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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

N.º 44 /SRH/2012 

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ, através da Superintendência de Recursos 
Humanos - SRH, torna público o Edital de Concurso Público para o cargo de TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - 
MÉDIO, de acordo com o Processo n.º 5011/2011, para provimento imediato e para formação de cadastro de 
reserva, sob o regime estatutário, conforme quadro abaixo: 
 

PERFIL Nº DE VAGAS 
VENCIMENTO BASE INICIAL 

(REF. ABRIL/ 2012 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 04 R$ 2.315,40 40h 

O concurso será regido por este edital e pelo regulamento de concursos públicos na UERJ, disponível no 
endereço http://www.srh.uerj.br/concurso 

1. DA UERJ 
 
Criada em 1950, tem como fins precípuos a execução do ensino superior, da pesquisa e da extensão, a formação 
de profissionais de nível superior, a prestação de serviços à comunidade e a contribuição à evolução das 
ciências, letras e artes e ao desenvolvimento econômico e social.  
 
A UERJ possui uma gama de cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas áreas do 
conhecimento para a formação profissional, cultural e científica de aproximadamente 23 mil alunos, 
distribuídos por 30 unidades acadêmicas, abrangendo as cidades do Rio de janeiro, Duque de Caxias, Nova 
Friburgo, Resende e São Gonçalo. As Faculdades e Institutos encontram-se vinculados a quatro Centros 
Setoriais: Biomédico, Ciências Sociais, Educação e Humanidades e Tecnologia e Ciências. Na estrutura 
funcional além das unidades acadêmicas e administrativas, encontramos também o Hospital Universitário Pedro 
Ernesto, a Policlínica Piquet Carneiro, o Núcleo Perinatal e o Centro Universitário de Controle de Câncer. 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO PERFIL 

2.1 Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes e 
analisando esquemas de prevenção para garantir a integridade do pessoal e dos bens da Instituição.  

a) Inspeciona e/ou testa instalações, máquinas, equipamentos e instrumentos quanto às condições de 
segurança, com base em Normas Técnicas utilizando, quando necessário, aparelhos de medição;                     

b) Avalia condições ocupacionais, sanitárias e do meio ambiente, quanto aos agentes de risco, de acordo 
com a legislação; 

c)  Registra e analisa acidentes e doenças do trabalho, para investigar as causas e sugerir medidas 
preventivas; 

d)  Solicita, indica e inspeciona os equipamentos de proteção individual e coletiva, sistemas de proteção 
contra incêndio, bem como dispositivos, sinalização de segurança e sistemas fixos de detecção e 
alarme; 

e)  Realiza palestras, campanhas e treinamentos, relativos à segurança para riscos do trabalho, combate a 
incêndios, controle de pânico e escape; 

f)  Elabora relatórios e laudos de SST e confecciona material educativo para controle, orientação e 
divulgação de assuntos sobre segurança do trabalho; 
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g) Participa na formação, implantação e apoio em comissões para prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho, combate a incêndio e segurança em geral; 

h) Executa outras tarefas relacionadas ao cargo. 

2.2 As atividades e funções relativas ao cargo/perfil poderão ainda ser exercidas sob a forma de plantões e 
sobreavisos diurnos e/ou noturnos, em finais de semana e feriados. 

2.3 É prerrogativa da Direção da Unidade definir como será cumprida a carga horária e determinar quais 
funções serão exercidas, dentro das atividades inerentes ao cargo/perfil objeto deste concurso. 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 A Taxa de inscrição será de R$ 70,00 (setenta reais) e as inscrições serão efetuadas conforme definido no 

regulamento.  
3.2 O período de inscrição será aquele previsto no Anexo 2 – Cronograma do Concurso. 
3.3 A inscrição será realizada exclusivamente através da internet, devendo o candidato adotar os seguintes 

procedimentos: 
a) Certificar-se que atende a todos os requisitos exigidos para a inscrição conforme Edital do concurso 

público em referência; 
b) Acessar o endereço eletrônico http://www.srh.uerj.br/concurso onde estão disponibilizados o edital 

do Concurso para impressão, a ficha de inscrição on-line e o boleto bancário e demais documentos 
pertinentes; 

c) Proceder com a inscrição conforme solicitado e previsto no próprio endereço eletrônico, atentando 
para este edital e o regulamento; 

d) Efetuar o pagamento da inscrição, através de boleto bancário, em qualquer instituição bancária, nos 
caixas eletrônicos ou nos serviços bancários oferecidos na internet, no valor estabelecido por este 
Edital, até a data de vencimento; 

3.4 Não serão aceitos depósitos bancários, nem agendamento ou qualquer tipo de transferência bancária em 
favor da UERJ. 

3.5  Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá fazer sua inscrição comparecendo ao Campus da 
UERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524, térreo, sala 115, bloco F, no horário de 10 às 12 horas e 
das 14 às 16 horas, de 2ª a 6ª feira, nos dias úteis. 

3.6  Será reservado ao candidato com deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas e 
durante o prazo de validade do Concurso Público, conforme a legislação vigente, desde que a deficiência 
não seja incompatível ao exercício do cargo e conforme consta no regulamento dos Concursos Públicos da 
UERJ. 

3.7  Será reservado o percentual de 20% para negros e índios, durante o prazo de validade do Concurso 
Público, conforme a legislação vigente e conforme consta no regulamento dos Concursos Públicos da 
UERJ. 

4. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS PROVAS 
4.1 O candidato que necessitar de atenção especial para participar das provas, sendo portador ou não de 

necessidade especial e lactante, deverá indicar a natureza de sua necessidade no campo correspondente da 
Ficha de Inscrição on-line, conforme definido no regulamento. 

4.2 O candidato deverá entregar a documentação comprobatória da necessidade na UERJ / SRH Concursos, no 
endereço situado à Rua São Francisco Xavier, 524, térreo, sala 115, CEP 20559-900, Rio de Janeiro. 

5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
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5.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para aqueles candidatos que 
declararem hipossuficiência de recursos financeiros e comprovarem renda bruta familiar mensal de até 3 
(três) salários mínimos, conforme definido no regulamento. 

5.2 O candidato deverá entregar a documentação comprobatória na UERJ / SRH Concursos, no endereço 
situado à Rua São Francisco Xavier, 524, térreo, sala 115, CEP 20559-900, Rio de Janeiro, observando: 

a) Preencher todos os campos do Formulário de Declaração de Hipossuficiência Financeira, imprimi-lo e 
anexar a este as cópias dos documentos comprovantes relacionados no mesmo; 

b) Enviar o formulário impresso e os documentos citados no mesmo, em envelope lacrado, juntamente 
com a cópia do documento de identidade, para o endereço e no prazo definido no Edital do concurso 
público; 

c) Os pedidos de isenção deverão ser encaminhados impreterivelmente até a data definida no 
Cronograma do Edital do concurso público. 

5.3 O formulário de hipossuficiência estará disponibilizado na SRH. 

6. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
6.1 A Confirmação das Inscrições ocorrerá e estará disponível conforme definido no regulamento dos 

concursos públicos da UERJ. 
6.2 Para os dados incorretos fornecidos no ato de Inscrição, o candidato deverá entrar com pedido de correção 

conforme definido no regulamento dos concursos públicos da UERJ. 
 
7. DAS ETAPAS DO CONCURSO  
7.1 O Concurso compreenderá as seguintes etapas:  

a) Prova Objetiva; 
b) Exame Médico Admissional; 
c) Entrega da documentação exigida para nomeação. 

8. DAS PROVAS  
8.1 A prova será regida conforme critérios definidos nos respectivos itens a seguir e pelo regulamento. 
8.2 A prova será realizada conforme definido no Anexo – Cronograma deste Edital, devendo o candidato 

chegar com 1 (uma) hora de antecedência, do horário definido pela coordenação organizadora.  
8.3 A realização da prova objetiva terá duração de no máximo 4 (quatro) horas, em horário e local 

estabelecido pela comissão organizadora, divulgado no endereço eletrônico 
http://www.srh.uerj.br/concurso do concurso público e no mural da SRH/UERJ. 

8.4 A PROVA OBJETIVA obedecerá aos seguintes critérios: 
a) Será de caráter eliminatório e classificatório; 
b) Consistirá de 60 (sessenta) questões objetivas, formuladas de acordo com o conteúdo programático 

que consta do Anexo I deste Edital,  
c) Constará cada uma das questões de 4 (quatro) opções de resposta e 1 (uma) única resposta correta; 
d) Totalizará 60 (sessenta) pontos, valendo 1 (um) ponto cada questão, distribuídos conforme tabela 

abaixo; 
e) Não será permitida a consulta bibliográfica; 
f) Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que obtiver o mínimo de pontos, conforme 

tabela abaixo: 
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Conteúdo Conteúdo da Prova Nº Questões Valor da 
Questão 

MÍNIMO de 
PONTOS 

Conhecimentos  
Específicos do Cargo 

Segurança Trabalho 50 01 25 

Outros Conhecimentos  Informática 10 01 05 

9. DOS RECURSOS  
9.1 As regras, apresentação e os prazos dos recursos deverão obedecer ao previsto no regulamento. 
9.2 O recurso deverá ser entregue na Rua São Francisco Xavier, 524, térreo, sala 115, bloco F, no horário de 10 

às 12 e de 14 às 16 horas de 2ª a 6ª feira, nos dias úteis. 
9.3 O valor da taxa para cada recurso será de R$ 20,00 (vinte reais), em depósito no Banco Bradesco, agência 

6897, conta corrente nº 25-6, em nome de UERJ / SRH Concursos. 
9.4 O candidato deverá: 

a) Obedecer aos respectivos prazos definidos no Cronograma - Anexo do Edital; 
b) Efetuar o pagamento da taxa - para cada recurso interposto – conforme definido no Edital do 

Concurso;   
c) Requerer em formulário específico da SRH, incluindo argumentação para cada recurso; 
d) Anexar o respectivo comprovante de pagamento de taxa de recurso; 
e) Protocolar o recurso no local definido no Edital do Concurso Público. 

10. NOTA FINAL DE CLASSIFICAÇÃO  
10.1  A nota final de classificação, para cada candidato aprovado, será a soma das notas das provas. 

10.2 Ocorrendo igualdade de nota final de classificação, o desempate será definido considerando-se os 
critérios abaixo, na seguinte ordem: 
a) Maior idade, a partir dos 60 (sessenta) anos;  
b) Maior nota da prova objetiva conhecimento específico; 
c) Maior nota da prova objetiva informática 
d) Sorteio Público. 

 
11. HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
11.1 O resultado final com a classificação dos candidatos aprovados no concurso, após homologação pela 

SRH, será divulgado conforme definido no regulamento. 

12. EXAME MÉDICO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  
12.1 Para fins de nomeação, o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas fixado neste 

Edital será convocado pela SRH através edital de convocação publicado no DOERJ e de telegrama, para 
submeter-se ao exame médico admissional e apresentar a documentação, conforme definido no 
regulamento. 

13. DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO  
13.1  Os candidatos convocados deverão comprovar os requisitos listados abaixo e aqueles básicos para a 

nomeação dos servidores na UERJ, previstos no regulamento.  
a) Ter diploma de conclusão de ensino médio em instituição reconhecida pelo MEC; 
b) Ter diploma ou certificado de conclusão de curso de nível médio acrescido de certificado de conclusão 

ou diploma de curso de Supervisor de Segurança do Trabalho ou diploma ou certificado de habilitação 
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de técnico de nível médio em Segurança do Trabalho em curso e instituição reconhecidos pelo MEC, 
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação; 

c) Ter o Registro Profissional de Técnico de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 A inscrição no Concurso significará, para todo e qualquer efeito, aceitação expressa, por parte do 

candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes deste edital e do regulamento, das quais 
não poderá alegar desconhecimento, bem como de todos os atos que forem expedidos sobre o Concurso. 

 
UERJ, 03 de outubro de 2012 

 
 

Original assinado 
Sergio Corrêa Marques 

Superintendente de Recursos Humanos 
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ANEXO 1 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – PROGRAMA 
HIGIENE DO TRABALHO: Conceitos, definições e classificação dos riscos ambientais; Riscos químicos, 
físicos e biológicos; Parâmetros e índices utilizados nas avaliações dos riscos; Instrumentos e técnicas aplicadas 
na medição dos riscos ambientais. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS: Teoria do 
fogo; Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga; Sistemas e 
equipamentos de alarme e detecção e proteção contra incêndio; Instruções gerais em emergências; Brigadas de 
incêndio; Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do RJ – COSCIP. ACIDENTE DO TRABALHO: 
Conceitos, causas e consequências do acidente do trabalho; Investigação e análise do acidente do trabalho; 
Estatísticas de acidentes do trabalho; Doenças profissionais e doenças do trabalho; Medidas de controle: EPI’s e 
EPC’s; Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário e Fator Acidentário Previdenciário. LEGISLAÇÃO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: Segurança e saúde na Constituição Federal de 1988 e na 
Consolidação das Leis do Trabalho; Normas Regulamentadoras de SST e Legislação Complementar. 
BIOSSEGURANÇA: Biossegurança em laboratórios e áreas de saúde: classificação; vias de penetração; EPIs 
e EPCs; boas práticas laboratoriais; Mapas de Riscos; PPRA; PCMSO; estudo de casos; Segurança química: 
características; vias de contaminação; formas de apresentação no ambiente; rotulagem; armazenamento; 
movimentação e transporte; Equipamentos de Contenção: cabines de segurança; descontaminação; 
procedimentos; Resíduos: segregação, acondicionamento, transporte, uso de EPIs; gerenciamento para a 
redução. ERGONOMIA: Biomecânica ocupacional: trabalho muscular; aplicação de forças; levantamento e 
transporte de cargas; Antropometria: o projeto de estações de trabalho; espaço e movimentação; alturas e 
superfícies horizontais; posturas; arranjo físico e trabalho informatizado; Condições ambientais de trabalho: 
iluminação e cores, efeitos fisiológicos da iluminação; conforto e exigências intelectuais e de atenção; atividade 
mental; Fatores Humanos no Trabalho: fatores fisiológicos, fadiga, monotonia e estresse ocupacional; 
Organização do trabalho: projeto de trabalho, trabalho em grupo, horário de trabalho e trabalho noturno e em 
turnos. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS: Conceitos, classificação, 
identificação e avaliação dos agentes de risco ambientais; Medidas preventivas e de controle dos agentes de 
risco; Garantias do empregador e deveres do trabalhador. PRINCIPIOS DE GESTÃO DE SMS: Sistemas de 
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional de acordo com a OHSAS 18001. ANÁLISE E 
GERENCIAMENTO DE RISCOS: Inspeção de segurança; Técnicas de análise de risco: APR e HAZOP. 
SEGURANÇA AMBIENTAL: Poluição: a crise ambiental; recursos naturais e crescimento humano; 
Desenvolvimento Sustentável: impacto ambiental; medidas de controle e fatores de degradação; Energia e Meio 
Ambiente: aproveitamento energético; meios aquático, terrestre e atmosférico; Resíduos Perigosos e 
Radioativos; Gestão Ambiental: sistemas de gestão; análise do ciclo de vida; prevenção da poluição. 
 
II – BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  
MANUAL DE LEGISLAÇÃO ATLAS, Segurança e Medicina do Trabalho. 68ª ed, São Paulo: Atlas, 2011. 

TEIXEIRA, Pedro e Silvio Valle (org). Biossegurança uma abordagem multidisciplinar. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz, 2010, 442 p. 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Inspeção, Manutenção e Recarga em 
Extintores de Incêndio - Procedimento – NBR 12962:1996, 4 p. 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Inspeção, Manutenção e Recarga em 
Extintores de Incêndio - Procedimento – NBR 12962:1996 Emenda 3:1998, 1 p. 
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ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Inspeção, Manutenção e Cuidados com 
Mangueiras de Incêndio – NBR 12779:2009. 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Cadastro de Acidentes – Procedimentos e 
Classificação – NBR 14280:2001, 94 p. 

IIDA, Itiro. Ergonomia: Projeto e Produção. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 2005, 614 p. 

CAMILLO JÚNIOR, Abel Batista. Manual de prevenção e combate a incêndios. 6ª ed. São Paulo: SENAC, 
2011, 216 p. 

CARDELLA, Benedito. Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes - Uma Abordagem Holística. São 
Paulo: Atlas, 2008. 

BURGESS, William A. Possíveis Riscos a Saúde do Trabalhador dos diversos processos industriais. 2ª ed. 
Minas Gerais: Ergo, 1997. 

OLIVEIRA, José de. Acidente do Trabalho Teoria Prática e Jurisprudência. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1997  

FUNDACENTRO. Programa de Proteção Respiratória. SP,1994 

GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: LTr, 2008. 

OHSAS 18001:2007. Série de Avaliação da Saúde e Segurança no Trabalho. Sistemas de Gestão da Saúde e 
Segurança no Trabalho. 

BRAGA, Benedito et al. Introdução à Engenharia Ambiental. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005, 
318 p. 

MTE. Ministério do Trabalho e Emprego. Aprova o Anexo III (Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes 
com Materiais Perfurocortantes) e Altera a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32). Portaria GM nº 1748, de 
30 de agosto de 2011, publicada no DOU de 31 de agosto de 2011, Brasília, DF, 3 p. Disponível em: 
<http://www.protecao.com.br/_system/scripts/download.php?file=upload/protecao_galeriaarquivo/518.doc> 

SALIBA, Tuffi Messias. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. 4ª Ed. São Paulo: Ltr, 2011, 480 
p. 

COSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Rio de Janeiro, 86 p. Disponível em: 
<http://portalvr.com/planejamento/dcu/codseguranca.pdf> 

KROEMER, K. H. E. & GRANDJEAN, E. Manual de Ergonomia: adaptando o trabalho ao  homem. 5ª ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2005, 327 p. 

III – PROGRAMA INFORMÁTICA 
Conceitos básicos de computação. Componentes de hardware e de software. Conhecimento do Sistema 
Operacional Windows XP, seus principais recursos, manipulação de arquivos e pastas, teclas de atalho. 
Conhecimento do programa Word e seus principais recursos. Internet. 
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IV – BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

PREPPERNAU, Joan; Cox, Joyce, Microsoft Office Word 2007 - Passo a Passo, Bookman, 2007. 

RABELO, João. Introdução a informática e Windows XP. Editora Ciência Moderna, 2007.  
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA 
 

ETAPA 
PERÍODO / 

DATA 

Inscrições on-line 07/05 a 05/06/2012 

Inscrições com pedido de isenção 07 a 11/05/2012 

Resultado dos pedidos de isenção 22/05/2012 

Envio do laudo médico, pelos candidatos portadores de deficiência 25/05/2012 

Confirmação das inscrições, no site do concurso 15/06/2012 

Pedidos de correção de dados da inscrição 18 e 19/06/2012 

Realização da prova objetiva  Julho de 2012 

Divulgação do gabarito das provas objetiva  A definir 

Interposição de recursos – gabarito das provas objetiva A definir 

Divulgação do gabarito final da prova objetiva após recursos A definir 

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva A definir 

Resultado Final A definir 

 

 


