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CONCURSO PÚBLICO PARA O PERFIL DE TÉCNICO EM QUÍMICA 

 

AVISO aos candidatos inscritos até 30 de abril de 2010. 

 
 
Prezados Candidatos, 
 
 

A Comissão Organizadora do Concurso Público para o perfil de Técnico em Química, ao 
considerar questões técnicas e operacionais envolvidas no sistema de inscrição, solicita que todos 
os candidatos realizem nova inscrição e que envie para o e-mail seprov@srh.uerj.br o novo número 
de inscrição juntamente com o número anterior. 

Desta forma, foram realizadas as seguintes alterações no Edital do Concurso Público: 
 

 
1) A área de conhecimento Análise físico-química de amostras com 08 vagas iniciais foi subdividida 
em duas a saber: 
 
Análise Físico-Química de Amostras - Águas e Solos - RIO DE JANEIRO com 04 vagas 
Análise Físico-Química de Amostras de Rochas e Sedimentos - RIO DE JANEIRO com 04 vagas 
(incluída) 
 

O candidato que fez sua inscrição optando pela área de conhecimento Análise Físico-Química 
de Amostras – Água e Solos – Rio de Janeiro deverá fazer uma nova inscrição confirmando-a ou 
optar no ato pela área recém-criada: Análise Físico-Química de Amostras de Rochas e Sedimentos - 
RIO DE JANEIRO.  
 

Caso o candidato já tenha efetuado o pagamento para a inscrição anterior, este deverá 
efetuar a nova inscrição sem precisar fazer um novo pagamento. O pagamento continuará válido. 
 
 
2) A área de conhecimento Formação Geral Nova Friburgo que havia sido contemplada com 02 
vagas iniciais, passa a ter 01 vaga devido a transferência da outra vaga para a inclusão da área Têxtil 
- Nova Friburgo no Concurso Público. 
 

O candidato que fez sua inscrição optando pela área Formação Geral Nova Friburgo deverá 
fazer uma nova inscrição confirmando-a ou optar no ato pela área recém-criada Têxtil - Nova 
Friburgo. 

 
Caso o candidato tenha alguma dúvida ou não concorde com a alteração, o mesmo deverá 

entrar em contato com a Comissão Organizadora do Concurso Público pelo telefone 2334-0118 ou 
através do e-mail seprov@srh.uerj.br. 

 
Caso o candidato já tenha efetuado o pagamento para a inscrição anterior, este deverá 

efetuar a nova inscrição sem precisar fazer um novo pagamento. O pagamento continuará válido. 
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3) A todos os candidatos: 
 
O item 1.1 passa a ter a seguinte redação: 
 

1.1 Realizar tarefas de caráter técnico relativas à programação, processamento e 
controle de produtos químicos, para possibilitar a realização de processos de 
transformação e identificação química e física de sedimentos e rochas, produtos 
farmacêuticos, químicos, petroquímicos, têxteis, nucleares e de transformação química 
de plásticos, borrachas, corantes e alimentos. 

 
 
A alínea f do item 2 do Edital foi alterado passando a ter a seguinte alteração: 
 

f) Ter escolaridade correspondente ao ensino médio/técnico com formação em Técnico 
em Química, Técnico em Química Têxtil, Técnicos em Química da Área de Alimentos 
e/ou formações técnicas equivalentes, em instituição de ensino reconhecida pelo MEC, 
devidamente certificadas pelo CRQ; 

 
 
4) Os candidatos já inscritos que não efetuarem uma nova inscrição terão as suas opções de área 
consideradas inalteradas para todos os efeitos, observando o item 2.3 do Regulamento do Concurso 
Público. 
 
 
5) O término do prazo para novas inscrições ficam prorrogadas até o dia 07/05/2010. 
 
 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2010. 
 
 

Comissão Organizadora de Concurso Público/SRH 


