UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
AVISO
PROVA DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR,
PERFIL: PSICÓLOGO, ÁREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA CLINICA,
PSICOLOGIA ESCOLAR E PSICOLOGIA DO TRABALHO - Processo UERJ nº
2304/2010.
A Superintendente de Recursos Humanos informa aos candidatos os procedimentos e
orientações para a Prova de Títulos
1. Leia com atenção o item 9.6 do Edital e os artigos 56 e posteriores do Regulamento do
Concurso, que trata da prova de títulos;
2. É de caráter classificatório, conforme definido no item 9.6 do Edital (Documento nº
05), disponibilizado no endereço eletrônico http://concursos.srh.uerj.br/;
3. Só deverão entregar os títulos os candidatos que tenham obtido os pontos
necessários para aprovação na prova discursiva ou aqueles que possam ter sua
pontuação aumentada, em virtude de interposição de recurso contra a nota da prova
discursiva e que alcancem a pontuação mínima exigida;
4. Deverão ser observadas obrigatoriamente as exigências previstas no Anexo 3 Tabela de Pontuação da Prova de Títulos, do Edital;
5. De acordo com a alínea “c” do título das disposições gerais do artigo 58, do regulamento
do concurso, o titulo que for utilizado para comprovação do pré-requisito para a
nomeação não será considerado para a prova de títulos (não será pontuado);
5.1. Conforme Anexo 3 do Edital, o candidato para obter pontuação deverá possuir tempo
de experiência maior do que o requisito para nomeação, e para comprová-lo, deverá
incluir os documentos relacionados no código 3 da tabela de pontuação da prova de
títulos, indicando no rodapé da página daquele(s) título(s) que será(ao) utilizado(s) em
caso de nomeação.

5.2. Na avaliação da experiência da prova de títulos, do total de tempo apresentado, serão
sempre debitados os dois anos correspondentes à experiência profissional, exigência
para nomeação e posse;
6. Os títulos deverão ser entregues impreterivelmente no período de 21/09 a 23/09, das
10h às 16h;
7. Local de entrega – UERJ - Rua São Francisco Xavier, 524, 1º andar - Bloco E –
Centro de Treinamento/SRH - sala 09;
8. Os documentos serão recebidos somente no local indicado no item 7 deste Aviso, pela
equipe definida pela SRH/DESEN, visando somente o protocolo do envelope dos títulos,
a fim de comprovar a entrega e a participação do candidato nessa etapa do concurso. Não
caberá neste momento nenhuma orientação sobre validade da documentação apresentada,
nem como preencher o formulário;
9. Os documentos deverão estar em envelope lacrado, em conformidade com as
determinações do item 9.6.1 do edital;
10. Documentos enviados via SEDEX, deverão ser postados no prazo definido no
cronograma e ressaltado no item 8 deste Aviso. É de responsabilidade do candidato o
trâmite do envelope até a entrega efetiva na UERJ, devendo seguir todas as orientações
acima, remetendo para o endereço: Coordenação de Concursos/UERJ-SRH - Rua São
Francisco Xavier, 524, Bloco E, 1º andar – Centro de Treinamento/SRH/sala 03, CEP
20559-900, Rio de Janeiro. Documentos postados fora do prazo definido serão
desconsiderados;
11. Toda declaração apresentada, deverá ser original e ter a firma reconhecida do
declarante, conforme definido no regulamento do concurso, a partir do art. 56;
exceto quanto emitida por entidade pública, desde que atenda aos requisitos.
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