
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos  

 

Edital no 171, de 6 de fevereiro de 2023 
 

 

O Magnífico Reitor em Exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando: 

 

 

1. A necessidade de realização de Concurso Público para provimento de vagas em cargos efetivos do quadro único de pessoal da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, no Nível de Classificação E e o instituído em Edital regulador a ser publicado; 

 

2. O total de 190 (cento e noventa) vagas distribuídas em 94 (noventa e quatro) opções de vagas retratadas no Anexo deste Edital; 

 

3. A necessidade de atender ao disposto nos diplomas legais vigentes, em particular no Decreto Federal no 9.508/2018, que trata da reserva de vagas às pessoas com 

deficiência; e na Lei Federal no 12.990/2014, que trata da reserva de vagas aos candidatos negros; 

 

4. A necessidade de aplicação dos percentuais de reserva de vagas sobre o número total de vagas a serem ofertadas em Edital e a distribuição do número de vagas 

resultante desse cálculo nas diversas opções de vagas; 

 

5. Que o número de vagas a ser reservado, resultante da aplicação dos percentuais sobre o número total de vagas a serem ofertadas em Edital, é 53 (cinquenta e três), 

sendo: 
 

5.1. 15 (quinze) o número de vagas reservadas às pessoas com deficiência, calculado na forma do § 3º do Art. 1º do Decreto Federal no 9.508/2018 e considerando 

a soma resultante do arredondamento após o cálculo feito para cada cargo. 

 

5.2. 38 (trinta e oito) o número de vagas reservadas aos candidatos negros, calculado na forma do § 2º do Art. 1º da Lei Federal no  12.990/2014 e considerando a 

soma resultante do arredondamento após o cálculo feito para cada cargo. 
 

6. Que o número total de vagas constante no item anterior não é suficiente para contemplar todas as opções de vagas;  

 

7. No caso dos cargos em que não há área de atuação e que possuem 3 (três) ou mais vagas, as vagas a serem reservadas serão alocadas diretamente nesses cargos, 

na forma da legislação vigente; e 

 

8. No caso dos cargos com áreas de atuação com 3 (três) ou mais vagas, as vagas a serem reservadas serão alocadas diretamente nessas áreas de atuação, na forma 

da legislação vigente. 

 

 

Resolve tornar pública a realização de sorteio das vagas não alocadas na forma dos itens 7 e 8 acima, em sessão pública, que será gravada em áudio e vídeo e 



devidamente consignada em ata. 

 

 

Metodologia: 

 

Inicialmente serão sorteadas vagas a serem alocadas considerando o universo de cargos que possuem mais de uma área de atuação e que totalizem 3 (três) ou mais 

vagas, considerando todas as áreas de atuação. 

 

Após esgotados os cargos com mais de uma área de atuação e que possuem 3 (três) ou mais vagas, o total restante de vagas a serem destinadas às cotas serão sorteadas 

considerando o universo de cargos que possuem ou não áreas de atuação, e que totalizem menos de 3 (três) vagas, considerando todas as áreas de atuação. 

 

O sorteio será realizado de forma manual e presencial, na seguinte forma: 

 

Parte I – Sorteio inicial para definir se o sorteio das vagas será iniciado pela vagas a serem reservadas às pessoas com deficiência ou se será iniciado pelas vagas a 

serem reservadas aos candidatos negros, na forma da Parte II ou da Parte III a seguir, conforme o caso. 

 

1. O compartimento a ser utilizado para depósito dos cupons deverá ser mostrado publicamente para comprovar que se encontra totalmente vazio. 

 

2. Serão depositados em compartimento próprio dois cupons, um com a descrição “Decreto Federal no 9.508/2018” e outro com a descrição “Lei Federal no 

12.990/2014”, com mostra pública de cada um dos cupons. 

 

3. O compartimento utilizado deverá ser movimentado para se evitar o vício no sorteio. 

 

4. Retirada de um dos cupons com mostra pública do cupom retirado. 

 

5. O cupom retirado definirá a ordem de início do sorteio, pelo tipo de vaga reservada, se às pessoas com deficiência ou se aos candidatos negros. 

 

 

Parte II – Realização do sorteio da alocação das vagas nos códigos de opções de vagas para cada cargo que possui mais de uma área de atuação e que totalizem 3 

(três) ou mais vagas considerando todas as áreas de atuação. 

 

1. O compartimento a ser utilizado para depósito dos cupons deverá ser mostrado publicamente para comprovar que se encontra totalmente vazio. 

 

2. Depósito em compartimento próprio de cupons com os códigos de opções de vagas constantes no Anexo deste Edital, de forma individual, com mostra pública, 

um a um, antes de serem depositados no compartimento utilizado. 

 

3. O compartimento utilizado deverá ser movimentado para se evitar o vício no sorteio. 

 

4. O sorteio será realizado de forma alternada por tipo de reserva de vaga, iniciando-se pelo tipo de vaga sorteado primeiro, na forma do item 5 da Parte I da 



Metodologia. 

 

5. As vagas sorteadas serão registradas nas colunas próprias, constantes no Anexo deste Edital, e publicadas no Edital regulador do Concurso Público. 

 

 

Parte III – Realização do sorteio da alocação das vagas nos códigos de vagas considerando o universo de cargos que possuem ou não áreas de atuação, e que 

totalizem menos de 3 (três) vagas, considerando todas as áreas de atuação. 

 

1. O compartimento a ser utilizado para depósito dos cupons deverá ser mostrado publicamente para comprovar que se encontra totalmente vazio. 

 

2. Depósito em compartimento próprio de cupons com os códigos de opções de vagas constantes no Anexo deste Edital, de forma individual, com mostra pública, 

um a um, antes de serem depositados no compartimento utilizado. 

 

3. O compartimento utilizado deverá ser movimentado para se evitar o vício no sorteio. 

 

4. O sorteio será realizado de forma alternada por tipo de reserva de vaga, iniciando-se pelo tipo de vaga sorteado primeiro, na forma do item 5 da Parte I da 

Metodologia. 

 

5. As vagas sorteadas serão registradas nas colunas próprias, constantes no Anexo deste Edital, e publicadas no Edital regulador do Concurso Público. 

 

Local, data e horário da realização do sorteio: 

 

Local: Avenida Carlos Chagas Filho, nº 540 – Escola de Educação Física e Desportos (EEFD-UFRJ), Auditório Maria Lenk. 

 

Data: 13 de fevereiro de 2023 

 

Horário de início: 10 horas, considerando-se o horário oficial de Brasília – DF. 

 

 

Carlos Frederico Leão Rocha 

 



ANEXO 
 
 

Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Administrador E 
Rio de 

Janeiro 
 3 2 1  

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Administração, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-001 

Analista de 

Tecnologia da 

Informação 

E 
Rio de 

Janeiro 
Desenvolvimento 3 2 1  

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação na 

área de Tecnologia da Informação, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-002 

Analista de 

Tecnologia da 

Informação 

E 
Rio de 

Janeiro 

Suporte de 

Infraestrutura 
3 2 1  

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação na 

área de Tecnologia da Informação, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-003 

Analista de 

Tecnologia da 

Informação 

E 
Rio de 

Janeiro 
Analise de Redes  3 2 1  

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação na 

área de Tecnologia da Informação, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-004 

Analista de 

Tecnologia da 

Informação 

E 
Rio de 

Janeiro 
Projeto de Redes 3 2 1  

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação na 

área de Tecnologia da Informação, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

E-005 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

Analista de 

Tecnologia da 

Informação 

E 
Rio de 

Janeiro 
Segurança  3 2 1  

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação na 

área de Tecnologia da Informação, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC 

E-006 

Arquiteto e 

Urbanista 
E 

Rio de 

Janeiro 
 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo, 

fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC, e 

registro no órgão regulador da 

profissão 

E-007 

Arquivista E 
Rio de 

Janeiro 
 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Arquivologia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-008 

Assistente 

Social 
E 

Rio de 

Janeiro 
 5 3 1 1 

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Serviço Social, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-009 

Auditor E 
Rio de 

Janeiro 
 5 3 1 1 

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Ciências Contábeis, Direito ou 

Ciências Econômicas, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

E-010 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

Bibliotecário-

Documentalista 
E Macaé  1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Biblioteconomia ou Ciências da 

Informação, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-011 

Bibliotecário-

Documentalista 

- Horário 

diferenciado 

E Macaé  1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Biblioteconomia ou Ciências da 

Informação, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-012 

Bibliotecário-

Documentalista 
E 

Rio de 

Janeiro 
 11 8 2 1 

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Biblioteconomia ou Ciências da 

Informação, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-013 

Bibliotecário-

Documentalista 

- Horário 

diferenciado 

E 
Rio de 

Janeiro 
 5 3 1 1 

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Biblioteconomia ou Ciências da 

Informação, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-014 

Biólogo E 
Duque de 

Caxias 
 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 
E-015 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

em Ciências Biológicas, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

Biólogo E Macaé  1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Ciências Biológicas, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-016 

Biólogo E 
Rio de 

Janeiro 
 5 3 1 1 

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Ciências Biológicas, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-017 

Biomédico E 
Rio de 

Janeiro 
 3 2 1  

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Biomedicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-018 

Contador E 
Rio de 

Janeiro 
 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Ciências Contábeis, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-019 

Economista E 
Rio de 

Janeiro 
 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Ciências Econômicas, 

E-020 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

Enfermeiro E Macaé 
Medicina do 

Trabalho 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Enfermagem, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Enfermagem 

do Trabalho, com carga horária 

mínima de 360h 

E-021 

Enfermeiro E 
Rio de 

Janeiro 
Geral 30 22 6 2 

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Enfermagem, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-022 

Enfermeiro E 
Rio de 

Janeiro 

Materno-Infantil / 

Perinatologia 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Enfermagem, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Enfermagem 

Materno-Infantil, com carga horária 

mínima de 360h 

ou 

b) Residência em Enfermagem 

Materno-Infantil 

E-023 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

ou 

c) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Enfermagem 

Saúde Perinatal, com carga horária 

mínima de 360h 

ou 

d) Residência em Enfermagem 

Saúde Perinatal 

Enfermeiro E 
Rio de 

Janeiro 

Medicina do 

Trabalho 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Enfermagem, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Enfermagem 

do Trabalho, com carga horária 

mínima de 360h 

E-024 

Enfermeiro E 
Rio de 

Janeiro 
Obstétrica 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Enfermagem, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Enfermagem 

Obstétrica, com carga horária 

mínima de 360h 

ou 

b) Residência em Enfermagem 

Obstétrica 

E-025 

Enfermeiro E 
Rio de 

Janeiro 
Pediátrico 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Enfermagem, devidamente 

E-026 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Enfermagem 

Pediátrica, com carga horária 

mínima de 360h 

ou 

b) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Enfermagem 

em Terapia Intensiva Pediátrica, 

com carga horária mínima de 360h 

Enfermeiro E 
Rio de 

Janeiro 
Perfusionista 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Enfermagem, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Pós-graduação Latu Sensu 

reconhecido pelo MEC ou 

residência multidisciplinar 

relacionada a esta área e ter 

registrado a prática de no mínimo de 

100 (cem) perfusões 

ou 

b) Título de Especialista em 

Circulação Extracorpórea, 

concedido pela Sociedade Brasileira 

de Circulação Extracorpórea 

E-027 

Enfermeiro E 
Rio de 

Janeiro 
Psiquiatria 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Enfermagem, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

E-028 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Enfermagem 

Psiquiátrica ou Saúde Mental, com 

carga horária mínima de 360h 

ou 

b) Residência em Enfermagem 

Psiquiátrica ou Saúde Mental 

Engenheiro E Macaé Eletricista 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Engenharia Elétrica, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-029 

Engenheiro E 
Rio de 

Janeiro 
Ambiental 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Engenharia Ambiental, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-030 

Engenheiro E 
Rio de 

Janeiro 
Civil 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Engenharia Civil, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-031 

Engenheiro E 
Rio de 

Janeiro 
Eletricista 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Engenharia Elétrica, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

E-032 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

Engenheiro E 
Rio de 

Janeiro 
Produção 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Engenharia de Produção, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-033 

Estatístico E 
Rio de 

Janeiro 
 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Estatística ou Ciências 

Atuariais, devidamente registrado, 

fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC, e 

registro no órgão regulador da 

profissão 

E-034 

Farmacêutico E 
Rio de 

Janeiro 
 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Farmácia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-035 

Farmacêutico E 
Rio de 

Janeiro 
Radiofarmácia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Farmácia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em 

Radiofarmácia, com carga horária 

mínima de 360h 

E-036 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Farmacêutico E 
Rio de 

Janeiro 

Farmácia 

Magistral 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Farmácia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Farmácia 

Magistral, com carga horária 

mínima de 360h 

E-037 

Farmacêutico 

Bioquímico 
E 

Rio de 

Janeiro 
 4 3 1  

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Farmácia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, formados conforme a 

Resolução nº04, de 11 de abril de 

1969, do Conselho Federal de 

Educação, segundo ciclo 

profissional, segunda opção 

ou 

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Farmácia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Análises 

Clínicas, com carga horária mínima 

de 360h 

ou 

E-038 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

b) Título de especialista em 

Análises Clínicas, expedido pela 

Sociedade Brasileira de Análises 

Clínicas 

Fisioterapeuta E 
Rio de 

Janeiro 
 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Fisioterapia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-039 

Geógrafo E 
Rio de 

Janeiro 
 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Geografia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

E-040 

Médico E Macaé 
Medicina do 

Trabalho 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Medicina 

do Trabalho 

ou  

b) Título de Especialista em 

Medicina do Trabalho concedido 

pela Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho ou 

Associação Médica Brasileira 

E-041 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Anestesia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

E-042 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Anestesiologia ou  

b) Título de Especialista em 

Anestesiologia concedido pela 

Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia ou Associação 

Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Cardiologia 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Cardiologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Cardiologia concedido pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia 

ou Associação Médica Brasileira 

E-043 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Cirurgia 

Cardiovascular 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Cirurgia 

Cardiovascular 

ou  

E-044 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

b) Título de Especialista em 

Cirurgia Cardiovascular concedido 

pela Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Cardiovascular ou 

Associação Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Cirurgia Geral 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Cirurgia 

Geral 

ou  

b) Título de Especialista em 

Cirurgia Geral concedido pelo 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões ou 

Associação Médica Brasileira 

E-045 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Cirurgia Torácica 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Cirurgia 

Torácica 

ou  

b) Título de Especialista em 

Cirurgia Geral concedido pela 

Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Torácica ou Associação Médica 

Brasileira 

E-046 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Clínica Médica 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 
E-047 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Clínica 

Médica ou  

b) Título de Especialista em Clínica 

Médica concedido pela Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica ou 

Associação Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Clínica Médica 

Emergência 
2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Clínica 

Médica acrescida de certificado de 

conclusão de curso de 

Especialização em Urgência e 

Emergência, com carga horária 

mínima de 360h 

ou  

b) Título de Especialista em Clínica 

Médica concedido pela Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica ou 

Associação Médica Brasileira 

acrescido de certificado de 

conclusão de curso de 

Especialização em Urgência e 

Emergência, com carga horária 

mínima de 360h 

E-048 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Endocrinologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 
E-049 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina acrescido de  

a) Residência Médica em 

Endocrinologia e Metabologia 

ou 

b) Título de Especialista em 

Endocrinologia e Metabologia 

concedido pela Sociedade Brasileira 

de Endocrinologia e Metabologia 

ou Associação Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Geneticista 

Pediátrico 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Genética 

Médica 

ou  

b) Título de Especialista em 

Genética Médica concedido pela 

Sociedade Brasileira de Genética 

Médica ou Associação Médica 

Brasileira 

E-050 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Geriatria 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Geriatria 

E-051 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

ou  

b) Título de Especialista em 

Geriatria concedido pela Sociedade 

Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia ou Associação 

Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Hematologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Hematologia e Hemoterapia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Hematologia e Hemoterapia 

concedido pela Associação 

Brasileira de Hematologia, 

Hemoterapia e Terapia Celular ou 

Associação Médica Brasileira 

E-052 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Infectologia 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Infectologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Infectologia concedido pela 

Sociedade Brasileira de Infectologia 

ou Associação Médica Brasileira 

E-053 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Intensivista  1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Medicina 

Intensiva 

ou  

b) Título de Especialista em 

Medicina Intensiva Área Adulto 

concedido pela Associação de 

Medicina Intensiva Brasileira ou 

Associação Médica Brasileira 

E-054 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Intensivista 

Pediátrica 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Pediatria 

acrescida de Residência Médica em 

Terapia Intensiva Pediátrica 

ou  

b) Título de Especialista em 

Pediatria concedido pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria ou 

Associação Médica Brasileira 

acrescido de Residência Médica em 

Terapia Intensiva Pediátrica 

ou 

c) Residência Médica em Pediatria 

acrescida de Certificado de Área de 

Atuação em Medicina Intensiva 

E-055 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Pediátrica concedido pela 

Associação de Medicina Intensiva 

ou Sociedade Brasileira de Pediatria 

ou Associação Médica Brasileira 

ou 

d) Título de Especialista em 

Pediatria   concedido pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria ou 

Associação Médica Brasileira 

acrescido de Certificado de Área de 

Atuação em Medicina Intensiva 

Pediátrica concedido pela 

Associação de Medicina Intensiva 

ou Sociedade Brasileira de Pediatria 

ou Associação Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Mastologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Mastologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Mastologia concedido pela 

Sociedade Brasileira de Mastologia 

ou Associação Médica Brasileira 

E-056 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Medicina do 

Trabalho 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

E-057 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

a) Residência Médica em Medicina 

do Trabalho 

ou  

b) Título de Especialista em 

Medicina do Trabalho concedido 

pela Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho ou 

Associação Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Medicina Física e 

Reabilitação 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Medicina 

Física e Reabilitação 

ou  

b) Título de Especialista em 

Medicina Física e Reabilitação 

concedido pela Sociedade Brasileira 

de Medicina Física e Reabilitação 

ou Associação Médica Brasileira 

E-058 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Neonatologia 

(UTI) 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Pediatria 

acrescida de Certificado de Área de 

Atuação em Neonatologia 

concedido pela Sociedade Brasileira 

de Pediatria ou Associação Médica 

Brasileira 

E-059 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

ou  

b) Título de Especialista em 

Pediatria concedido pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria ou 

Associação Médica Brasileira 

acrescido de Certificado de Área de 

Atuação em Neonatologia 

concedido pela Sociedade Brasileira 

de Pediatria ou Associação Médica 

Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Neurofisiologia 

para EEG  
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Neurologia 

ou 

b) Título de especialista em 

Neurologia concedido pela 

Academia Brasileira de Neurologia 

ou Associação Médica Brasileira  

E-060 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Neurologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Neurologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Neurologia concedido pela 

E-061 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Academia Brasileira de Neurologia 

ou Associação Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Neurologia 

Eletromiografia 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Neurologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Neurologia concedido pela 

Academia Brasileira de Neurologia 

ou Associação Médica Brasileira 

E-062 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Neurologia 

Pediátrica 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Pediatria 

acrescido de Certificado de Área de 

Atuação em Neurologia Pediátrica 

concedido pela Academia Brasileira 

de Neurologia ou Sociedade 

Brasileira de Pediatria ou 

Associação Médica Brasileira 

ou 

b) Título de Especialista em 

Pediatria concedido pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria ou 

Associação Médica Brasileira 

acrescido de Certificado de Área de 

E-063 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Atuação em Neurologia Pediátrica 

concedido pela Academia Brasileira 

de Neurologia ou Sociedade 

Brasileira de Pediatria ou 

Associação Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Obstetrícia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia, e registro 

no Conselho Regional de Medicina 

ou 

b) Título de Especialista em 

Ginecologia e Obstetrícia 

concedido pela Federação Brasileira 

das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia ou Associação Médica 

Brasileira 

E-064 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Oftalmologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Oftalmologia ou  

b) Título de Especialista em 

Oftalmologia concedido pelo 

Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia ou Associação 

Médica Brasileira 

E-065 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Ortopedia e 

Traumatologia 
2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Ortopedia 

e Traumatologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Ortopedia e Traumatologia 

concedido pelo Sociedade 

Brasileira de Ortopedia e 

Traumatologia ou Associação 

Médica Brasileira 

E-066 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Otorrinolaringolo

gia 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Otorrinolaringologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Otorrinolaringologia concedido 

pela Associação Brasileira de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia 

Cérvico-Facial ou Associação 

Médica Brasileira 

E-067 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Patologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

E-068 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Patologia 

ou 

b) Título de Especialista em 

Patologia concedido pela Sociedade 

Brasileira de Patologia ou 

Associação Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Emergência 

Pediátrica 
2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Pediatria 

ou 

b) Título de Especialista em 

Pediatria concedido pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria ou 

Associação Médica Brasileira 

E-069 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Pediatria 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Pediatria 

ou 

b) Título de Especialista em 

Pediatria concedido pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria ou 

Associação Médica Brasileira 

E-070 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Pneumologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Pneumologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Pneumologia concedido pela 

Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia ou 

Associação Médica Brasileira 

E-071 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Proctologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Coloproctologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Coloproctologia concedido pela 

Sociedade Brasileira de 

Coloproctologia ou Associação 

Médica Brasileira 

E-072 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Radiologia 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

E-073 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem 

ou  

b) Título de Especialista em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem concedido pelo Colégio 

Brasileiro de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem ou 

Associação Médica Brasileira 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 

Radiologia 

Pediátrica 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem acrescida de certificado de 

conclusão de curso de 

Especialização em Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem Pediátrica, 

com carga horária mínima de 360h 

ou  

b) Título de Especialista em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem concedido pelo Colégio 

Brasileiro de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem ou 

Associação Médica Brasileira 

acrescido de certificado de 

conclusão de curso de 

Especialização em Radiologia e 

E-074 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Diagnóstico por Imagem Pediátrica, 

com carga horária mínima de 360h 

ou 

c) Residência Médica em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem acrescida de Fellowship 

em Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem Pediátrica, com carga 

horária mínima de 360h 

ou 

d) Título de Especialista em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem concedido pelo Colégio 

Brasileiro de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem ou 

Associação Médica Brasileira 

acrescido de Fellowship em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem Pediátrica, com carga 

horária mínima de 360h 

ou 

e) Residência Médica em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem acrescida de Treinamento 

Profissional em Serviço em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem Pediátrica, com período de 

treinamento mínimo de 1 (um) ano 

ou 

f) Título de Especialista em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem concedido pelo Colégio 

Brasileiro de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem ou 

Associação Médica Brasileira 

acrescido de Treinamento 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Profissional em Serviço em 

Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem Pediátrica, com período de 

treinamento mínimo de 1 (um) ano 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Reumatologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em 

Reumatologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Reumatologia concedido pela 

Sociedade Brasileira de 

Reumatologia ou Associação 

Médica Brasileira 

E-075 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Sanitarista 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Medicina 

Preventiva e Social 

ou  

b) Título de Especialista em 

Medicina Preventiva e Social 

concedido pela Associação 

Brasileira de Medicina Preventiva e 

Administração em Saúde ou 

Associação Médica Brasileira 

E-076 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Médico E 
Rio de 

Janeiro 
Urologia 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Medicina, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, registro no Conselho 

Regional de Medicina, acrescido de  

a) Residência Médica em Urologia 

ou  

b) Título de Especialista em 

Urologia concedido pela Sociedade 

Brasileira de Urologia ou 

Associação Médica Brasileira 

E-077 

Músico E 
Rio de 

Janeiro 
Viola 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Bacharelado 

em Música, devidamente registrado, 

fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC, e 

registro no órgão regulador da 

profissão 

E-078 

Músico E 
Rio de 

Janeiro 
Violino 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Bacharelado 

em Música, devidamente registrado, 

fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC, e 

registro no órgão regulador da 

profissão 

E-079 

Músico E 
Rio de 

Janeiro 
Piano 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Bacharelado 

em Música, devidamente registrado, 

fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC, e 

registro no órgão regulador da 

profissão 

E-080 

Nutricionista E Macaé Clínica 1    
Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 
E-081 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

em Nutrição, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Nutrição 

Clínica com carga horária mínima 

de 360h 

ou  

b) Diploma ou certificado de 

conclusão de Residência em 

Nutrição Clínica 

Nutricionista E 
Rio de 

Janeiro 
Clínica 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Nutrição, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Nutrição 

Clínica com carga horária mínima 

de 360h 

ou  

b) Diploma ou certificado de 

conclusão de Residência em 

Nutrição Clínica 

E-082 

Nutricionista E 
Rio de 

Janeiro 
Saúde Pública 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Nutrição, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

E-083 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Nutrição em 

Saúde da Família, Saúde Pública, 

Saúde Coletiva ou Atenção 

Primária à Saúde com carga horária 

mínima de 360h 

ou  

b) Diploma ou certificado de 

conclusão de Residência em 

Nutrição em Saúde da Família, 

Saúde Pública, Saúde Coletiva ou 

Atenção Primária à Saúde. 

Odontólogo E 
Rio de 

Janeiro 

Endodontia, 

Dentística e 

Prótese 

1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Odontologia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Endodontia 

com carga horária mínima de 360h 

e 

b) Certificado de conclusão de curso 

de Aperfeiçoamento em Dentística 

ou Prótese, com carga horária 

mínima de 120h  

E-084 

Odontólogo E 
Rio de 

Janeiro 

Prótese Dentária e 

Implantodontia 
1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Odontologia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Prótese 

E-085 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

Dentária, com carga horária mínima 

de 360h 

e 

b) Certificado de conclusão de curso 

de Aperfeiçoamento em 

Implantodontia, com carga horária 

mínima de 120h  

Odontólogo E 
Rio de 

Janeiro 

Prótese, 

Dentística e 

Periodontia 

1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Odontologia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Prótese 

Dentária ou Dentística com carga 

horária mínima de 360h 

e 

b) Certificado de conclusão de curso 

de Aperfeiçoamento em 

Periodontia, com carga horária 

mínima de 120h  

E-086 

Odontólogo E 
Rio de 

Janeiro 
Radiologia 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Odontologia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Radiologia 

Odontológica e Imaginologia, com 

carga horária mínima de 360h  

E-087 

Pedagogo E 
Rio de 

Janeiro 
 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 
E-088 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

em Pedagogia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão 

Produtor 

Cultural 
E 

Rio de 

Janeiro 
 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Produção Cultural ou 

Comunicação Social com 

habilitação em Produção Cultural, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão 

E-089 

Psicólogo E 
Rio de 

Janeiro 
Clínica 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Psicologia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão acrescido de 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Psicologia 

Clínica, com carga horária mínima 

de 360h 

ou 

b) Título de Especialista em 

Psicologia Clínica concedido pelo 

Conselho Federal de Psicologia   

E-090 

Psicólogo E 
Rio de 

Janeiro 
Organizacional 1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Psicologia, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão, acrescido de 

E-091 



Cargo 
Nível de 

classificação 

Município 

da vaga 
Área de atuação 

Total 

de 

vagas 

Vaga ampla 

concorrência 

Vaga 

reservada aos 

candidatos 

negros - Lei 

no 

12.990/2014 

Vaga reservada às 

pessoas com 

deficiência - 

Decreto no 

9.508/2018 

Pré-requisito 

Código 

da 

vaga 

a) Certificado de conclusão de curso 

de Especialização em Psicologia 

Organizacional, com carga horária 

mínima de 360h 

ou 

b) Título de Especialista em 

Psicologia Organizacional e do 

Trabalho concedido pelo Conselho 

Federal de Psicologia   

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

E Macaé  1    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Pedagogia ou Licenciaturas, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão  

E-092 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

E 
Rio de 

Janeiro 
 9 6 2 1 

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Pedagogia ou Licenciaturas, 

devidamente registrado, fornecido 

por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC, e registro 

no órgão regulador da profissão  

E-093 

Técnico 

Desportivo 
E 

Rio de 

Janeiro 
 2    

Diploma ou certificado de 

conclusão de curso de Graduação 

em Educação Física, devidamente 

registrado, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

MEC, e registro no órgão regulador 

da profissão  

E-094 

 

 

 

Em relação à vagas reservadas aos candidatos negros. considerando que: 

 



a) o número de vagas reservadas aos candidatos negros deve ser 38 (trinta e oito); 

 

b) 22 (vinte e duas) vagas foram alocadas diretamente dentro do universo de cargos ou de opções de vagas que disponibilizam 3 (três) ou mais vagas, da seguinte 

forma: 

 

Cargo 
Nível de 

classificação 
Município da vaga Área de atuação 

Vaga reservada aos candidatos 

negros - Lei no 12.990/2014 
Código da vaga 

Administrador E Rio de Janeiro   1 E-001 

Analista de Tecnologia da Informação E Rio de Janeiro Desenvolvimento 1 E-002 

Analista de Tecnologia da Informação E Rio de Janeiro Suporte de Infraestrutura de TIC 1 E-003 

Analista de Tecnologia da Informação E Rio de Janeiro Analista de Redes  1 E-004 

Analista de Tecnologia da Informação E Rio de Janeiro Projetista de Redes 1 E-005 

Analista de Tecnologia da Informação E Rio de Janeiro Segurança de TIC 1 E-006 

Assistente Social E Rio de Janeiro   1 E-009 

Auditor E Rio de Janeiro   1 E-010 

Bibliotecário-Documentalista E Rio de Janeiro   2 E-013 

Bibliotecário-Documentalista - Horário diferenciado (*) E Rio de Janeiro   1 E-014 

Biólogo E Rio de Janeiro   1 E-017 

Biomédico E Rio de Janeiro   1 E-018 

Enfermeiro E Rio de Janeiro Geral 6 E-022 

Farmacêutico Bioquímico E Rio de Janeiro   1 E-038 

Técnico em Assuntos Educacionais E Rio de Janeiro   2 E-093 

 

c) haverá sorteio de 1 vaga entre as áreas de atuação do cargo de Enfermeiro, exceto para a área de atuação Geral, para a qual já foram alocadas vagas de cotas 

diretamente; 



 

d) haverá sorteio de 1 vaga entre as áreas de atuação do cargo de Engenheiro; 

 

e) haverá sorteio de 9 vagas entre as áreas de atuação do cargo de Médico; 

 

f) haverá sorteio de 1 vaga entre as áreas de atuação do cargo de Músico; 

 

g) haverá sorteio de 1 vaga entre as áreas de atuação do cargo de Nutricionista; 

 

h) haverá sorteio de 1 vaga entre as áreas de atuação do cargo de Odontólogo; 

 

 

Desta forma, 2 (duas) vagas serão sorteadas dentro do universo das demais opções de vagas, desde que não contempladas no sorteio de vagas para pessoas com 

deficiência (se a opção de vaga sorteio ofecer somente 1 (uma) neste Edital). 

 

 

 

Em relação às vagas reservadas às pessoas com deficiência, considerando que: 

 

a) o número de vagas reservadas às pessoas com deficiência deve ser 15 (quinze); 

 

b) 8 (oito) vagas foram alocadas diretamente dentro do universo de cargos ou de opções de vagas que disponibilizam 5 (cinco) ou mais vagas, da seguinte forma: 

 

Cargo 
Nível de 

classificação 
Município da vaga Área de atuação 

Vaga reservada às pessoas com 

deficiência - Decreto no 9.508/2018 
Código da vaga 

Assistente Social E Rio de Janeiro   1 E-009 

Auditor E Rio de Janeiro   1 E-010 

Bibliotecário-Documentalista E Rio de Janeiro   1 E-013 

Bibliotecário-Documentalista - Horário diferenciado (*) E Rio de Janeiro   1 E-014 

Biólogo E Rio de Janeiro   1 E-017 

Enfermeiro E Rio de Janeiro Geral 2 E-022 

Técnico em Assuntos Educacionais E Rio de Janeiro   1 E-093 



 

c) haverá sorteio de sorteio de 1 vaga entre as áreas de atuação do cargo de Analista de Tecnologia da Informação; 

 

d) haverá sorteio de sorteio de 1 vaga entre as áreas de atuação do cargo de Enfermeiro; 

 

e) haverá sorteio de sorteio de 1 vaga entre as áreas de atuação do cargo de Engenheiro 

 

f) haverá sorteio de sorteio de 3 vagas entre as áreas de atuação do cargo de Médico; 

 

g)  haverá sorteio de sorteio de 1 vaga entre as áreas de atuação do cargo de Odontólogo; 

 

 

Dessa forma, não há vagas para serem sorteadas dentro do universo das demais opções de vagas. 



 


