
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
AVISO 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO 
UNIVERSITÁRIO – SUPERIOR, PERFIL: ENFERMEIRO – ÁREA 
DE ATUAÇÃO: HOSPITALAR – Processo UERJ n.º 5138/2010 

 
A Comissão Organizadora de Concurso Público informa aos 

candidatos do Concurso Público em epígrafe as seguintes correções no 

aviso sobre a divulgação do resultado final, divulgado no endereço 

eletrônico, em 29/10/2011, tendo em vista a resposta à consulta, 

apresentado à Procuradoria Geral da UERJ quanto à aplicação da legislação 

em vigor para o preenchimento das vagas reservadas: 

1ª correção: 

2. Área Hospitalar 

2.1. Listagem geral dos candidatos aprovados (1º grupo) 

 
Onde se lê: 

Class. 
Final 

Inscr. Nome L.P. C.E. Pontos 
Registro de 

reserva 

...       

15 5183 GISELE PASSOS CABRAL DA SILVA 18 33 102,0 negro/índio 

16 17391 LUCIANA ROGERS MOREIRA 18 33 102,0 (*) 
(*) Candidata será convocada pela ausência de candidato aprovado, que pudesse preencher a 2ª vaga inicial para 
pessoas com deficiência. 

 
Leia-se: 

Class. 
Final 

Inscr. Nome L.P. C.E. Pontos 
Registro de 

reserva 

...       

15 5183 GISELE PASSOS CABRAL DA SILVA 18 33 102,0 negro/índio (*) 

16 17391 LUCIANA ROGERS MOREIRA 18 33 102,0  
(*) Candidata será convocada por não existir candidato aprovado que pudesse preencher a 2ª vaga inicial, reservada 
para pessoas com deficiência. 

 



2ª correção: 
 

2.2. Listagem dos candidatos aprovados – Negros / Índios (04 vagas iniciais) 

Observações: 
 
Onde se lê: 
As candidatas classificadas em 1º e 2º lugares nesta lista serão convocadas para ocupar 
as vagas iniciais de ampla concorrência. Os candidatos classificados entre o 2º e o 5º 
lugares serão convocados para as vagas iniciais reservadas a pessoas autodeclaradas 
negros ou índios. 
 
Leia-se: 
As candidatas classificadas em 1º e 2º lugares nesta lista serão convocadas para ocupar 
as vagas iniciais de ampla concorrência. Os candidatos classificados entre o 3º e o 6º 
lugares serão convocados para as vagas iniciais reservadas a pessoas autodeclaradas 
negros ou índios. 
 
 
 
Esclarecimentos:  
 
1) A candidata Neize Lúcia de Andrade, 5ª colocada, entra na vaga de ampla 
concorrência, em atendimento ao parágrafo 2º do Decreto Estadual n.º 43.007/2011, já 
que concorre em ambas as listas: geral e a de reserva. 
 
2) A candidata Gisele Passos Cabral da Silva (15ª classificada) será convocada em 
substituição à vaga remanescente, gerada pela inexistência de candidato com 
deficiência, que tenha sido aprovado para ocupar a 2ª vaga inicial, conforme parágrafo 
2º do Artigo 57, do Regulamento do Concurso Público. Por este motivo, ela é 
considerada candidata concorrente à vaga de ampla concorrência. 
 
3) A candidata Luciana Rogers Moreira, 16ª classificada, permanece no Banco 
Potencial do Concurso Público, aguardando o surgimento de nova vaga, para 
convocação. 
 
4) A candidata Angélica Santos de Souza, 52ª classificada na listagem geral e 6ª na 
listagem dos candidatos para as vagas reservadas, será convocada para ocupar a 4ª vaga 
reservada.. 
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