
                                                                                                                                      

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 

EDITAL Nº 3 DE 17 DE MAIO DE 2016  
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO), Instituição Federal de Ensino Superior, pública e gratuita faz saber, por meio do presente 
Edital, que estará disponível no site: http://www.unirio.br/progepe/processo-seletivo-simplificado a convocação dos candidatos aptos para os exames admissionais, 
entrega de documentos e assinatura do contrato, conforme agendamento. É de responsabilidade do candidato acompanhar no sítio eletrônico a convocação com data, 
horário e local determinados para os exames admissionais e assinatura do contrato, bem como comparecer, nas datas determinadas, sob pena de eliminação do certame.              

 
Os candidatos listados abaixo deverão comparecer no dia 24 de maio de 2016, das 9h às 10h, no Setor de Perícia em Saúde, da Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas – PROGEPE – UNIRIO – Avenida Presidente Vargas, 446/21º andar – Centro  – Rio de Janeiro – RJ, para a avaliação de suas aptidões físicas e mentais no exame 
admissional, devendo apresentar, de acordo com o item 7.2 do Edital nº 1/2015 os seguintes exames: 

a) Exames para todos os cargos: Hemograma completo; Glicemia; Colesterol total e fracional; Triglicerídeos; AST (Transaminase Glutâmica Oxalacética – TGO); 
ALT (Transaminase Glutâmica Pirúvica – TGP); Creatinina; Urina EAS; Radiografia do tórax (PA e Perfil) – todos com validade de 3 meses; e Eletrocardiograma – com 
validade de 6 meses; Tipo sanguíneo e Fator Rh;  

b) Exame para todos os profissionais do sexo masculino com idade > 45 anos: PSA – com validade de 6 meses;  
c) Exame para todos os profissionais do sexo feminino: Citologia oncótica – com validade de 1 ano;  
d) Exame para todos os profissionais do sexo feminino com idade > 45 anos: Mamografia - com validade de 2 anos;  
e) Exames para profissionais de saúde, laboratório e, inclusive, professores da área de saúde: Imunológico (sangue): Anti-HBs, HBSAg, Anti-HCV e Anti-HAV IgG; 

Teste de Mantoux (PPD): Apresentação do resultado (Leitura do teste após a inoculação da proteína tuberculínica);  
f) Vacinação solicitada a todos os cargos: Dupla-adulto (dT)/Antitetânica; Hepatite B (3 doses – 0, 1, 5 mês) Obs: Apresentar original e cópia da carteira de 

vacinação. 
Observação: O Teste de Mantoux (PPD) não será obrigatório. 
 

CANDIDATO CARGO 

LAURA DANTAS JACOME ENFERMEIRO - ÁREA 

VIVIAN VEIGA BRITO FONOAUDIÓLOGO 

BERNARDO SANTOS DE SOUZA MÉDICO – CIRURGIA GERAL 

VITOR DOS SANTOS NEVES MÉDICO – CIRURGIA GERAL 

DANIELE DE FÁTIMA CHAGAS MÉDICO – NEFROLOGIA 
PAULA DO VALLE UNGIEROWICZ MÉDICO – NEFROLOGIA 
VIRGINIA GONTIJO ABREU DA ROSA MÉDICO - PEDIATRIA 

 
Os candidatos aptos no exame admissional logo após serão encaminhados à Seção de Cadastros e Registro de Pessoal, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 

PROGEPE – UNIRIO – Avenida Presidente Vargas, 446/19º andar – Centro  – Rio de Janeiro – RJ, apresentando original e cópia (não sendo necessária cópia autenticada) 
dos documentos listados abaixo, de acordo com o item 7.1 do Edital nº 1/2015, para a assinatura do contrato.  

a)     Carteira de Identidade (preferencialmente RG): 2 cópias;  

b) CPF: 2 cópias;  

c) Cartão do PIS ou Pasep: 1 cópia;  

d) Certificado de reservista: 1 cópia;  

e) Título de eleitor com o comprovante da última eleição: 1 cópia;  

f) Certidão de nascimento ou casamento: 1 cópia;  

g) Comprovante de residência que esteja no nome do candidato e que seja o mais recente: 2 cópias;  

h) Comprovante de escolaridade exigido no Edital para vaga: 1 cópia;  

i) Registro em órgão de classe, mais o pagamento da anuidade, quando exigidos no Edital: 1 cópia;  

j) Data do primeiro emprego;  

k) Comprovante de conta bancária (nº de agência e conta) – obrigatório ser conta corrente, podendo ser de qualquer banco; não será 

l) aceito conta poupança nem conta conjunta: 1 cópia;  
m) Cópia da Certidão de Nascimento dos dependentes;  

n) Cópia do CPF dos dependentes e do cônjuge, mesmo que este não seja dependente;  

o) 1 Foto ¾.  

Observação: Se o candidato possuir outro vínculo empregatício deverá também apresentar uma declaração do setor de recursos humanos do órgão onde 

trabalha com especificação da carga horária e do horário de trabalho que desenvolve as suas atividades, para comprovação da compatibilidade dos horários.  

 

Caso o candidato não entregue a documentação exigida ou não compareça na data, local e horário agendados estará automaticamente eliminado do processo 
seletivo.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do presente Processo Seletivo.   
Em caso de dúvidas os candidatos poderão entrar em contato pelos telefones (21) 2542-6732 ou através do endereço eletrônico progepe@unirio.br 

 
 
 

Carlos Antonio Guilhon Lopes 
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 
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