDIO   

VENCIMENTO BASE 
INICIAL 

REF. SETEMBRO/2011 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

ROTINAS 04 --- R$ 3.111,64 40h MÉDICO / DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS PLANTÃO 07 01 R$ 1.866,99 24h 

O concurso será regido por este edital e pelo regulamento de concursos públicos na UERJ, disponível no 
endereço http://www.srh.uerj.br/concurso. 

1. DA UERJ 
Criada em 1950, tem como fins precípuos a execução do ensino superior, da pesquisa e da extensão, a 
formação de profissionais de nível superior, a prestação de serviços à comunidade e a contribuição à evolução 
das ciências, letras e artes e ao desenvolvimento econômico e social. 
 
A UERJ possui uma gama de cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas áreas do 
conhecimento para a formação profissional, cultural e científica de aproximadamente 23 mil alunos, 
distribuídos por 30 unidades acadêmicas, abrangendo as cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova 
Friburgo, Resende e São Gonçalo. As Faculdades e Institutos encontram-se vinculados a quatro Centros 
Setoriais: Biomédico, Ciências Sociais, Educação e Humanidades e Tecnologia e Ciências. Na estrutura 
funcional além das unidades acadêmicas e administrativas, encontramos também o Hospital Universitário 
Pedro Ernesto, a Policlínica Piquet Carneiro, o Núcleo Perinatal e o Centro Universitário de Controle de 
Câncer. 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO PERFIL 
2.1 Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica 
para promover a saúde e o bem estar do indivíduo. 

2.1.1 Realizar história, exame físico, requisitar exames para elaboração diagnóstica, traçar e executar conduta 
terapêutica;  

2.1.2 Manter registro dos pacientes, com anotações de história, exame físico, investigação com exames 
complementares, impressões e conclusão diagnóstica, intercorrências, tratamento, orientação, 
aconselhamento e evolução da doença; 

2.1.3 Colaborar na elaboração e execução das rotinas de atendimento da UDA - Unidade Docente Assistencial 
e do HUPE - Hospital Universitário Pedro Ernesto; 

2.1.4 Analisar e interpretar exames de imagens, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com os 
padrões da normalidade; 
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2.1.5 Atuar nas emergências das doenças infecciosas e parasitárias e suas complicações; 
2.1.6 Realizar punções de veias profundas e punção lombar; 
2.1.7 Prescrever medicamentos, indicando as dosagens, tempo de uso e respectiva via de administração; 
2.1.8 Apoiar e colaborar nos projetos de pesquisa realizados na UDA, ou conduzidos por departamentos 

acadêmicos da FCM - Faculdade de Ciências Médicas ou do HUPE; 
2.1.9 Supervisionar e orientar estudantes de graduação, especializandos e residentes; 
2.1.10 Responder pareceres e orientar condutas terapêuticas e de prevenção solicitadas à UDA de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (DIP); 
2.1.11 Emitir laudo médico e atestado de saúde e de óbito; 
2.1.12 Executar outras tarefas relacionadas ao cargo. 

2.2 As atividades e funções relativas ao cargo/perfil dos médicos com carga horária de 40h incluirão 
participação nas atividades de rotina de enfermaria e de atendimento ambulatorial durante a semana 
incluindo sábado até 12 horas. 

2.3 As atividades e funções relativas ao cargo/perfil dos médicos com carga horária de 24h incluirão plantões 
e sobreavisos diurnos e/ou noturnos, sob forma de rodízio em finais de semana e feriados. Poderão 
também desenvolver parte da carga horária em atividades de ambulatório. 

2.4 É prerrogativa da Direção da Unidade Hospitalar e da Coordenação da UDA definir como será cumprida 
a carga horária e determinar quais funções serão exercidas, dentro das atividades inerentes ao cargo/perfil 
objeto deste concurso. 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 A Taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais) e as inscrições serão efetuadas conforme definido no 

regulamento.  
3.2 O período de inscrição será aquele previsto no Anexo – Cronograma do Concurso. 
3.3 A inscrição será realizada exclusivamente através da internet, devendo o candidato adotar os seguintes 

procedimentos: 
a) Certificar-se que atende a todos os requisitos exigidos para a inscrição conforme Edital do concurso 

público em referência; 
b) Acessar o endereço eletrônico http://www.srh.uerj.br/concurso onde estão disponibilizados o 

edital do Concurso para impressão, a ficha de inscrição on-line e o boleto bancário e demais 
documentos pertinentes; 

c) Proceder com a inscrição conforme solicitado e previsto no próprio endereço eletrônico, atentando 
para este edital e o regulamento; 

d) Efetuar o pagamento da inscrição, através de boleto bancário, em qualquer instituição bancária, nos 
caixas eletrônicos ou nos serviços bancários oferecidos na internet, no valor estabelecido por este 
Edital, até a data de vencimento. 

3.4 Não serão aceitos depósitos bancários, nem agendamento ou qualquer tipo de transferência bancária em 
favor da UERJ. 

3.5 Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá fazer sua inscrição comparecendo no Campus da 
UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, térreo, sala 115, bloco F, no horário de 10 às 12 horas e 
das 14 às 16 horas, de 2ª a 6ª feira, nos dias úteis. 

3.6 Será reservado ao candidato com deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas e 
durante o prazo de validade do Concurso Público, conforme a legislação vigente, desde que a deficiência 
não seja incompatível ao exercício do cargo e conforme consta no regulamento dos Concursos Públicos 
da UERJ. 
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3.7 Será reservado o percentual de 20% para negros e índios, durante o prazo de validade do Concurso 
Público, conforme a legislação vigente e conforme consta no regulamento dos Concursos Públicos da 
UERJ. 

4. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS PROVAS 
4.1 O candidato que necessitar de atenção especial para participar das provas, sendo portador ou não de 

necessidade especial e lactante, deverá indicar a natureza de sua necessidade no campo correspondente da 
Ficha de Inscrição on-line, conforme definido no regulamento. 

4.2 O candidato deverá entregar a documentação comprobatória da necessidade na UERJ / SRH Concursos, 
no endereço situado à Rua São Francisco Xavier, 524, térreo, sala 115, CEP 20559-900, Rio de Janeiro. 

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
5.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para aqueles candidatos que 

declararem hipossuficiência de recursos financeiros e comprovarem renda bruta familiar mensal de até 3 
(três) salários mínimos, conforme definido no regulamento. 

5.2 O candidato deverá entregar a documentação comprobatória na UERJ / SRH Concursos, no endereço 
situado à Rua São Francisco Xavier, 524, térreo, sala 115, CEP 20559-900, Rio de Janeiro, observando: 

a) Preencher todos os campos do Formulário de Declaração de Hipossuficiência Financeira, imprimi-lo 
e anexar a este as cópias dos documentos comprovantes relacionados no mesmo; 

b) Enviar o formulário impresso e os documentos citados no mesmo, em envelope lacrado, juntamente 
com a cópia do documento de identidade, para o endereço e no prazo definido no Edital do concurso 
público; 

c) Os pedidos de isenção deverão ser encaminhados impreterivelmente até a data definida no 
Cronograma do Edital do concurso público. 

5.3  O formulário de hipossuficiência estará disponibilizado na SRH. 

6. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
6.1 A Confirmação das Inscrições ocorrerá e estará disponível conforme definido no regulamento dos 

concursos públicos da UERJ. 
6.2 Para os dados incorretos fornecidos no ato de Inscrição, o candidato deverá entrar com pedido de correção 

conforme definido no regulamento dos concursos públicos da UERJ. 
 
7. DAS ETAPAS DO CONCURSO  
7.1 O Concurso compreenderá as seguintes etapas:  

a) Prova Objetiva; 
b) Prova Discursiva; 
c) Prova Prática; 
d) Exame Médico Admissional; 
e) Entrega da documentação exigida para nomeação. 

8. DAS PROVAS  
8.1 As provas serão regidas conforme critérios definidos nos respectivos itens a seguir e pelo regulamento. 
8.2 As provas serão realizadas conforme definido no Anexo III – Cronograma deste Edital, devendo o 

candidato chegar com 1 (uma) hora de antecedência, do horário definido pela coordenação organizadora.  
8.3 A realização das provas objetiva e discursiva ocorrerá de forma simultânea e terá duração de no 

máximo 4 (quatro) horas, em horário e local estabelecido pela comissão organizadora, divulgado no 
endereço eletrônico http://www.srh.uerj.br/concurso do concurso público e no mural da SRH/UERJ. 
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8.4 A PROVA OBJETIVA obedecerá aos seguintes critérios: 
a) Será de caráter eliminatório e classificatório; 
b) Consistirá de 40 (quarenta) questões objetivas, formuladas de acordo com o conteúdo programático 

que consta do Anexo I deste Edital; 
c) Constará cada uma das questões de 4 (quatro) opções de resposta e 1 (uma) única resposta correta; 
d) Totalizará 100 (cem) pontos, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão;  
e) Não será permitida a consulta bibliográfica; 
f) Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que obtiver o mínimo de 50 (cinquenta) 

pontos. 

8.5 A PROVA DISCURSIVA obedecerá aos seguintes critérios: 
a) Será de caráter eliminatório e classificatório; 
b) Cada questão avaliará o conteúdo programático que consta do Anexo I correspondente neste Edital e 

levará em consideração o conhecimento do candidato sobre este conteúdo, a sua capacidade de aplicar 
o conhecimento à situação proposta, analisar exames complementares para diagnosticar e propor 
condutas ou tratamentos; 

c) Constará de 05 (cinco) questões, valendo 20 (vinte) pontos cada uma; 
d) Será avaliada em escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos; 
e) Cada questão valerá 20 (vinte) pontos; 
f) Será considerado aprovado na Prova Discursiva o candidato que obtiver o mínimo de 50 (cinquenta) 

pontos; 
g) Não será permitida a consulta bibliográfica.  

 

8.6 A PROVA PRÁTICA obedecerá aos seguintes critérios: 
a) Será de caráter eliminatório e classificatório e terá como objetivo aferir a atuação profissional do 

candidato; 
b) A Prova Prática avaliará: a objetividade na coleta das informações; a capacidade de identificar sinais, 

sintomas e síndromes; a precisão na descrição das manifestações clínicas, suas cronologias, e a 
interpretação e análise dos dados na formulação do diagnóstico e na conduta terapêutica; 

c) Participarão os candidatos aprovados na prova Discursiva até o quíntuplo do número de vagas; 
d) A avaliação será em escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de acordo com a tabela de pontuação, 

indicada no Anexo II – Pontuação da Prova Prática deste Edital; 
e) O candidato terá até 1 (uma) hora de entrevista e exame físico com o paciente e até 30 minutos para a 

redação final das suas conclusões, quando a prova deverá ser entregue a um dos membros da banca 
examinadora; 

f) Não será permitida consulta ao prontuário ou exames do paciente; 
g) Caberá ao candidato trajar jaleco sem identificação de qualquer instituição e trazer materiais ou 

instrumentos necessários para a realização da prova prática; 
h) Não será permitida consultas a material bibliográfico, telefone celular ou qualquer outro instrumento 

eletrônico de comunicação; 
i) Os pacientes a serem examinados, serão voluntários, preferencialmente internados que darão por 

escrito o seu consentimento para participar da prova; 
j) Os pacientes serão escolhidos por sorteio que será realizado no momento imediatamente anterior à 

realização da prova; 
k) Será vedado aos Membros da Comissão Examinadora arguirem ou responderem perguntas do 

candidato após as instruções iniciais, durante ou após a realização da prova; 
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l) Para correção das provas utilizar-se-á tabela de pontos que consta do Anexo II deste edital; 
m) Será considerado aprovado o candidato que obtiver o grau mínimo de 50 (cinquenta) pontos, resultado 

da média aritmética das notas a ele atribuídas pelos examinadores da prova prática. 

9. DOS RECURSOS  
9.1 As regras, apresentação e os prazos dos recursos deverão obedecer ao previsto no regulamento. 
9.2 O recurso deverá ser entregue na Rua São Francisco Xavier, 524, térreo, sala 115, bloco F, no horário de 

10 às 12 e de 14 às 16 horas de 2ª a 6ª feira, nos dias úteis. 
9.3 O valor da taxa para cada recurso será de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), em depósito no Banco Itaú, 

agência 6134, conta corrente nº 01569-9, em nome de UERJ / SRH Concursos. 
9.4 O candidato deverá: 

a) Obedecer aos respectivos prazos definidos no Cronograma - Anexo III deste Edital; 
b) Efetuar o pagamento da taxa - para cada recurso interposto – conforme definido no Edital do 

Concurso; 
c) Requerer em formulário específico da SRH, incluindo argumentação para cada recurso; 
d) Anexar o respectivo comprovante de pagamento de taxa de recurso; 
e) Protocolar o recurso no local definido no Edital do Concurso Público. 

10. NOTA FINAL DE CLASSIFICAÇÃO  
10.1  A nota final de classificação, para cada candidato aprovado, será a média ponderada das notas das 

provas com os seguintes pesos: 
a) Prova Objetiva: peso 2 (dois); 
b) Prova Discursiva: peso 4 (quatro); 
c) Prova Prática: peso 4 (quatro). 

10.2 Ocorrendo igualdade de nota final de classificação, o desempate será definido considerando-se os 
critérios abaixo, na seguinte ordem: 

a) Maior idade, a partir dos 60 (sessenta) anos; 
b) Maior nota na prova prática; 
c) Maior nota da prova discursiva; 
d) Maior nota da prova objetiva; 
e) Sorteio Público. 

 
11. HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
11.1 O resultado final com a classificação dos candidatos aprovados no concurso, após homologação pela 

SRH, será divulgado conforme definido no regulamento. 

12. EXAME MÉDICO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  
12.1 Para fins de nomeação, o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas fixado neste 

Edital será convocado pela SRH através edital de convocação publicado no DOERJ e de telegrama, para 
submeter-se ao exame médico admissional e apresentar a documentação, conforme definido no 
regulamento. 

13. DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO  
13.1 Os candidatos convocados deverão comprovar os requisitos listados abaixo e aqueles básicos para a 

nomeação dos servidores na UERJ, previstos no regulamento.  
a) Ter graduação plena em Medicina em curso e instituição reconhecidos pelo MEC; 
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b) Ter o certificado de conclusão de Residência Médica em Doenças Infecciosas e Parasitárias 
(Infectologia) em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica/CNRM e 
Ministério de Educação e Cultura/MEC ou possuir o Título de Especialista em Doenças Infecciosas 
e Parasitárias (Infectologia), conferido pela Associação Médica Brasileira/Conselho Federal da 
Medicina; 

c) Ter experiência de trabalho de 2 (dois) anos no exercício profissional da Medicina; 
d) Estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. 

13.2 Serão aceitos títulos equivalentes ao exigido nas alíneas “b” supra, desde que com a mesma carga horária 
e reconhecida pelo MEC ou emitidos pela Sociedade Médica correspondente à área do concurso. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 A inscrição no Concurso significará, para todo e qualquer efeito, aceitação expressa, por parte do 

candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste edital e do regulamento, das 
quais não poderá alegar desconhecimento, bem como de todos os atos que forem expedidos sobre o 
Concurso. 

 
UERJ, 30 de setembro de 2011. 

 
Original Assinado 

Sergio Corrêa Marques 
Superintendente de Recursos Humanos 
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ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I – PROGRAMA  

 
Doenças por Vírus: AIDS; HTLV; Viroses exantemáticas; Viroses respiratórias; Enterovírus; Arboviroses - 
dengue e febre amarela; Mononucleose e Citomegalovirose; Hepatites virais; Herpes vírus. Doenças por 
protozoários: Doença de Chagas; Leishmanioses; Toxoplasmose; Malária; Amebíase; Giardíase. Doenças 
bacterianas: Meningoencefalites; Tuberculose; Pneumonias; Estafilococcias; Estreptocococicas; 
Rickettsioses; Leptospirose; Bartonelose; Brucelose; Salmoneloses; Shigeloses. Helmintos: Geo-helmintos - 
ascaridíase, ancilostomíase, estrongiloidíase; Bio-helmintos - esquistossomose, teníase e cisticercoses. 
Fungos: Paracoccidioidomicose; Histoplasmose; Criptococose; Aspergilose; Candidíase. Temas gerais: 
Sepse; Antibiótico - terapia e profilaxia; Antifúngicos; Antivirais; Mecanismos de transmissão e prevenção 
das doenças infecciosas e parasitárias; Vacinação no adulto; Medidas de precaução em infecções relacionadas 
à assistência à saúde; Febre de origem obscura; Acidentes por animais peçonhentos; Endocardite; Infecção 
urinária; Laboratório nas doenças infecciosas e parasitárias - Técnicas de coloração, meios de cultura, testes 
de hipersensibilidade retardada, Técnicas sorológicas e biologia molecular com aplicabilidade clínica; 
Anginas infecciosas; Infecções de cabeça e pescoço; Infecção de partes moles; Diarréias infecciosas. 
 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Objetivos e atribuições; princípios e diretrizes; organização e competência; 
estrutura do SUS; participação complementar. 
 
 
II – BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
 
Mandell, Bennett & Dolin.  Mandell, Douglas and Benett´s principles and pratice  of infectious disease. 
Churchill Livingstone Elselvier, 7º Edition, Philadelphia, 2010. 
 
Tavares, W. e Marinho, L. A. C. Rotinas de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias, 
Ed  Atheneu, 2005. 
 

Veronesi-Focaccia - Tratado de Infectologia, 4ª Edição, Editora Atheneu, 2010. 

Protocolos –Dengue diagnóstico e tratamento- Edição novembro de 2010 – Versão 1.0-organizado por 
unidades próprias-SAS-SESDEC-RJ    Http// portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/diretrizes dengue.pdf 
 
Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde: Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional • ESPII; Protocolo de Manejo Clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG • Versão 
IV. 1ª Edição - 2010  www.saude.gov.br/svs.   
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Guia prático de tratamento da malária no Brasil, Brasília, 2010. www.saude.gov.br/svs.  
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Vol. 38 (Suplemento III), 2005. 
www.saude.gov.br/svs.  
 
Brasil. Ministério da Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Recomendações para Terapia Antirretroviral 
em Adultos Infectados pelo HIV 2008, www.aids.gov.br. 
 
Brasil.Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Tétano acidental. Brasília, DF, 2005. www.saude.gov.br/svs. 
 
Brasil. Ministério da Saúde.Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 
Normas Técnicas de Profilaxia da Raiva Humana. Brasília 2011. www.saude.gov.br/svs.  
 
Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêutica para Hepatite C e Coinfecções. Série 
A. Normas e Manuais Técnicos Brasília, DF. 2011. www.saude.gov.br/svs. 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da Hepatite Viral 
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ANEXO II 

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

ETAPAS PONTUAÇÃO 

1 Anamnese  20 

2 Exame físico 20 

3 Consolidação, análise e interpretação dos dados 20 

4 Formulação do diagnóstico e diagnóstico diferencial 20 

5 Conduta diagnóstica e terapêutica 20 

Total 100 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA  
 

ETAPA     DATA 

Inscrições on-line 17.11.11 a 04.01.12 

Inscrições com pedido de isenção 17 a 27.11.2011 

Resultado dos pedidos de isenção 02.12.2011 

Envio do laudo médico, pelos candidatos portadores de deficiência 05.12.11 a 05.01.12 

Confirmação das inscrições 13.01.2012 

Pedidos de correção de dados da inscrição 16 a 20.01.2012 

Realização das provas objetiva e discursiva 10.02.2012 

Divulgação do gabarito da prova objetiva e padrão de respostas da prova discursiva 15.02.2012 

Interposição de recursos – gabarito das provas objetiva e discursiva  
(*) exceto entre os dias 20 e 22.02.2012 

16 a 29.02.2012(*) 

Divulgação do gabarito final das provas objetiva e discursiva após recursos 14.03.2012 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva 28.03.2012 

Divulgação das notas da prova discursiva  09.04.2012 

Solicitação vista de prova 09 a 17.04.2012 

Interposição de recursos contra as notas da prova discursiva (*) 25.04 a 04.05/2012 

Divulgação dos resultados dos recursos e das notas da prova discursiva 16.05.2012 

Realização da prova prática              (*) exceto nos dias 07 e 08.06.2012  24.05 a 12.06 (*) 

Divulgação das notas preliminares da prova prática 15.06.2012 

Interposição de recursos contra as notas da prova prática 15 a 25.06.2012 

Divulgação das notas definitiva da prova prática 09.07.2012 

Resultado Final 16.07.2012 

 

 


