Edital no 100, de 28 de abril de 2015
Univerisidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Divulgação dos critérios para as provas práticas
O Magnifico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, em cumprimento ao disposto no subitem 9.7 do edital n o 390,
de 21 de outubro de 2014, publicado no Diário Oficial da União n o 205, de 23 de outubro de
2014, e suas retificações, torna públicos os critérios para a realização das provas práticas, com
a indicação da metodologia para a avaliação de acordo com as especificidades de cada cargo.
Cargos

Opções de vaga: 301 e 302 - Auxiliar em Enfermagem:
Metodologia: Realização de procedimentos de Enfermagem Fundamental em laboratório, a
partir do sorteio da técnica por candidato. O conteúdo programático é o mesmo - utilizado na
prova Objetiva constante do edital 390/14 anexo IV. Seguem as Técnicas elencadas para o
sorteio, a saber: 1. Preparo e administração de medicação por via intravenosa; 2. Preparo e
administração de medicação por via subcutânea; e 3. Sinais Vitais.
Materiais e instrumentos a serem utilizados: A prova será aplicada em laboratório de
Enfermagem, possibilitando a realização/simulação dos procedimentos (técnicas) em
manequins, utilizando materiais de consumo e permanentes de uma unidade hospitalar.
Traje obrigatório de responsabilidade do candidato: Calça comprida, jaleco branco fechado,
calçados fechados antiderrapantes, relógio com ponteiro de segundos, sem demais adornos,
cabelo preso/curto.
Critérios de avaliação: Compreensão e execução das etapas dos procedimentos de
Enfermagem, no tempo previsto pela Banca.

Opção de vaga: 303 - Operador de Rádio Telecomunicações:
Metodologia:
1a parte (discursiva): Questões sobre situações práticas no contexto de uma estação
transmissora de rádio FM.
2a parte (prática): Simulação de trabalho em uma estação de transmissão de rádio FM;
procedimentos para a resolução de problemas técnicos.
Materiais e instrumentos a serem utilizados: Diagramas, ilustrações e fotografias, impressas ou
projetadas, de equipamentos de transmissão de rádio FM.
: Reconhecimento de componentes, capacidade de operação de
equipamentos e resolução de problemas técnicos, agilidade na execução das tarefas.

Opção de vaga: 304 – Sonoplasta:
Metodologia: Simulação de trabalho em um estúdio de rádio, a partir de um roteiro radiofônico.
Materiais e instrumentos a serem utilizados: Cabos de áudio, microfones, interface de áudio,
mesa de som, fones de ouvido, computador, software de edição de áudio.
: Reconhecimento de componentes, entendimento de um roteiro
radiofônico, agilidade na execução das tarefas.
Opção de vaga: 305 - Técnico de Laboratório – Biotério:
Metodologia: Exercícios que abordarão o trabalho com animais de laboratório e o biotério com
manejo dos animais, gerenciamento de biotério e biossegurança.
Materiais e instrumentos a serem utilizados: A prova será realizada com animais, materiais,
equipamentos, instrumentos e técnicas, e/ou simulações dos mesmos, inerentes às atividades
desenvolvidas nos biotérios de criação e experimentação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro / Campus Macaé.
Traje obrigatório de responsabilidade do candidato: Vestimenta adequada: calça comprida,
calçados fechados antiderrapantes.
Critérios de Avaliação: Verificação das habilidades específicas pertinentes à área de atuação.
Opção de vaga: 306 – Técnico de Laboratório – Alimentos:
Metodologia: Realização de análise de rotina em laboratório de alimentos para identificação de
compostos e fraudes em alimentos.
Materiais e instrumentos a serem utilizados: A prova será realizada com materiais,
equipamentos, instrumentos e técnicas, e/ou simulações dos mesmos, inerentes às atividades
desenvolvidas nos laboratórios de análises de alimentos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro / Campus Macaé.
Traje obrigatório de responsabilidade do candidato: Calça comprida, calçados fechados
antiderrapantes, sem adornos, cabelo preso/curto.
Critérios de avaliação: Verificação das habilidades específicas pertinentes à área de atuação.

Opção de vaga: 307 - Técnico em Alimentos e Laticínios:
Metodologia:
1a parte (discursiva): Questões sobre situações práticas no contexto de Gestão da Qualidade
de alimentos.
2a parte (prática): Realização de exercícios práticos com atividades de Gestão da Qualidade de
alimentos, com ênfase nas Boas Práticas de Manipulação e no controle higiênico-sanitário de
alimentos.

Traje obrigatório de responsabilidade de cada candidato: Calça Jeans; Blusa de malha;
calçados fechados antiderrapantes; Jaleco, cabelo curto ou preso, sem boné ou qualquer tipo
de adorno.
Critérios de avaliação: Habilidade na utilização e análise de instrumentos e materiais
necessários à Gestão da Qualidade e realização de procedimentos de controle higiênicosanitário de alimentos.

Opção de vaga: 308 - Técnico em Artes Gráficas - Impressor Off Set:
Metodologia: Atividades relacionadas ao uso de máquina offset plana Catu 660.
Traje obrigatório de responsabilidade de cada candidato: Blusa de malha, calça comprida,
calçados fechados antiderrapantes, cabelo curto ou preso, sem boné ou qualquer tipo de
adorno.
Critérios de avaliação: Desempenho e capacidade na colocação de matriz de impressão em
máquina; impressão com exatidão de registro em 2/0 cores.
Opção de vaga: 309 - Técnico em Restauração - Conservação e Restauração – Madeira:
Metodologia:
1a parte:(discursiva) Exame organoléptico, documentação, diagnóstico do estado de
conservação, proposta de intervenção de restauração de uma peça em madeira.
2a parte: (prática): Atividade relacionada à conservação e à restauração de uma peça em
madeira.
Trajes e equipamentos obrigatórios de responsabilidade de cada candidato: Vestimentas
adequadas para trabalho em laboratório de restauração, ferramentas básicas para esculpir
peças de madeira.
Materiais e instrumentos a serem utilizados e que o candidato deverá levar para o dia da Prova
Prática: Trinchas e pincéis, lixas, solventes, suob, colas, ceras e vernizes, bisturi, martelo,
chave de fenda, goivas, trena, plaina, formão, instrumentos de corte, dentre outros.
Critérios de avaliação: Apresentação, embasamento teórico das propostas de intervenção de
restauro, habilidades técnicas e manuais, compreensão e abordagem dos casos propostos,
utilização adequada dos materiais e instrumentos e conhecimento das técnicas e materiais
usados na conservação e restauração de objetos de madeira.

Opção de vaga: 310 - Tecnólogo - Analista de Relações Internacionais:
Metodologia: A prova prática oral consistirá em uma atividade que permitirá à Banca Avaliadora
examinar as habilidades do(a) candidato(a) em situação simulada de recepção de um(a)
representante de uma universidade estrangeira, ocupante do cargo de Diretor(a) de Relações
Internacionais. Toda a comunicação entre os interlocutores ocorrerá em inglês, de qualquer
variante, nativo ou não. É vedada a comunicação entre a Banca Avaliadora e o(a) candidato(a)
em qualquer outra língua durante toda a permanência do(a) candidato(a) na sala de prova,
exceção feita às comunicações que incluírem o(a) supervisor(a) presente no local. A

metodologia da prova prática oral visa a avaliar a capacidade de o(a) candidato(a), caso
aprovado(a), representar adequadamente a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
fornecendo informações corretas e pertinentes sobre os temas abordados pelo(a)
representante estrangeiro(a), todos presentes no conteúdo programático.
Critérios de avaliação: Domínio dos conteúdos das questões; capacidade de expressão oral;
adequação ao nível de formalidade exigido pela situação e pelo cargo pleiteado, relativamente
ao traje, gestual e vocabulário.
Observação: Em complemento ao conteúdo programático já publicado que consta do edital
390/14 anexo IV, recomenda-se ao(à) candidato(a) estudar os seguintes websites: www.ufrj.br;
www.faubai.org.br;
www.scri.ufrj.br;
www.cienciasemfronteiras.gov.br;
www.eaie.org;
www.nafsa.org.
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