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Divulgamos os quantitativos de candidatos, que concorrem aos cargos da classe “D”, convocados para a Prova 

Prática, conforme especificado no item 10 do Edital 342/2013, reproduzido a seguir: 

 

 

10. DA PROVA PRÁTICA 

 

10.1. De acordo com os critérios estabelecidos no Anexo IV deste Edital, os candidatos 

aos cargos/área de atuação dos Grupos II e III considerados aprovados nas Provas 

Objetiva Geral e Objetiva Específica, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo 

IV deste Edital, serão classificados em ordem decrescente da pontuação obtida nas 

questões específicas da Prova Objetiva Específica. 

 

10.2. Somente serão convocados para as Provas Práticas os candidatos considerados 

aprovados e classificados, conforme subitem anterior, até a posição indicada no Anexo I 

deste Edital, respeitando-se os casos de empate na última posição. 

 

10.3. Os demais candidatos não convocados para a Prova Prática, conforme subitem 

anterior, estarão automaticamente eliminados do presente concurso. 

 

 

 

Quantitativos de candidatos, que concorrem aos cargos da classe “D”, a serem convocados para a Prova Prática: 

 

CARGO 

Vagas de Ampla Concorrência Vagas de Portadores de Deficiência 

Nº de 
candidatos 
aprovados 
na Prova 
Objetiva 

Nº máximo 
de 

convocados 
para a 
Prova 
Prática 

Nota 
de 

corte 

Nº de 
candidatos 

a serem 
convocados 

Nº de 
candidatos 
aprovados 
na Prova 
Objetiva 

Nº máximo 
de 

convocados 
para a 
Prova 
Prática 

Nota 
de 

corte 

Nº de 
candidatos 

a serem 
convocados 

D-40 
Técnico de Laboratório - 
Biotecnologia - Análise de 
esteroides 

6 15 - 6 - - - - 

D-41 
Técnico de Laboratório - 
Biotecnologia - Análise de 
proteínas 

9 15 - 9 - - - - 

D-42 
Técnico de Laboratório - 
Controle ambiental 

7 15 - 7 - - - - 

D-43 
Técnico de Laboratório - Meio 
ambiente 

19 42 - 19 - - - - 

D-44 
Técnico de Laboratório - 
Metrologia 

6 27 - 6 - - - - 

D-45 
Técnico em Química - 
Instrumentação analítica 

115 114 50,00 115 - 15 - 0 

D-46 
Técnico em Química - 
Metrologia química 

2 15 - 2 - - - - 

 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2014. 

Comissão Executiva. 


