
Edital N° 22, de 16 de fevereiro de 2012 
Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnicos Administrativos 

 
O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, torna públicas as inclusões e alterações referentes ao Edital No 21, de 10 de 
fevereiro de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 13 de fevereiro de 2012. 
1. No Anexo I - Quadro de vagas - Local das Vagas: UFRJ Rio de Janeiro - Nível Superior: 
1.1. Onde se lê: “Engenheiro Civil / Recursos Hídricos”, Leia-se: “Engenheiro / Recursos Hídricos”. 
1.2. Inclui os perfis para os cargos de Músico e de Nutricionista, na forma a seguir: 

Cargo 
Vagas 
AC 

Vagas 
PD 

Total 
de 

Vagas 

No máximo de 
convocados para 
Prova Prática (*) 

Músico / Cravo 1 --- 1 15 
Músico / Oboé 1 --- 1 15 
Músico / Percussão 1 --- 1 15 
Músico / Trompa 3 --- 3 42 
Nutricionista / Alimentação Coletiva 1 --- 1 --- 
Nutricionista / Nutrição em Saúde Coletiva 1 --- 1 --- 
(*) Respeitados os casos de empate na última posição. 
2. No Anexo II - Requisitos e atribuições dos cargos - altera o requisito do cargo de Técnico em 
Arquivo para “Ensino Médio completo”. 
3. No Anexo IV - Conteúdos programáticos: 
3.1. No conteúdo do cargo de Assistente em Administração: 
Onde se lê: “Legislação Básica: Lei No 8.112/90 (RJU), Lei No 8.666/93, Lei No 9.784/99, Decreto 
No 6.944/09. Noções de Direito Constitucional. Noções de Direito Administrativo.”, Leia-se: 
“Noções de Administração Pública: Lei 8.112/90. Lei 8.666/93. Lei 9784/99. Decreto 6944/2009. 
Constituição Federal: Título I. Título II - Capítulo I. Título II - Capítulo  II. Título III - Capítulo I. 
Título III - Capítulo VII - Seções I e II. Princípios Constitucionais Explícitos. Princípios 
Constitucionais Implícitos. Organização do Estado Brasileiro - Administração Direta e 
Administração Indireta.”. 
3.2. Altera o conteúdo da parte específica do cargo de Administrador que passa a ser o que 
segue: “Administração Geral - Fundamentos e evolução da administração. Teorias da 
administração. Planejamento: tipos e níveis. Planejamento e processo decisório. Funções e 
habilidades do administrador. Modelos organizacionais: patrimonialista; burocrático; gerencial. 
Governança Pública. Novas abordagens da administração - A era da Informação: mudança e 
incerteza; a influência da tecnologia da informação. Soluções emergentes: melhoria contínua; 
qualidade total; reengenharia, benchmarking; equipes de alto desempenho; gestão de projetos. A 
nova lógica das organizações. Gestão do conhecimento e capital intelectual. Organizações de 
aprendizagem. As cinco disciplinas. Estratégia Organizacional: Escola empreendedora; Escola de 
aprendizado; Escola de configuração. Ética e Responsabilidade Social. Apreciação crítica das 
novas abordagens da administração. Administração Pública - Lei 8.112/90. Lei 8.666/93. Lei 
9784/99. Decreto 6944/2009. Constituição Federal: Título I. Título II - Capítulo I. Título II - 
Capítulo  II. Título III - Capítulo I. Título III - Capítulo VII - Seções I e II. Princípios Constitucionais 
Explícitos. Princípios Constitucionais Implícitos. Organização do Estado Brasileiro - Administração 
Direta e Administração Indireta. Probidade e discricionariedade administrativa e atuações do 
Ministério Público e do Poder Judiciário. Orçamento público. Política fiscal. Plano de contas. 
Contabilização das operações. Inventário. Balanços e demonstrações das variações patrimoniais. 
Tomadas e prestações de contas. Controle interno e controle externo. Lei 4.320/64 e Decreto 
93.872/86. Recursos Humanos - Planejamento de recursos humanos. Análise de cargos. 
Recrutamento e seleção: processos interno e externo. Avaliação de desempenho. Treinamento e 
desenvolvimento. Remuneração e benefícios. Grupos e equipes. Ambiente organizacional. 
Liderança, comunicação e motivação. Segurança e saúde no trabalho. Relações trabalhistas e 
sindicais. Organização, Sistemas e Métodos - Estruturas organizacionais: tipos de organização. 
Análise organizacional. Análise de processos. Sistemas de informações gerenciais. Elaboração, 
análise e controle de projetos. Administração de Materiais e Logística - Ambiente operacional. 
Cadeia de suprimento. Planejamento e controle da produção. Plano de exigências de materiais. 



Programação de pedidos. Processo de compra. Administração da demanda. Instalações, 
armazenagem e estoques. Distribuição física. Produtos e processos.” 
3.3. Na parte específica do cargo de Analista de Tecnologia da Informação/Ênfase em 
Administrador de Dados: 
a) Onde se lê: “mapeamenttekao do modelo entidade-relacionamento para o modelo objeto 

relacional.”, Leia-se: “mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo objeto 
relacional.“. 

b) Onde se lê: “Snow Fake”, Leia-se: “Snow Flake”. 
c) Onde se lê: “Tolerância e falhas e continuidade de operação.”, Leia-se: “Tolerância de falhas e 

continuidade de operação.”. 
d) Exclui o texto: “Linguagens SQL (ANSI) e PL/SQL: conceitos gerais, principais instruções de 

manipulação de dados, procedures, functions, triggers, restrição, integridade, segurança em 
banco de dados.”. 

3.4. Inclui o conteúdo da parte específica do cargo de Engenheiro /Recursos Hídricos, na forma a 
seguir: 
Hidrologia: cálculo hidrológico; bacia hidrográfica; elementos de hidrometeorologia; elementos de 
estatística aplicada à hidrologia; correlação e regressão; precipitação; interceptação; evaporação; 
água subterrânea; infiltração; escoamento superficial; escoamento em rios e canais; aquisição de 
dados hidrológicos; hidrometria; vazão máxima; regularização de vazões; regimes de vazão dos 
cursos d’água; modelos de simulação hidrológica; modelos hidrodinâmicos; dimensionamento e 
operação de reservatórios. Qualidade da água: água na natureza: propriedades da água; usos da 
água e requisitos de qualidade; padrões de qualidade da água; fontes de poluição das águas; 
características qualitativas e quantitativas das águas residuárias; parâmetros da qualidade da 
água; autodepuração dos cursos d’agua; contaminação por microorganismos patogênicos; 
comportamento ambiental dos lagos; eutrofização - controle da poluição; operações e processos 
unitários de tratamento de águas residuárias; tecnologia e sistemas de tratamento de águas 
residuárias. Gerenciamento integrado de recursos hídricos: princípios da gestão integrada de 
recursos hídricos; sistemas naturais e desenvolvimento sustentável. Infraestrutura de recursos 
hídricos; modelos de gerenciamento de bacias hidrográficas; fundamentos e objetivos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos; conceituação dos aspectos legais; Constituição Federal e a Lei 
número 9.433/97; outorga e cobrança pelos direitos de uso dos recursos hídricos; sistemas de 
suporte a decisão aplicados ao gerenciamento de recursos hídricos; simulação de sistemas de 
recursos hídricos; otimização de usos múltiplos dos recursos hídricos. 
3.5. Onde se lê: Nutricionista Clínica - Nutrição em Saúde Coletiva, Leia-se: Nutricionista - 
Nutrição em Saúde Coletiva. 
 
CARLOS ANTÔNIO LEVI DA CONCEIÇÃO 
REITOR 
 


