
Univerisidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos 

Edital no 810, de 14 de outubro de 2021 
 
A Magnífica Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas  atribuições legais e 
estatutárias, em cumprimento ao disposto no subitem 9.5 do edital no 255, de 29 de maio de 2019, publicado 
no Diário Oficial da União no 104, de 31 de maio de 2019, e suas retificações, torna públicos os critérios para 
a realização das provas práticas, com   a indicação da metodologia, materiais e instrumentos a serem utilizados 
para a avaliação, de acordo com as especificidades de cada cargo, exceto para a opção de vaga B-204 – 
Técnico em Laboratório – Desenho de Máquina, para a qual não houve candidatos aprovados na prova 
objetiva. 
 
Cargos 
 
A-114 - Técnico em Laboratório / Patologia Clínica 
1 - Metodologia: Os candidatos, ao entrarem na sala de prova serão avaliados através dos resultados obtidos 
na abordagem propostas encontradas no conteúdo programático do cargo em questão, de acordo com o Edital 
255/2019 que rege o referido Concurso Público, desta forma, os mesmos, deverão demonstrar seus 
conhecimentos e suas habilidades nas tarefas e nos procedimentos das atividades práticas exigidas no 
cotidiano de um laboratório de patologia clínica, através de questões discursivas, Aos candidatos serão 
apresentados os seguintes itens na abordagem de avaliação: a) Preparo de soluções e realização de diluições; 
b) Realização de procedimentos básicos na execução de exames; e c) Utilização e cuidados de segurança no 
uso de equipamentos e acessórios típicos utilizados no cotidiano de um laboratório de patologia clínica. Os 
candidatos serão inicialmente recepcionados para receber as orientações necessárias, onde serão feita sua 
identificação e todos os trâmites administrativos. Ao término da prova, os candidatos obrigatoriamente não 
poderão permanecer no local do exame, sob pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na 
permanência. 2 – Materiais, instrumentos e equipamentos: O candidato não deverá trazer quaisquer 
ferramentas ou materiais para o exame, somente deverá estar munido de caneta azul ou preta de corpo 
transparente, não sendo permitido qualquer tipo de consulta; 3 - Não haverá necessidade de nenhum tipo de 
traje especiais obrigatório para o exame, como também não será necessária a utilização de equipamento de 
proteção individual (EPI); 4 - Critérios de avaliação: A avaliação será composta por 5(cinco) questões 
discursiva, podendo haver itens, subitens e imagens, onde o valor de cada questão será de 20(vinte) pontos, 
assim totalizando o valor máximo da Prova Prática-Discursiva em 100(cem) pontos e o tempo máximo de sua 
duração será de 3 (três) horas por candidato. Todos os candidatos serão examinados com os mesmos critérios 
na abordagem de avaliação, através dos resultados apresentados pelos os mesmos, de acordo com o 
demonstrado quanto ao conhecimento teórico/prático de procedimentos da rotina laboratorial, armazenamento 
e descartes de amostras biológicas, reagentes e resíduos. A Banca Examinadora será soberana da avaliação 
das respostas de cada questão respondida pelo candidato. 
 
A-119 - Técnico em Equipamentos / Médico-Odontológicos 
1 - Metodologia: A Prova Prática será composta por 5(cinco) questões totalizando o máximo de 100(cem) 
pontos, valendo 20(vinte) pontos cada. O exame será baseado nas áreas de conhecimento do cargo, nas quais 
os candidatos atuarão no cotidiano, a fim de comprovar o seu domínio prático e a sua habilidade nas atividades 
requeridas do mesmo, em observância aos critérios de avaliação definidos no Edital que rege este Concurso 
Público. A Prova Prática consistirá na execução de tarefas, onde serão apresentadas pela banca examinadora 
aos candidatos no momento da chamada para a realização da sua prova. Cada candidato entrará 
individualmente no local de prova e terá até 30(trinta) minutos para demonstrar seu conhecimento prático. 
Inicialmente, o candidato selecionado será recepcionado e acolhido numa sala de espera para receber as 
orientações necessárias, onde serão feitos os trâmites administrativos e sua identificação. Na sequência, o 
candidato, deverá aguardar ser chamado para a sala de Prova Prática e realizar seu exame. Ao término da sua 
prova, o candidato obrigatoriamente não poderá permanecer no local de prova, sob pena de eliminação do 
Concurso Público, caso insista na permanência. 2 - Materiais, instrumentos e equipamentos: O candidato terá 
à sua disposição um conjunto de equipamentos e materiais básicos típicos, relacionados às atividades práticas 
inerentes aos Equipamentos Médico-Odontológicos. 3 - Traje e postura obrigatórios para realização do exame: 
O candidato deverá obrigatoriamente vir vestido adequadamente para realização do exame, com os seguintes 
trajes: calça comprida; sapato fechado; camisa/blusa com manga; bem como aquele que possui cabelos 



compridos, deve prendê-los, antes do início da sua prova. 4 - Critérios de avaliação: O candidato deverá se 
atentar ao tempo de prova, onde terá no máximo 30(trinta) minutos para realizar as 5(cinco) questões práticas 
propostas. Não será permitido tempo extra. Antes do início da prova, a banca informará ao candidato qual a 
prática a ser realizada em cada uma das questões e disponibilizará todos os materiais e equipamentos 
necessários para a realização das mesmas. O candidato será avaliado a partir do momento em que a banca 
autorizar o início do exame. O candidato deverá demonstrar seus conhecimentos sobre normas e práticas 
gerais de biossegurança, segurança do trabalho e normas técnicas específicas aplicáveis aos Equipamentos 
Médico-Odontológicos; habilidades para o manuseio e familiarização com os equipamentos, materiais e 
utensílios para execução das tarefas; domínio da técnica e dos materiais aplicados na execução dos 
procedimentos; capacidade de administração do tempo para a execução dos procedimentos e capacidade de 
desenvolvimento da atividade prática, considerando a técnica e os materiais. As questões terão o mesmo peso 
e, caso o candidato não tenha cumprido todos os itens, receberá nota fracionada proporcional ao conhecimento 
demonstrado na mesma. Havendo a necessidade da disponibilização de mais de uma estação e/ou mais de um 
turno de prova, por conta do número de candidatos a serem avaliados, a banca examinadora assegurará que 
os exames praticados terão os mesmos níveis de dificuldade e de assunto. 
 
A-120 - Técnico em Herbário / Geral 
1 - Metodologia: Os candidatos farão Prova Prática-Discursiva, sobre situações de rotina de um herbário de 
grande porte e terão que demonstrar seus conhecimentos sobre as práticas das tarefas e procedimentos. A 
Prova Prática-Discursiva terá duração máxima de 3(três) horas. Ao término da sua prova, o candidato 
obrigatoriamente não mais poderá permanecer no local de prova, sobre pena de eliminação do Concurso 
Público, caso insista na permanência. Os conteúdos programáticos foram divulgados no Edital 255/2019 que 
rege este Concurso Público; 2 – Equipamentos: Os candidatos deverão estar munidos de caneta azul ou preta 
de corpo transparente, não sendo permitido qualquer tipo de consulta; 3 – Trajes: não haverá necessidade de 
nenhum tipo de traje especial obrigatório para a prova; e 4 - Critérios de avaliação: situações e problemas 
serão propostos em 5(cinco) questões prático-discursivas, onde o valor de cada questão será de 20(vinte) 
pontos, totalizando o valor máximo de 100(cem) pontos. A Banca Examinadora será soberana da avaliação 
das respostas de cada questão respondida pelo candidato. 
 
A-121 - Técnico em Radiologia / Geral  
1 - Metodologia: A Prova Prática-Discursiva servirá de instrumento de avaliação, onde o candidato irá 
demonstrar a sua capacidade técnica e o seu conhecimento prático na execução das atividades exigidas pelo 
cargo, através de questões discursivas, atentas ao conteúdo programático apresentado no Edital 255/2019 que 
rege este Concurso Público. Serão propostas simulações em forma de perguntas de situações práticas de 
execução de exames radiológicos e de radioproteção em radiologia convencional, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética e mamografia. Os candidatos serão inicialmente recepcionados para 
receberem as orientações necessárias, onde serão feitos os trâmites administrativos de identificação. Na 
sequência, os candidatos serão conduzidos para a sala de Prova Prática-Discursiva, através de imagens 
representativas de sugestões de exames a serem realizados, deverão aguardar até que a Banca Examinadora 
autorize o início da sua prova. Ao término da prova, os candidatos avaliados serão liberados e não poderão 
permanecer no local de prova, sob pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na permanência; 2 - 
Materiais, instrumentos e equipamentos: O candidato não deverá trazer quaisquer ferramentas ou materiais 
para o exame, somente deverá estar munido de caneta azul ou preta de corpo transparente, não sendo permitido 
qualquer tipo de consulta; 3 - Traje e postura obrigatórios para realização do exame: Não haverá necessidade 
de nenhum tipo de traje especial obrigatório para o exame, como também não será necessária a utilização de 
equipamento de proteção individual (EPI); e 4 - Critérios de avaliação: A Prova Prática-Discursiva será 
constituída de 05 (cinco) questões discursivas, podendo haver itens e subitens. O valor de cada questão será 
de 20 (vinte) pontos, totalizando 100 (cem) pontos. A Banca Examinadora efetuará sua avaliação sobre as 
respostas das questões discursivas apresentadas com base nas necessidades e nos seus próprios conhecimentos 
e experiências profissionais laboratoriais na UFRJ. A Banca Examinadora será soberana na avaliação das 
respostas de cada questão respondida pelo candidato. Os candidatos deverão iniciar sua Prova Prática-
Discursiva somente após a Banca Examinadora autorizar, não podendo ultrapassar o tempo limite máximo de 
3 (três) horas para realização da prova. 
 
A-122 - Técnico em Radiologia / Radioterapia  
1 - Metodologia: A Prova Prática será composta por 5(cinco) questões totalizando o máximo de 100(cem) 



pontos, valendo 20(vinte) pontos cada. Serão propostas situações práticas de posicionamento, tratamento e 
planejamento de pacientes em radioterapia, com um tempo máximo de 20(vinte) minutos por candidato. O 
candidato selecionado será inicialmente recepcionado e acolhido numa sala de espera para receber as 
orientações necessárias, onde serão feito os trâmites administrativos e sua identificação. Na sequência o 
candidato, deverá aguardar ser chamado para a sala de Prova Prática e realizar seu exame. Ao término da sua 
prova, o candidato obrigatoriamente não poderá permanecer no local de prova, sobre pena de eliminação do 
Concurso Público, caso insista na permanência. 2 - Materiais, instrumentos e equipamentos: O candidato terá 
a sua disposição um repertório de equipamentos e materiais básicos como: acelerador linear, projetor de 
fontes, tomógrafo, espessômetro, blocos de alloy, mascaras de termoplástico, banho Maria para fazer mascara, 
bandejas, suportes específicos de posicionamento, cones de elétrons, dentre outros e todos os acessórios 
utilizados que se encontram na sala de tratamento. 3 - Traje e postura obrigatórios para realização do exame: 
O candidato deverá obrigatoriamente vir vestido adequadamente para realização do exame com os seguintes 
trajes: jaleco branco; calça comprida; sapato fechado e meia comprida; camisa/blusa com manga; e de acordo 
com as normas vigentes, não trazer nenhum tipo de adorno metálicos (relógio, pulseira, brincos, piercing, 
cordão, aliança e outros), bem como aquele que possui cabelos compridos, deve prendê-los, antes do início 
da sua prova. Não será necessária a utilização de equipamento de proteção individual (EPI). 4 - Critérios de 
Avaliação: O candidato deverá se atentar ao tempo de prova, onde terá no máximo de 20(vinte) minutos para 
realizar as 5 (cinco) questões práticas propostas. Não será permitido tempo extra. Antes do início da prova, a 
banca informará ao candidato qual a prática a ser realizada em cada uma das questões e disponibilizará todos 
os materiais e equipamentos necessários para a realização das mesmas. O candidato será avaliado a partir do 
momento em que a banca autorizar o início da prova, que deverá demonstrar seus conhecimentos práticos 
sobre tratamento, planejamento, posicionamento e procedimentos de radioterapia incluindo teleterapia e 
braquiterapia. As questões terão o mesmo peso e caso o candidato não tenha cumprido todos os itens, receberá 
nota fracionada proporcional ao conhecimento demonstrado pela mesma. Havendo a necessidade da 
disponibilização de mais de uma estação e/ou mais de um turno de prova, por conta do número de candidatos 
a serem avaliados, a banca examinadora assegurará que os exames praticados terão os mesmos níveis de 
dificuldade e de assunto. 
 
A-125 Técnico em Laboratório / Farmácia - Macaé 
1 – Metodologia: A Prova Prática consistirá na preparação de uma formulação descrita no Formulário 
Nacional da Farmacopéia Brasileira. Para tal, a Banca Examinadora irá selecionar 5(cinco) formulações e 
sorteará 1 (uma) formulação a cada turno/estação de prova e cada candidato somente será comunicado qual a 
formulação foi sorteada no momento em que iniciar a sua Prova Prática. Inicialmente, o candidato selecionado 
será recepcionado e acolhido numa sala de espera para receber as orientações necessárias, onde serão feitos 
os trâmites administrativos e sua identificação. Na sequência, o candidato, deverá aguardar ser chamado para 
a sala de Prova Prática e realizar seu exame. Ao término da sua prova, o candidato obrigatoriamente não 
poderá permanecer no local de prova, sob pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na 
permanência. 2 - Materiais, instrumentos e equipamentos: A Prova Prática será realizada com materiais, 
equipamentos, instrumentos e técnicas inerentes às atividades desenvolvidas no laboratório de farmacotécnica 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus Macaé. 3 - Traje e postura obrigatórios para realização 
do exame: O traje obrigatório de responsabilidade do candidato será: jaleco; calça comprida; calçados 
fechados antiderrapantes; sem adornos; e cabelo preso/curto. Os EPIs específicos necessários para a realização 
da Prova Prática serão disponibilizados no local do exame. Na sala de espera e durante a prova é vetado o uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares, que deverão estar desligados. 4 - Critérios de Avaliação: O Exame 
será realizado em no máximo 30(trinta) minutos. Havendo a necessidade da disponibilização de mais de uma 
estação e/ou mais de um turno de prova, por conta do número de candidatos a serem avaliados, a Banca 
Examinadora assegurará que os exames praticados terão os mesmos níveis de dificuldade e de assunto. Os 
candidatos serão avaliados de acordo com os critérios abaixo: aplicação das normas de segurança (EPIs – 
Equipamento de Proteção Individual) para o desenvolvimento da prática proposta. Avaliação das boas práticas 
de fabricação de medicamentos por parte dos candidatos – 20(vinte) pontos; manuseio e familiarização com 
os equipamentos, materiais e utensílios para a técnica proposta – 20(vinte) pontos; organização e utilização 
adequadas às técnicas de laboratório empregadas nos procedimentos, manuseios e desenvolvimento da prática 
– 20(vinte) pontos; domínio dos procedimentos realizados e realização da prática no tempo previsto – 
20(vinte) pontos; e resultados obtidos conforme o previsto na prática – 20(vinte) pontos. 
 
A-126 - Técnico em Laboratório / Física – Macaé 



1 - Metodologia: O candidato será inicialmente recepcionado e acolhido numa sala de espera para receber as 
orientações necessárias, onde será feita sua identificação e todos os trâmites administrativos. Logo em 
seguida, na presença da Banca Examinadora, será efetuado o sorteio de um dos tópicos constantes no conteúdo 
programático no Edital 255/2019 que rege este Concurso Público. Serão considerados somente os tópicos 
passíveis a serem executados, na forma de experimento específico, em um laboratório de física, podendo o 
experimento especifico envolver mais de um dos itens do respectivo tópico. Após o sorteio, será concedido 
um intervalo de 30 (trinta) minutos para a banca disponibilizar em um dos compartimentos (armários) do 
laboratório, os equipamentos necessários para a elaboração do experimento. A banca examinadora assegurará 
que os exames praticados, terão os mesmos níveis de dificuldades no conteúdo da sua abordagem. Na 
sequência, o candidato, deverá aguardar a autorização da banca examinadora e ser chamado para a sala do 
laboratório de física e realizar seu exame. O candidato terá até 50 (cinquenta) minutos para a montagem, 
coleta de dados, higienização, desmontagem e armazenamento dos equipamentos. Ao término da mesma, o 
candidato obrigatoriamente não mais poderá permanecer no local de prova, sobre pena de eliminação do 
Concurso Público, caso insista na permanência; 2 – Materiais, instrumentos e equipamentos: O candidato irá 
utilizar os materiais específicos das práticas experimentais de física que serão disponibilizados pela instituição 
no laboratório, onde ocorrerá o exame prático, deverá portar somente caneta esferográfica na cor azul de corpo 
transparente; 3 – Traje e postura obrigatórios para a realização do exame: O candidato deverá se trajar, 
preferencialmente de: Calça comprida; relógio analógico (de ponteiros); calçado fechado; sem quaisquer tipos 
de adornos; e cabelos preso/curto; e 4 - Critérios de avaliação: Respeitados os procedimentos e prazos 
indicados na Metodologia, ficará demonstrado, desta forma, que o entendimento, o conhecimento e a 
habilidade específica do candidato na execução da(s) tarefa(s) proposta(s) como tópico de avaliação. A Banca 
Examinadora será soberana da avaliação das respostas de cada questão respondida pelo candidato. 
 
B-201 – Desenhista Técnico Especializado / Projetos de Engenharia e Arquitetura  
1 - Metodologia: O candidato deverá demonstrar sua experiência e seu conhecimento técnico através de Prova 
Prática-Discursiva em duas etapas, sendo-as: Etapa I – Através de questões discursivas. Nesta etapa, além das 
normas técnicas e convenções, o candidato deverá demonstrar o conhecimento no uso dos instrumentos 
básicos de desenho (esquadros, escalímetros, compassos, lapiseiras, dentre outros.), conhecimentos básicos 
na aplicação da geometria plana e descritiva, conversões de escalas e habilidades de traço a lápis, e Etapa II 
– O candidato através de questões discursivas, demonstrará seu conhecimento prático de desenho 
desenvolvido em computador (CAD). Nesta etapa, além das Normas Técnicas e convenções, o candidato 
deverá demonstrar seu grau de aptidão e desempenho no uso de programa para desenho CAD. O tempo total 
para o candidato desenvolver sua Prova Prática Discursiva será de 3 (três) horas. O candidato será inicialmente 
recepcionado para receber as orientações necessárias, onde serão feitos os trâmites administrativos e sua 
identificação. Na sequência o candidato, deverá aguardar e ser conduzido para sala de Prova Prática 
Discursiva e realizar seu exame. Ao término da sua prova, o candidato obrigatoriamente não mais poderá 
permanecer no local de prova, sobre pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na permanência. 
2 – Materiais, instrumentos e equipamentos: O candidato deverá trazer borracha macia branca e par de 
esquadros simples, não podendo utilizar de outro candidato. Estes instrumentos não serão fornecidos pela 
Instituição; 3 – Traje e postura obrigatórios para a realização do exame: Não haverá necessidade de nenhum 
tipo de traje especiais obrigatório para o exame, como também não será necessária a utilização de equipamento 
de proteção individual (EPI) e 4 – Critérios de avaliação: Considerando que o desenho técnico é uma 
linguagem de comunicação, que obedece a normas e convenções de representação; que sua execução demanda 
conhecimentos e habilidades específicas e que pode utilizar-se de um amplo conjunto de instrumentos e 
ferramentas, nos quais terão como critérios de avaliação 05(cinco) questões discursivas, podendo haver itens, 
subitens e imagens referentes ao tema da questão. O valor de cada questão será de 20(vinte) pontos, 
totalizando 100(cem) pontos. A Banca Examinadora efetuará sua avaliação sobre as respostas das questões 
discursivas apresentadas com base nas necessidades e nos seus próprios conhecimentos e experiências 
profissionais. A Banca Examinadora será soberana da avaliação das respostas de cada questão respondida 
pelo candidato. 
 
B-202 – Médico Veterinário / Geral 
1 - Metodologia: A Prova Prática-Discursiva visa avaliar por simulação através de questões discursivas a 
experiência, a postura e atitude em biotério, assim como as habilidades técnicas do candidato quanto ao 
desempenho das atividades rotineiras relacionadas ao respectivo cargo. O candidato será inicialmente 
recepcionado para receber as orientações necessárias, onde será feita sua identificação e todos os trâmites 



administrativos. Na sequência o candidato, deverá aguardar na sala de prova a autorização da Banca 
Examinadora para o início do exame. Ao término da mesma, o candidato obrigatoriamente não mais poderá 
permanecer no local de prova, sob pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na permanência. 2 - 
Materiais, instrumentos e equipamentos: O candidato não deverá trazer quaisquer ferramentas ou materiais 
para o exame, somente deverá estar munido de caneta azul ou preta de corpo transparente, não sendo permitido 
qualquer tipo de consulta; 3 – Traje e postura obrigatórios para a realização do exame: Não haverá necessidade 
de nenhum tipo de traje especial obrigatório para o exame; e 4 - Critérios de avaliação: Serão exigidos dos 
candidatos os conhecimentos práticos inerentes ao cargo de acordo com o conteúdo programático apresentado 
no Edital 255/2019 que rege este Concurso Público. A Prova Prática-Discursiva será constituída de 05 (cinco) 
questões discursivas, podendo haver itens, subitens e imagens referentes ao tema da questão. O valor de cada 
questão será de 20 (vinte) pontos, totalizando 100 (cem) pontos, não devendo ultrapassar a duração de 03 
(três) horas. A Banca Examinadora será soberana da avaliação das respostas de cada questão respondida pelo 
candidato. 
 
B-203 - Técnico em Laboratório / Biotério 
1 - Metodologia: A Prova Prática visa evidenciar a capacidade técnica do candidato em resolver situações 
problemas compatíveis com as atividades que irá executar como técnico de laboratório com atuação em 
biotérios.  A Prova Prática, será dividida em 5 (cinco) questões, valendo cada 20 (vinte) pontos, totalizando 
100 (cem) pontos. O candidato ao entrar na sala do exame será submetido a 5 (cinco) situações de rotina 
laboratorial ou questões a serem respondidas que envolvam conteúdo de situações problema típicas da rotina 
de um biotério, onde terá que demonstrar seus conhecimentos sobre as tarefas e os procedimentos de um 
biotério. Situações problemas serão criadas para avaliar as decisões e os encaminhamentos dos candidatos em 
resolvê-las. O candidato será inicialmente recepcionado e acolhido numa sala de espera para receber as 
orientações necessárias, onde será feita sua identificação e todos os trâmites administrativos. Na sequência o 
candidato, deverá aguardar a autorização da banca examinadora e ser chamado para a sala de Prova Prática e 
realizar seu exame. Ao término da mesma, o candidato obrigatoriamente não mais poderá permanecer no local 
de prova, sobre pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na permanência. 2 - Materiais, 
instrumentos e equipamentos: O candidato deverá portar somente de caneta esferográfica na cor azul de corpo 
transparente, lápis e borracha. 3 – Traje e postura obrigatórios para a realização do exame: Calça comprida; 
sapatos fechados; e cabelo preso/curto; máscara pff2. Não fazer uso de nenhum tipo de adorno, como também 
nenhum equipamento eletrônico, sobretudo celular. 4 - Critérios de avaliação: Todos os ambientes de prova 
terão as mesmas situações criadas e as mesmas questões serão feitas para todos os candidatos. A Prova Prática 
terá duração de 25 (vinte e cinco) minutos no máximo para cada candidato, onde o mesmo deverá ficar atento 
no monitoramento desse tempo do exame. Não será permitido tempo extra. Antes do início do exame, a banca 
informará ao candidato qual a prática a ser realizada em cada uma das questões e disponibilizará todo o 
material necessário para a realização das mesmas. O candidato será avaliado a partir do momento em que a 
banca autorizar o início da avaliação, que deverá demonstrar seus conhecimentos sobre situações problemas 
em laboratório biotério, bem como seus materiais, equipamentos e instrumentos. As questões terão o mesmo 
peso e caso o candidato não tenha cumprido todos os itens, receberá nota fracionada proporcional ao 
conhecimento demonstrado pela questão. 
 
B-205 – Técnico em Laboratório / Marcenaria  
  
1 - Metodologia: A Prova Prática constará de 04 (quatro) questões, onde o candidato irá demonstrar a sua 
capacidade técnica e o seu conhecimento prático na execução das atividades exigidas pelo cargo atentas ao 
conteúdo programático apresentado no Edital 255/2019 que rege este Concurso Público. O candidato será 
inicialmente recepcionado para receber as orientações necessárias, onde serão feitos os trâmites 
administrativos e sua identificação. Na sequência o candidato será chamado para a sala de Prova Prática e 
realizar sua prova. Ao término da sua prova, o candidato obrigatoriamente não mais poderá permanecer no 
local de prova, sobre pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na permanência. O candidato 
deverá apresentar seu conhecimento prático realizando em cada questão solicitada pela banca examinadora, 
não devendo ultrapassar a duração de 03 (três) horas para o término do conjunto total das questões, no 
decorrer da evolução da sua Prova Prática. A banca examinadora poderá solicitar mais esclarecimentos de 
forma verbais sobre quaisquer questões, até que seus membros se sintam esclarecidos e seguros para estar 
avaliando a habilidade prática demonstrada pelo candidato; 2 – Materiais, instrumentos e equipamentos: A 
Instituição fornecerá as seguintes condições para a execução das questões da prova: a) peças de madeira 



maciça (insumo) e b) máquinas elétricas do tipo: serra de fita; lixadeira de cinta de bancada; e furadeira 
vertical de bancada. O candidato deverá trazer seus próprios instrumentos e ferramentas manuais pessoais, 
não elétricas, para o exame. O candidato não poderá utilizar instrumentos e ferramentas de terceiros; 3 – 
Traje e postura obrigatórios para a realização do exame: O candidato deverá trazer seu próprio jaleco 
(optativo) e seus próprios equipamentos de proteção individual (EPI), como também deverá adotar posturas 
condizentes ao ambiente de trabalho, não sendo permitida a utilização de adornos e cabelos soltos; e 4 – 
Critérios de avaliação: A Prova Prática será constituída de 04 (quatro) questões. O valor total das questões 
valerá 100 (cem) pontos. Cada membro da banca examinadora efetuará sua avaliação sobre as respostas das 
questões apresentadas com base nas necessidades e nos seus próprios conhecimentos e experiências 
profissionais laboratoriais na UFRJ. A avaliação final de cada questão respondida pelo candidato será 
definida pela média da avaliação realizada pelos membros da banca examinadora, que é soberana na 
avaliação das respostas de cada questão respondida pelo candidato.  
 
B-206 – Técnico em Anatomia e Necropsia 
1 - Metodologia: A banca examinadora por intermédio da prova prática avaliará: a) o domínio do candidato 
dos diversos métodos de fixação e preservação de material cadavérico, o conhecimento de todo o material 
anatômico necessário para a prática de dissecação de peças cadavéricas; b) a capacidade de identificação das 
mais variadas estruturas anatômicas, incluindo todos os sistemas corpóreos de todas as regiões topográficas 
do corpo; c) a capacidade de identificação de estruturas anatômicas em peças de anatomia seccional; d) a 
capacidade de descrição de todos os processos envolvidos na necropsia clínica; e) a capacidade de dissecção 
para o preparo de peças anatômicas. O candidato deverá identificar as peças anatômicas disponibilizadas no 
ato de sua prova, que será realizada no anatômico da UFRJ, seguindo orientação da banca examinadora da 
Prova Prática. Desta forma, será avaliada a capacidade de reconhecimento de estruturas anatômicas através 
de respostas orais. A prova prática será composta por 5(cinco) questões com valor unitário de 20(vinte) 
pontos, totalizando 100(cem) pontos e terá a duração de 25(vinte e cinco) minutos no máximo para cada 
candidato, onde o mesmo deverá ficar atento no monitoramento do seu tempo de prova. Não será permitido 
tempo extra. Antes do início da prova, a banca examinadora informará ao candidato qual a prática a ser 
realizada em cada uma das questões e disponibilizará todo o material necessário para a realização do exame. 
As questões terão o mesmo peso e caso o candidato não tenha cumprido todos os itens, receberá nota 
fracionada proporcional ao conhecimento demonstrado pela questão. O candidato será inicialmente 
recepcionado e acolhido numa sala de espera para receber as orientações necessárias, onde será feita sua 
identificação e todos os trâmites administrativos. Na sequência o candidato, deverá aguardar a autorização da 
banca examinadora e ser chamado para a sala de Prova Prática e realizar seu exame. Ao término da mesma, 
o candidato obrigatoriamente não mais poderá permanecer no local de prova, sobre pena de eliminação do 
Concurso Público, caso insista na permanência. 2 - Materiais, instrumentos e equipamentos: Todos os 
materiais, instrumentos e equipamentos necessários para a realização da prova, serão fornecidos pela 
Instituição, devendo o candidato portar somente caneta esferográfica azul de corpo transparente, lápis e 
borracha. 3 - Traje e postura obrigatórios para a realização do exame: O candidato deverá apresentar-se no 
dia da prova com: calça comprida, jaleco branco fechado de manga longa, sapatos fechados e cabelo preso, 
não sendo permitido o uso de lentes de contato durante a prática anatômica. Não fazer uso de nenhum tipo de 
adorno, como também nenhum equipamento eletrônico, sobretudo celular e 4 - Critérios de avaliação: O 
candidato deverá demonstrar seu conhecimento e sua capacidade prática de dissecar estruturas anatômicas 
pré-determinadas pela banca examinadora. Será avaliada não apenas a capacidade de produção de peças 
anatômicas pelos candidatos, como também toda a postura do candidato com relação ao uso de EPIs, 
conhecimento completo de todos os instrumentais a serem utilizados, além da higienização da bancada de 
trabalho antes e após a dissecção, domínio de toda a técnica de dissecção e de toda a metodologia para 
minimizar ao máximo os riscos e as ocorrências de acidentes durante o processo de execução da técnica de 
dissecção de peças anatômicas, bem como a qualidade da dissecção produzida. 
 
B-207 – Técnico em Anatomia e Necropsia - Macaé 
1 - Metodologia: A banca examinadora por intermédio da Prova Prática avaliará: a) o domínio do candidato 
dos diversos métodos de fixação e preservação de material cadavérico, o conhecimento de todo o material 
anatômico necessário para a prática de dissecação de peças cadavéricas; b) a capacidade de identificação das 
mais variadas estruturas anatômicas, incluindo todos os sistemas corpóreos de todas as regiões topográficas 
do corpo; c) a capacidade de identificação de estruturas anatômicas em peças de anatomia seccional; d) a 
capacidade de descrição de todos os processos envolvidos na necropsia clínica; e) a capacidade de dissecção 



para o preparo de peças anatômicas. O candidato deverá identificar as peças anatômicas disponibilizadas no 
ato de sua prova, que será realizada no anatômico da UFRJ, seguindo orientação da banca examinadora da 
prova prática. Desta forma, será avaliada a capacidade de reconhecimento de estruturas anatômicas através 
de respostas orais. A Prova Prática será composta por 5(cinco) questões com valor unitário de 20(vinte) 
pontos, totalizando 100(cem) pontos e terá a duração de 25(vinte e cinco) minutos no máximo para cada 
candidato, onde o mesmo deverá ficar atento no monitoramento do seu tempo de prova. Não será permitido 
tempo extra. Antes do início da prova, a banca examinadora informará ao candidato qual a prática a ser 
realizada em cada uma das questões e disponibilizará todo o material necessário para a realização do exame. 
As questões terão o mesmo peso e caso o candidato não tenha cumprido todos os itens, receberá nota 
fracionada proporcional ao conhecimento demonstrado pela questão. O candidato será inicialmente 
recepcionado e acolhido numa sala de espera para receber as orientações necessárias, onde será feita sua 
identificação e todos os trâmites administrativos. Na sequência o candidato, deverá aguardar a autorização da 
banca examinadora e ser chamado para a sala de Prova Prática e realizar seu exame. Ao término da mesma, 
o candidato obrigatoriamente não mais poderá permanecer no local de prova, sobre pena de eliminação do 
Concurso Público, caso insista na permanência. 2 - Materiais, instrumentos e equipamentos: Todos os 
materiais, instrumentos e equipamentos necessários para a realização da prova, serão fornecidos pela 
Instituição, devendo o candidato portar somente caneta esferográfica azul de corpo transparente, lápis e 
borracha. 3 - Traje e postura obrigatórios para a realização do exame: O candidato deverá apresentar-se no 
dia da prova com: calça comprida, jaleco branco fechado de manga longa, sapatos fechados e cabelo preso, 
não sendo permitido o uso de lentes de contato durante a prática anatômica. Não fazer uso de nenhum tipo de 
adorno, como também nenhum equipamento eletrônico, sobretudo celular e 4 - Critérios de avaliação: O 
candidato deverá demonstrar seu conhecimento e sua capacidade prática de dissecar estruturas anatômicas 
pré-determinadas pela banca examinadora. Será avaliada não apenas a capacidade de produção de peças 
anatômicas pelos candidatos, como também toda a postura do candidato com relação ao uso de EPIs, 
conhecimento completo de todos os instrumentais a serem utilizados, além da higienização da bancada de 
trabalho antes e após a dissecção, domínio de toda a técnica de dissecção e de toda a metodologia para 
minimizar ao máximo os riscos e as ocorrências de acidentes durante o processo de execução da técnica de 
dissecção de peças anatômicas, bem como a qualidade da dissecção produzida. 

 
B-210 – Tecnólogo / Projeto de Produto 
1 – Metodologia: O exame será aplicado na modalidade de Prova Prática-Discursiva, com 05(cinco) questões 
discursivas, podendo ter itens, subitens e imagens, que o candidato através das suas respostas, irá demonstrar 
a capacidade técnica e o conhecimento prático na execução das atividades exigidas pelo cargo, atentas ao 
conteúdo programático apresentado no Edital 255/2019 que rege este Concurso Público. O candidato será 
inicialmente recepcionado para receber as orientações necessárias, onde serão feitos os trâmites 
administrativos e sua identificação. Na sequência o candidato, será conduzido para a sala de Prova Prática, 
onde deverá realizar seu exame. Ao término da sua prova, o candidato obrigatoriamente não mais poderá 
permanecer no local de prova, sobre pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na permanência. 
As respostas para cada questão deverá ser apresentada na forma escrita, onde o candidato deverá responder 
de forma sucinta e clara, não devendo ultrapassar a duração de 03(três) horas para o conjunto total das 
mesmas; 2 – Materiais, instrumentos e equipamentos: O candidato não deverá trazer quaisquer ferramentas 
ou materiais para o exame, somente deverá estar munido de caneta azul ou preta de corpo transparente, não 
sendo permitido qualquer tipo de consulta; 3 – Traje e postura obrigatórios para a realização do exame: Não 
haverá necessidade de nenhum tipo de traje especiais obrigatório para o exame, como também não será 
necessária a utilização de equipamento de proteção individual (EPI); e 4 - Critérios de avaliação: A Prova 
Prática-Discursiva será constituída de 05(cinco) questões discursivas, podendo haver itens, subitens e imagens 
referentes ao tema da questão. O valor de cada questão será de 20(vinte) pontos, totalizando 100(cem) pontos. 
A Banca Examinadora efetuará sua avaliação sobre as respostas das questões discursivas apresentadas com 
base nas necessidades e nos seus próprios conhecimentos e experiências profissionais laboratoriais na UFRJ. 
A Banca Examinadora será soberana da avaliação das respostas de cada questão respondida pelo candidato. 
 
B-211 - Técnico em Laboratório / Atendimento Oftalmológico 
1 – Metodologia: A banca avaliará a capacidade técnica dos candidatos no que diz respeito à associação do 
conteúdo programático teórico com a aplicação direta na execução dos exames complementares abordados 
no conteúdo programático para o cargo. Para tal, a banca utilizará 3(três) questões em forma de perguntas 
teóricas aplicadas à prática e relacionadas com os exames complementares previstos em Edital, bem como 



solicitará a execução da demonstração de 2(dois) exames complementares, a fim de identificar o 
conhecimento teórico-prático do candidato na expertise da realização dos exames complementares. Assim, 
para cada candidato a banca registrará 3(três) questões teóricas (relacionada à aplicação prática) e 2(duas) 
questões práticas, tendo como valor de pontuação, 20(vinte) pontos para cada questão respondida 
completamente, sendo aceito 10(dez) pontos para as questões respondidas de maneira incompleta, mas 
satisfatória, podendo a pontuação variar de 0(zero) a 20(vinte) por questão, a depender do desempenho e 
conhecimento do candidato. O tempo total para a duração do exame será de 30(trinta) minutos para cada 
candidato. A banca examinadora se reserva ao direito de realizar questões que, necessariamente, não serão 
iguais para todos os candidatos, mas ratifica que todas estarão vinculadas ao conteúdo programático e com o 
mesmo nível de dificuldade na abordagem. A banca examinadora, a fim de que haja lisura e imparcialidade, 
sorteará na frente dos candidatos, no dia da Prova Prática, os assuntos a serem abordados, de maneira que 
cada candidato sorteará seus próprios temas. Os temas a serem sorteados estarão disponíveis aos candidatos 
momentos antes do sorteio, para que não haja margem a qualquer parcialidade. O candidato será inicialmente 
recepcionado e acolhido numa sala de espera para receber as orientações necessárias, onde serão feitos os 
trâmites administrativos e sua identificação. Na sequência o candidato, deverá aguardar ser chamado para a 
sala de Prova Prática e realizar seu exame. Ao término do seu exame, o candidato obrigatoriamente não mais 
poderá permanecer no local do exame, sob pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na 
permanência. 2 - Materiais, instrumentos e equipamentos: Quanto aos materiais, instrumentos e 
equipamentos, o candidato deverá estar munido somente de caneta azul ou preta de corpo transparente, não 
sendo permitido qualquer tipo de consulta. Na avaliação, a banca poderá utilizar os seguintes equipamentos: 
a) Equipamento: auto-refrator; b) Equipamento: lâmpada de fenda. Modelo: HaagStreit; c) Equipamento: 
lente de segmento posterior; d) Equipamento: tonômetro. Modelo: Goldmann; e) Equipamento: microscópio 
especular. Modelo: SP-20008; f). Equipamento: aparelho de eletrofisiologia ocular. Modelo: Neuropack 2; g) 
Equipamento: PAM; h) Equipamento: paquímetro. Modelo: SP100; i) Equipamento: topógrafo; j) 
Equipamento: campímetro. Modelo: Humphrey, HFA750l; k) Equipamento: retinógrafo/angiógrafo. 
Modelos: FF450 e TRC50DX; e l) Equipamento: tomógrafo de coerência óptica. Modelo: Stratus e Cirrus. 3 
– Traje e postura obrigatórios para a realização do exame: Os candidatos deverão comparecer no local de 
realização do exame, trajando vestimentas condizentes com o ambiente hospitalar e portando, 
obrigatoriamente, de jaleco branco fechado, devendo se comportar com compostura e cordialidade. 4 - 
Critérios de avaliação: Os critérios de avaliação serão: a) a capacidade de execução prática dos exames 
solicitados, bem como a identificação dos equipamentos e seu manuseio; e b) a demonstração teórico-prática 
à banca examinadora, quando a mesma indagar o candidato quanto aos conceitos e forma de execução dos 
exames, como preparação do paciente, posicionamento, acompanhamento durante o exame, protocolo de 
execução dos exames, resolução de complicações, até a finalização do exame e orientação do paciente. Não 
serão abordados diagnósticos e tratamentos, já que fogem ao escopo do Edital e do nível de conhecimento. 
 
B-212 - Técnico em Laboratório / Laboratórios da Área de Biomedicina 
1 - Metodologia: O exame será aplicado na modalidade de Prova Prática-Discursiva, com 05(cinco) questões 
discursivas, podendo ter itens, subitens e imagens, que o candidato através das suas respostas, irá demonstrar 
a capacidade técnica e o conhecimento prático na execução das atividades exigidas pelo cargo, que simularão 
atividades cotidianas de um laboratório de pesquisa biomédica da UFRJ, bem como prevenção de riscos 
físicos, químicos e biológicos. O(A) candidato(a) selecionado na 1ª(primeira) fase do Concurso Público será 
inicialmente recepcionado(a) para receber as orientações necessárias, onde serão feitos os trâmites 
administrativos e sua identificação. Na sequência, o(a) candidato(a) deverá aguardar ser chamado para a sala 
de Prova Prática Discursiva e realizar seu exame. Ao término da mesma, o(a) candidato(a) obrigatoriamente 
não poderá permanecer no local de prova, sob pena de eliminação do Concurso Público, caso insista na 
permanência. 2 - Materiais, instrumentos e equipamentos: O candidato não deverá trazer quaisquer 
ferramentas ou materiais para o exame, somente deverá estar munido de caneta azul ou preta de corpo 
transparente, não sendo permitido qualquer tipo de consulta; 3 - Traje e postura obrigatórios para realização 
do exame: Não haverá necessidade de nenhum tipo de traje especiais obrigatório para o exame, como também 
não será necessária a utilização de equipamento de proteção individual (EPI); 4 - Critérios de Avaliação: 
Critérios de avaliação: A Prova Prática-Discursiva será constituída de 05(cinco) questões discursivas, 
podendo haver itens, subitens e imagens referentes ao tema da questão. O valor de cada questão será de 
20(vinte) pontos, totalizando 100(cem) pontos. A Banca Examinadora efetuará sua avaliação sobre as 
respostas das questões discursivas apresentadas com base nas necessidades e nos seus próprios conhecimentos 
e experiências profissionais laboratoriais na UFRJ. A Banca Examinadora será soberana da avaliação das 



respostas de cada questão respondida pelo candidato. 
 
B-213 - Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais 
1 – Metodologia: A Prova Prática constará de 5(cinco) questões, a saber: Questão I - Será apresentado um 
primeiro vídeo contendo uma pessoa lendo, em português, o texto 1. O candidato assistirá ao vídeo uma vez 
e na segunda vez em que o vídeo for exibido, o candidato terá que fazer a tradução/interpretação, simultânea, 
em Libras. (duração do vídeo: 1(um) minuto em média). Questão II – Será apresentado um segundo vídeo 
contendo uma pessoa lendo, em português, o texto 2. O candidato assistirá ao vídeo uma vez e na segunda 
vez em que o vídeo for exibido, o candidato terá que fazer a tradução/interpretação, simultânea, em Libras 
(duração do vídeo: 1(um) minuto em média). Questão III - Será apresentado um terceiro vídeo contendo uma 
pessoa lendo, em português, o texto 3. O candidato assistirá ao vídeo uma vez e na segunda vez em que o 
vídeo for exibido, o candidato terá que fazer a tradução/interpretação simultânea, em Libras (duração do 
vídeo: 2(dois) minutos em média). Questão IV - Será apresentado um quarto vídeo contendo uma pessoa 
produzindo um texto, em Libras, o texto 4. O candidato assistirá ao vídeo uma vez e na segunda vez em que 
o vídeo for exibido, o candidato terá que fazer a tradução/interpretação simultânea em Português, na versão 
voz (duração do vídeo: 3(três) minutos em média). Questão V – Será apresentado um quinto vídeo contendo 
uma pessoa produzindo um texto, em Libras, o texto 5. O candidato assistirá ao vídeo uma vez e na segunda 
vez em que o vídeo for exibido, o candidato terá que fazer a tradução/interpretação simultânea em português, 
na versão voz (duração do vídeo: 3(três) minutos em média). O tempo máximo de exame para cada candidato 
será de 30(trinta) minutos. Havendo a necessidade da disponibilização de mais de uma estação e/ou mais de 
um turno de aplicação, por conta do número de candidatos a serem avaliados, a banca examinadora assegurará 
que os exames praticados terão os mesmos níveis de dificuldade e de assunto. Os candidatos serão 
inicialmente recepcionados e acolhidos numa sala de espera para receber as orientações necessárias, onde 
serão feito os trâmites administrativos e sua identificação. Na sequência os candidatos, deverão aguardar a 
autorização da banca examinadora e sua convocação para realizar seu exame. Ao término da mesma, o 
candidato obrigatoriamente não mais poderá permanecer no local de prova, sobre pena de eliminação do 
Concurso Público, caso insista na permanência. 2 – Materiais, instrumentos e equipamentos: Os candidatos 
não precisarão trazer nada específico para a realização do exame, tais como materiais ou ferramentas, apenas 
trazer caneta esferográfica na cor azul de corpo transparente. 3 - Traje e postura obrigatórios para a realização 
do exame: Os candidatos deverão se apresentar, preferencialmente, com trajes de tecidos lisos, de cores 
escuras, sem enfeites ou adornos (relógios, anéis, brincos, dentre outros). 4 – Critérios de avaliação: Para as 
questões I, II e III que exigem as respostas em Libras, os candidatos deverão utilizar: a) vocabulário técnico 
e coloquial, valendo 4(quatro) pontos; b) o espaço para construção imagética dos argumentos subjetivos e 
objetivos, valendo 4(quatro) pontos; c) incorporações de referentes do discurso (mudança de papéis), 
expressões faciais e corporais, valendo 4(quatro) pontos; d) classificadores, valendo 4(quatro) pontos; e) 
prosódia valendo 4(quatro) pontos. Para as questões IV e V, que exigem as respostas em português, na versão 
voz, os candidatos deverão utilizar: a) vocabulário técnico e coloquial, valendo 4(quatro) pontos; b) 
concordância nominal e verbal, valendo 4(quatro) pontos; c) coesão textual, valendo 4(quatro) pontos; d) 
coerência textual e discursiva, valendo 4(quatro) pontos; e) prosódia, valendo 4(quatro) pontos. 
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