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Suplentes

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

PORTARIA Nº 5559, DE 17 DE JULHO DE 2014

O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas do Centro de Ciências 
da Saúde da UFRJ, Prof. Roberto Lent, nomeado pela Portaria nº 346 de  
26 de Janeiro, publicada no DOU nº 19, Seção 02, de 27/01/2011, usando de  
atribuições de sua competência.

Resolve tornar sem efeito a portaria nº 4366, de 03 de junho de 2014,  
publicada no BUFRJ nº 24, de 16 de julho de 2014.

PORTARIA Nº 5560, DE 17 DE JULHO DE 2014.

O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas do Centro de Ciências da 
Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Prof. Roberto Lent, usando de 
atribuições de sua competência,

Resolve tornar pública a constituição da Comissão Julgadora do Concurso 
para Professor Adjunto A, Área de Histologia: Biomedicina Regenerativa, do 
Instituto de Ciências Biomédicas, conforme Edital nº 460 de 23 de dezembro de 

A indicação da banca foi aprovada em reunião ordinária da Congregação do  
ICB/UFRJ, realizada em 26 de fevereiro de 2014.
Membros Titulares

Membros Suplentes

Os candidatos têm prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da 
data da publicação, para, se quiserem, protocolar requerimento de Impugnação,  
do todo ou parte da composição da Comissão Julgadora.

INSTITUTO DE ESTUDOS  
EM SAÚDE COLETIVA

EDITAL Nº 216, DE 2014

17 de julho de 2014

O Diretor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC) comunica, pelo 
presente edital, a abertura de inscrições para o concurso destinado ao provimento de 

 
Lei 11.129/2005 e tem duração de vinte e quatro (24) meses, em regime de tempo 
integral e dedicação exclusiva, com carga horária semanal de sessenta (60) horas, 
e trinta (30) dias de férias por ano.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições poderão ser efetuadas de 20 de agosto a 30 de setembro de 

(antiga Praça da Prefeitura Universitária da UFRJ) - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, 
capital, exceto sábados, domingos e feriados.
1.2. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 
a) carteira de identidade (original e cópia);
b) diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação (original e cópia), ou 
declaração institucional de previsão de colação de grau até 13 de fevereiro de 2015;
c) 2 (dois) retratos 3x4;
d) currículo Lattes atualizado;
e) carta de intenção;

1.3 Serão aceitas inscrições por SEDEX, desde que postadas até o dia 30 de setembro 
de 2014 e que cheguem ao IESC até o dia 10 de outubro de 2014. O IESC não se 
responsabilizará por eventuais casos fortuitos (ex. greve das empresas de Correios 
e Telégrafos, extravios, etc)

2. DAS VAGAS

Regional do MS do Rio de Janeiro (NERJ).
3. DAS PROVAS E CALENDÁRIO
O concurso constará de duas etapas, a saber:
3.1 Primeira etapa: 
Constará de duas provas: uma, de múltipla escolha, com 20 (vinte) questões e 
outra, dissertativa. Ambas terão caráter eliminatório, versando sobre o programa 

 
5 (cinco) horas. Só serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 6,0 (seis) inteiros na prova de múltipla escolha.  
Aqueles que não alcançarem a nota mínima de 6,0 (seis), na prova de múltipla 
escolha, serão automaticamente eliminados do processo seletivo. Igualmente,  
só serão aprovados para a segunda etapa, os candidatos que obtiverem nota  
igual ou superior a 6,0 (seis) inteiros, na prova dissertativa. 
3.1.1 O gabarito das provas será divulgado no site do IESC (www.iesc.ufrj.br) a 
partir do dia 04 de novembro de 2014. O resultado desta prova será divulgado no 
dia 07 de novembro de 2014 e o resultado conclusivo desta etapa (após a avaliação 
de recursos porventura existentes) no dia 12 de novembro de 2014 nas dependências 
e no site do IESC. 
3.2 Segunda etapa: 
Esta etapa constará de entrevistas com os candidatos aprovados na primeira etapa, 

(www.iesc.ufrj.br), por ocasião da divulgação dos resultados da primeira etapa. As 

3.2.1 A entrevista constará de arguição curricular e análise da carta de intenções, 
visando avaliar a capacidade de sustentação da argumentação; a clareza de objetivos, 
as pretensões em relação ao curso e a disponibilidade de tempo integral para cursar 
a Residência.
3.3 As provas abordarão as seguintes áreas de conhecimento: Epidemiologia, 
Bioestatística, Planejamento e Políticas de Saúde, Saúde Ambiental e do 
Trabalhador, Ciências Sociais e Humanas em Saúde e Bioética. 
3.4 Os candidatos deverão apresentar-se ao local das provas com, pelo menos, 
1 (uma) hora de antecedência, munidos de documento de identidade, com foto e 
comprovante de inscrição no concurso.
4. DA CLASSIFICAÇÃO

4.2. Serão convocados para matrícula os 10 (dez) primeiros colocados pela nota 

seguinte ordem: maior nota na prova dissertativa, maior nota na entrevista e, por 

e nas dependências do IESC, no dia 24 de novembro de 2014.
5. DOS RECURSOS
5.1. O candidato que se julgar prejudicado após a divulgação do gabarito das provas 
da primeira etapa do processo seletivo poderá recorrer através de solicitação em 

em Saúde Coletiva. A solicitação deverá ser entregue na Secretaria da Residência 

dos respectivos resultados. 
5.2. O formulário estará disponível na Secretaria da Residência e o seu 
preenchimento deverá ser individual e devidamente fundamentado, com sustentação 

do concurso, com suas respectivas páginas e autores.
5.3. Será indeferido o recurso que não estiver devidamente fundamentado ou for 
apresentado fora do prazo.
5.4. Tendo, após o recurso, obtido as notas mínimas exigidas para cada uma das 
provas, o candidato será comunicado por meio eletrônico (e-mail) e/ou telefonema, 

e horário de sua entrevista.

atribuídos a todos os candidatos indistintamente.
6. DA MATRÍCULA

em Saúde Coletiva do IESC (sala 23).
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