Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
Edital no 60, de 14 de março de 2014
O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público aos candidatos
os horários e o local de realização das provas práticas, referentes à realização de Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnicos
Administrativos do quadro único de pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Classe “E”, regido pelo Edital no 342, de 09 de outubro de
2013 e suas retificações, conforme segue:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

A presente convocação se refere apenas aos cargos de classe “E” cujos candidatos farão prova prática, conforme o disposto no Anexo I
– Quadro de Vagas do Edital no 342, de 09 de outubro de 2013. São eles:
a) Tecnólogo – Biologia;
b) Tecnólogo – Farmácia – Análise de agentes dopantes não esteroidais;
c) Tecnólogo – Farmácia – Análise de esteróides;
d) Tecnólogo – Farmácia – Análise de proteínas por espectrometria de massas;
e) Tecnólogo – Farmácia – Análise de proteínas por técnicas eletroforéticas em gel;
f)
Médico Veterinário – Análise de resíduos em alimentos;
g) Tecnólogo – Química – Análise instrumental;
h) Tecnólogo – Química – Análise por CG/C/EMRI;
i)
Tecnólogo – Química – Garantia da qualidade; e
j)
Tecnólogo – Processos químicos.
As provas práticas ocorrerão no dia 30 de março de 2014.
Os portões de acesso ao local de prova serão fechados impreterivelmente às 13 h, horário oficial de Brasília, e as provas terão início
imediato.
As provas terão duração de quatro horas.
O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar a prova, com antecedência de 60 (sessenta) minutos do horário previsto
para o fechamento dos portões de acesso ao local de prova, munido de caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul e de
documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura. Será exigida a apresentação do documento original, não
sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas.
As provas serão realizadas no seguinte local: UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro – CCMN – Centro de Ciências
Matemáticas e da Natureza situado a Av. Athos da Silveira Ramos no 274 – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de Janeiro –
RJ.
Excepcionalmente, durante a realização da prova prática, os candidatos concorrentes aos cargos referidos no item 1 deste Edital ficam
autorizados a utilizar máquinas calculadoras do tipo científica, sem a capa, caso exista.
Será eliminado do Concurso Público o candidato que for surpreendido portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) qualquer
outro tipo de aparelho eletrônico que não o especificado no item anterior.
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