
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB

P R I M E I R O  T E R M O  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O

N º  1 2 2 / 2 0 1 8

A Magnífica  Reitora  da Universidade Federal  da  Paraíba  -  UFPB,  no uso  de  suas  atribuições  estatutárias,  mediante  as
condições  estipuladas  neste  Edital  e  demais  disposições  atinentes  à  matéria,  TORNA PÚBLICO  o  Primeiro  Termo  de
Retificação do Edital de Abertura nº 122/2018, conforme segue:

Art. 1º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018, no item 1, com a inclusão do
subitem 1.8.1, conforme segue:

“1.8.1 Os  conteúdos  programáticos  para  a  Prova  Prática  exclusivamente  dos  cargos  de  415  –  Músico  -  Área  Flauta
Transversal e 416 – Músico - Área Trompa encontram-se no Anexo III deste Edital.”

Art. 2º  Fica  RETIFICADO  o  EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018, no item 2, na tabela 2.1,
referente as vagas do cargo de 304 - Técnico em Contabilidade, e no subitem 2.9, referente a carga horária semanal dos
cargos de 415 – Músico/Flauta Transversal e 416 – Músico/Trompa, conforme segue:

Onde se lê:  
NÍVEL MÉDIO - CLASSE D(1)

Cód.
Cargo

Cargo
Vagas

AC
Vagas
PcD(2)

Vagas
Negros(3)

Período de
realização
da prova
objetiva

304 Técnico em Contabilidade 2 0 1 TARDE

Leia-se:
NÍVEL MÉDIO - CLASSE D(1)

Cód.
Cargo

Cargo
Vagas

AC
Vagas
PcD(2)

Vagas
Negros(3)

Período de
realização
da prova
objetiva

304 Técnico em Contabilidade 3 0 1 TARDE

Onde se lê:
“2.9 O regime de trabalho é de 40 horas semanais, exceto para os cargos 412- Médico Psiquiatria, 413 – Médico Oftalmologia 
e 414 - Médico Veterinário, sendo 20 horas semanais, em conformidade com a Lei Federal nº 12702/2012 e Portaria nº 97, de 
17 de fevereiro de 2012.”

Leia-se: 
“2.9 O regime de trabalho é de 40 horas semanais, exceto para os cargos 412- Médico Psiquiatria, 413 – Médico Oftalmologia,
414 - Médico Veterinário, sendo 20 horas semanais, em conformidade com a Lei Federal nº 12702/2012 e Portaria nº 97, de 17
de fevereiro de 2012, bem como para os cargos de 415 – Músico - Área Flauta Transversal e 416 – Músico - Área Trompa,
sendo de 25 horas semanais.”

Art. 3º  Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018, no subitem 5.5,  passando a
conter a seguinte redação:

Onde se lê:
“5.5 Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será permitido ao

candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu.”
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Leia-se:
“5.5 Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será permitido ao

candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu, bem como o local de realização de sua prova objetiva.”

Art. 4º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018, no item 10, com a alteração
dos cargos 303 - Técnico em Alimentos e Laticínios e 313 - Técnico em Laboratório - Área de Topografia/ Geoprocessamento,
da tabela 10.4 para a tabela 10.3, e dos cargos de 415 – Músico – Área Flauta Transversal e 416 – Músico – Área Trompa, da
tabela 10.6 para a tabela 10.8, conforme segue:

TABELA 10.3 
NÍVEL MÉDIO - CLASSE D

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR
POR

QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

301 - Assistente em 
Administração;
302 - Técnico em 
Agropecuária;
303 - Técnico em 
Alimentos e Laticínios;
304 - Técnico em 
Contabilidade;
305 - Técnico em 
Economia Doméstica;
306 - Técnico em 
Eletrotécnica;
307 - Técnico em 
Equipamentos Médico-
Odontológico;
308 - Técnico em 
Farmácia;
313 - Técnico em 
Laboratório - Área de 
Topografia/ 
Geoprocessamento;
316 - Técnico em 
Mecânica;
317 - Técnico em Música;
318 - Técnico em Prótese
Dentária.

Única Objetiva

Português 10 2,0 20

Eliminatório e
Classificatório

Legislação Aplicada à 
Administração Pública

10 2,0 20

Informática 5 2,0 10

Conhecimentos Específicos 25 2,0 50

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 --------------- 100 ---------------

TABELA 10.8
NÍVEL MÉDIO - CLASSE E

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR

QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

415 – Músico – Área Flauta 
Transversal;
416 – Músico – Área Trompa.

1ª Objetiva

Português 10 2,0 20

Eliminatório e
Classificatório

Legislação Aplicada à 
Administração Pública

10 2,0 20

Informática 5 2,0 10

Conhecimentos 
Específicos

25 2,0 50

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 --------------- 100 ---------------

2ª  Prática
De acordo com o item 
13

--- --- 40
Eliminatório e
Classificatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 140 ---------------

Art. 5º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018,  no item 11, subitem 11.1,
passando a conter a seguinte redação:

Onde se lê:
11.1 A Prova Objetiva será aplicada nas cidades de  João Pessoa, Mamanguape, Rio Tinto,  Bananeiras e Areia,

Estado da Paraíba.
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Leia-se:
11.1 A Prova Objetiva será aplicada nas cidades de  João Pessoa, Mamanguape, Rio Tinto,  Bananeiras e Areia,

Estado  da  Paraíba, podendo  ser  aplicada  também em cidades  vizinhas,  caso  o  número  de  inscritos  exceda  a
capacidade de alocação do município, o que será publicizado e dado conhecimento com antecedência aos candidatos. 

Art. 6º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018, no item 13, com a exclusão da
previsão de Prova Prática para os cargos 303 - Técnico em Alimentos e Laticínios e 313 - Técnico em Laboratório - Área de
Topografia/ Geoprocessamento, com a inclusão de Prova Prática para os cargos 415 – Músico – Área Flauta Transversal e 416
– Músico – Área Trompa, alteração das quantidades da Linha de Corte para a fase, e inclusão dos subitens de 13.14 à 13.18 ,
conforme segue:

Onde se lê:
“13.1 A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório, será realizada para os cargos de 303 - Técnico em Alimentos e
Laticínios; 309 - Técnico em Laboratório - Área Biologia; 310 - Técnico em Laboratório - Área Análises Clínicas; 311 - Técnico
em Laboratório - Área Biossegurança; 312 - Técnico em Laboratório - Área de Tecnologia de Alimentos;  313 - Técnico em
Laboratório  -  Área  de  Topografia/  Geoprocessamento;  314 -  Técnico  em Laboratório  -  Área Química;  315 -  Técnico  em
Necrópsia e Anatomia.”

Leia-se:
“13.1 A Prova Prática é de caráter eliminatório e classificatório, será realizada para os cargos de 309 - Técnico em Laboratório -
Área Biologia; 310 - Técnico em Laboratório - Área Análises Clínicas; 311 - Técnico em Laboratório - Área Biossegurança; 312 -
Técnico em Laboratório - Área de Tecnologia de Alimentos; 314 - Técnico em Laboratório - Área Química; 315 - Técnico em
Necrópsia e Anatomia; 415 – Músico - Área Flauta Transversal e 416 – Músico - Área Trompa.”

Onde se lê:
“13.1.4  Para os cargos que não possuem vagas reservadas disponíveis para os candidatos negros e/ou deficientes,  serão
convocados para a Prova de Prática os candidatos classificados até a 2ª (segunda) posição da respectiva reserva, desde que
não esteja entre a classificação para convocação da ampla concorrência”.

Leia-se: 
“13.1.4 Para os cargos que não possuem vagas reservadas disponíveis para os candidatos negros e/ou deficientes,  serão
convocados para a Prova de Prática os candidatos classificados até a 5ª (quinta) posição da respectiva reserva, desde que não
esteja entre a classificação para convocação da ampla concorrência.”

Onde se lê: 
TABELA 13.1

Código Cargos
Classificação para

convocação - 
Ampla Concorrência

Classificação
para

convocação - 
Vagas Negros

Classificação para
convocação  -

Vagas PcD

303 Técnico em Alimentos e Laticínios 16 2 2

309 Técnico em Laboratório - Área Biologia 6 2 2

310 Técnico em Laboratório - Área Análises Clínicas 6 2 2

311 Técnico em Laboratório - Área Biossegurança 6 2 2

312 Técnico em Laboratório - Área de Tecnologia de Alimentos 6 2 2

313 Técnico em Laboratório - Área de Topografia/ Geoprocessamento 6 2 2

314 Técnico em Laboratório - Área Química 6 2 2

315 Técnico em Necrópsia e Anatomia 6 2 2

Leia-se:
TABELA 13.1

Código Cargos
Classificação para

convocação - 
Ampla Concorrência

Classificação
para

convocação - 
Vagas Negros

Classificação para
convocação  -

Vagas PcD

309 Técnico em Laboratório - Área Biologia 9 5 5

310 Técnico em Laboratório - Área Análises Clínicas 5 5 5

311 Técnico em Laboratório - Área Biossegurança 5 5 5

312 Técnico em Laboratório - Área de Tecnologia de Alimentos 9 5 5

Página 3 de 12.



314 Técnico em Laboratório - Área Química 9 5 5

315 Técnico em Necrópsia e Anatomia 5 5 5

415 Músico área Flauta Transversal 5 5 5

416 Músico área Trompa 5 5 5

13.14 A prova prática exclusivamente para os cargos 415 – Músico - Área Flauta Transversal e 416 – Músico - Área
Trompa consistirá:

13.14.1Execução do repertório do instrumento específico, conforme o Anexo III.
13.14.2Execução de obras do repertório sinfônico, conforme o Anexo III.
13.15 Cada  candidato  terá  até 40  minutos  para  execução  da  prova  prática,  sendo  os  trechos  a  serem  executados

determinados pela Banca Examinadora.
13.15.1A Banca Examinadora poderá solicitar que os candidatos executem integralmente o conteúdo constante no Anexo III ou

apenas de forma parcial.
13.15.2A Banca Examinadora goza de autonomia para interromper a apresentação dos candidatos caso entenda suficiente

para avaliação do candidato. 
13.16 No dia de aplicação da prova prática, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de aplicação das provas

e(ou) pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e(ou) aos critérios de avaliação e de
classificação. 

13.16.1É  de  inteira  resonsabilidade  dos  candidatos  portarem o  instrumento  necessário  para  realização da  prova
prática.

13.17 O candidato será mensurado em sua habilidade e conhecimento musical por meio da avaliação de sua performance,
segundo os seguintes itens constantes na Tabela 13.3.

TABELA 13.3
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA PROVA PRÁTICA EXCLUSIVAMENTE PARA OS CARGOS 415 – MÚSICO - ÁREA FLAUTA

TRANSVERSAL E 416 – MÚSICO - ÁREA TROMPA

CRITÉRIOS: PONTUAÇÃO

1 Domínio técnico do instrumento musical 12

2 Afinação 8

3 Fraseado, dinâmica e sonoridade 8

4 Estilo interpretativo 6

5 Articulação 6

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 40

13.18 As demais regras constantes neste item 13, desde que não conflitantes, também serão pertinentes à Prova Prática dos
cargos 415 – Músico - Área Flauta Transversal e 416 – Músico - Área Trompa.

Art. 7º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018, nos itens m 16, com a inclusão
do subitem 16.1.8.1, conforme segue:

“16.1.8.1 exclusivamente para o resultado do subitem 16.1.8, o prazo para recurso será de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data de publicação.”

Art. 8º Fica RETIFICADO o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018, no item 19, com a inclusão do
subitem 19.15, conforme segue:

"19.15 Será permitido o aproveitamento de concurso público por outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal,
mediante pedido de autorização a ser encaminhado previamente pela UFPB."

Art. 9º Fica RETIFICADO no ANEXO I do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018, dos requisitos e
atribuições dos cargos, conforme segue:

Onde se lê:

CARGO 307: TÉCNICO EM EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio Completo mais experiência de 12 meses ou profissionalizante.

Leia-se:

CARGO 307: TÉCNICO EM EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO
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Requisitos: Médio Profissionalizante ou Curso Técnico na área.

Onde se lê:

CARGO 313:  TÉCNICO EM LABORATÓRIO - ÁREA DE TOPOGRAFIA/GEOPROCESSAMENTO

Atribuições: Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos; Proceder à montagem de experimentos
reunindo equipamentos e material de consumo em geral para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios de pesquisa; Fazer
coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de campo relativas a uma pesquisa; Proceder à análise de materiais
em geral utilizando métodos físicos, químicos, físico-químicos e bioquímicos para se identificar qualitativo e quantitativamente os
componentes desse material, utilizando metodologia prescrita; Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipamentos e
materiais dos laboratórios; Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios; Responsabilizar-se por
pequenos  depósitos  e/ou  almoxarifados  dos  setores  que  estejam  alocados;  Gerenciar  o  laboratório  conjuntamente  com  o
responsável pelo mesmo; Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.

Leia-se:

CARGO 313:  TÉCNICO EM LABORATÓRIO - ÁREA DE TOPOGRAFIA/GEOPROCESSAMENTO

Atribuições: Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos; Proceder à montagem de experimentos
reunindo equipamentos e material de consumo em geral para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios de pesquisa; Fazer
coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de campo relativas a uma pesquisa; Proceder à análise de materiais
em geral utilizando métodos físicos, químicos, físico-químicos e bioquímicos para se identificar qualitativo e quantitativamente os
componentes desse material, utilizando metodologia prescrita; Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipamentos e
materiais dos laboratórios; Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios; Responsabilizar-se por
pequenos  depósitos  e/ou  almoxarifados  dos  setores  que  estejam  alocados;  Gerenciar  o  laboratório  conjuntamente  com  o
responsável pelo mesmo; Utilizar recursos de informática;  Exercer tarefas da área de topografia, procedendo ao levantamento,
anotação e cálculo de dados da área a ser demarcada, bem como efetuar o desenho da área; Zelar pela limpeza e conservação da
aparelhagem topográfica; Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Utilizar recursos de informática aplicados à área;
Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao  ambiente  organizacional;  Interpretar
documentação  técnica,  elaborar  e  realizar  especificação  técnica  de  componentes  e  requisitos  de  soluções  de
geoprocessamento. Responsável por processos de geocodificação manual e elaboração de processo. Fazer edição, ajuste,
configuração  e  montagem  de  bases  cartográficas,  elabora  relatórios  dinâmicos,  elabora  testes  de  soluções  Web  de
geoprocessamento.

Onde se lê:

CARGO 411: FARMACÊUTICO

Requisitos: Curso superior em Farmácia Bioquímica mais Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960 - Cria o Conselho Federal e os
Conselhos regionais de Farmácia, e dá outras providências. - Decreto nº 85.878, de 09 de abril de 1981 - Regulamenta a Lei nº
3.820/60. *Alterações: Lei nº 9.120/95; lei nº 4.817 e Lei nº 5.724/71. Registro no Conselho competente.

Leia-se: 

CARGO 411: FARMACÊUTICO

Requisitos: Curso superior em Farmácia mais Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960 - Cria o Conselho Federal e os Conselhos
regionais de Farmácia, e dá outras providências. - Decreto nº 85.878, de 09 de abril de 1981 - Regulamenta a Lei nº 73.820/60.
*Alterações: Lei nº 9.120/95; lei nº 4.817 e Lei nº 5.724/71. Registro no Conselho competente.

Onde se lê:

CARGO 415: MÚSICO – ÁREA FLAUTA TRANSVERSAL

Requisitos:  Curso Superior em Música mais Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960 - Cria a ordem dos músicos do Brasil e
dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Músico. Registro no Conselho competente.

Atribuições: Arranjar músicas: Transcrever músicas; adaptar obras musicais; elaborar harmonização vocal para coral; Reger grupos
vocais e/ou instrumentais: Estudar repertório; avaliar a competência musical do grupo a ser dirigido; escolher edição da partitura da
obra a ser executada; estabelecer cronograma conforme repertório selecionado; definir proposta interpretativa; realizar ensaios de
subgrupos instrumentais e vocais; realizar ensaio com o grupo todo; reger e dirigir ensaios parciais com solistas, bailarinos, coristas e
instrumentos; reger e dirigir ensaios gerais; reger e dirigir espetáculo musical em gravação e ao vivo; aplicar técnicas de regência
adequadas aos diferentes grupos vocais, instrumentais; Realizar direção musical: Conceber e planejar o evento musical; elaborar
projetos musicais; pesquisar e selecionar repertório para o evento; analisar propostas e roteiros de espetáculos musicais; conceber
dramaturgia musical; supervisionar a produção musical; selecionar músicos e cantores; coordenar processo de gravação; coordenar
atividades musicais em televisão, rádio e em outros veículos de comunicação; definir e supervisionar a difusão sonora em eventos;
supervisionar a gravação, mixagem e pós-produção de material fonográfico; Estudar e pesquisar música Aperfeiçoar-se através da
audição de obras musicais; Estudar instrumentos musicais, novos recursos tecnológicos e repertório; acompanhar novas propostas
estéticas no campo musical; aperfeiçoar-se através de novas bibliografias e da leitura de partituras; desenvolver pesquisas na área
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musical para subsidiar obras e eventos não musicais; desenvolver pesquisas em práticas interpretativas; pesquisar gêneros e estilos
musicais; Prestar consultoria musical: Assessorar os programas de meios de comunicação de massa e eventos não musicais;
Elaborar textos sobre música: Redigir notas de programa, encartes de cd, dvd, vídeo e similares; elaborar pareceres e críticas; redigir
roteiros; Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

Leia-se:

CARGO 415: MÚSICO – ÁREA FLAUTA TRANSVERSAL

Requisitos: Curso Superior em Música com formação em Flauta, mais Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960 - Cria a ordem dos
músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Músico. Registro no Conselho competente.

Atribuições: Arranjar músicas: Transcrever músicas; adaptar obras musicais; elaborar harmonização vocal para coral; Reger grupos
vocais e/ou instrumentais: Estudar repertório; avaliar a competência musical do grupo a ser dirigido; escolher edição da partitura da
obra a ser executada; estabelecer cronograma conforme repertório selecionado; definir proposta interpretativa; realizar ensaios de
subgrupos instrumentais e vocais; realizar ensaio com o grupo todo; reger e dirigir ensaios parciais com solistas, bailarinos, coristas e
instrumentos; reger e dirigir ensaios gerais; reger e dirigir espetáculo musical em gravação e ao vivo; aplicar técnicas de regência
adequadas aos diferentes grupos vocais, instrumentais; Realizar direção musical: Conceber e planejar o evento musical; elaborar
projetos musicais; pesquisar e selecionar repertório para o evento; analisar propostas e roteiros de espetáculos musicais; conceber
dramaturgia musical; supervisionar a produção musical; selecionar músicos e cantores; coordenar processo de gravação; coordenar
atividades musicais em televisão, rádio e em outros veículos de comunicação; definir e supervisionar a difusão sonora em eventos;
supervisionar a gravação, mixagem e pós-produção de material fonográfico; Estudar e pesquisar música Aperfeiçoar-se através da
audição de obras musicais; Estudar instrumentos musicais, novos recursos tecnológicos e repertório; acompanhar novas propostas
estéticas no campo musical; aperfeiçoar-se através de novas bibliografias e da leitura de partituras; desenvolver pesquisas na área
musical para subsidiar obras e eventos não musicais; desenvolver pesquisas em práticas interpretativas; pesquisar gêneros e estilos
musicais; Prestar consultoria musical: Assessorar os programas de meios de comunicação de massa e eventos não musicais;
Elaborar textos sobre música: Redigir notas de programa, encartes de cd, dvd, vídeo e similares; elaborar pareceres e críticas; redigir
roteiros; Utilizar recursos de informática;  Executar peças musicais durante os ensaios e concertos EM ORQUESTRAS E EM
GRUPOS DE CÂMARA; executar música para o público; aperfeiçoar e atualizar as qualidades técnicas de execução e interpretação;
pesquisar no campo de trabalho estilos, técnicas, repertório, linguagem e culturas musicais; integrar a OSUFPB em todos os seus
ensaios e concertos, quer sejam realizados no estado da Paraíba e fora dele; participar de turnês realizadas pela orquestra;
participar  de  concertos  didáticos  e  outros  de  mesma natureza  realizados  pela  orquestra;  participar  de eventos  institucionais
realizados dentro e fora dos campi da UFPB; participar de gravações de discos, fitas e vídeos pela orquestra; zelar pela guarda e
conservação das indumentárias e dos instrumentos de trabalho; editorar partituras; elaborar textos e prestar consultoria na área
musical;  assessorar  nas atividades de ensino,  pesquisa e  extensão;  executar  outras tarefas de mesma natureza e nível  de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Onde se lê:

CARGO 416: MÚSICO – ÁREA TROMPA

Requisitos: Requisitos: Curso Superior em Música mais Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960 - Cria a ordem dos músicos do
Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Músico. Registro no Conselho competente.

Atribuições: Arranjar músicas: Transcrever músicas; adaptar obras musicais; elaborar harmonização vocal para coral; Reger grupos
vocais e/ou instrumentais: Estudar repertório; avaliar a competência musical do grupo a ser dirigido; escolher edição da partitura da
obra a ser executada; estabelecer cronograma conforme repertório selecionado; definir proposta interpretativa; realizar ensaios de
subgrupos instrumentais e vocais; realizar ensaio com o grupo todo; reger e dirigir ensaios parciais com solistas, bailarinos, coristas e
instrumentos; reger e dirigir ensaios gerais; reger e dirigir espetáculo musical em gravação e ao vivo; aplicar técnicas de regência
adequadas aos diferentes grupos vocais, instrumentais; Realizar direção musical: Conceber e planejar o evento musical; elaborar
projetos musicais; pesquisar e selecionar repertório para o evento; analisar propostas e roteiros de espetáculos musicais; conceber
dramaturgia musical; supervisionar a produção musical; selecionar músicos e cantores; coordenar processo de gravação; coordenar
atividades musicais em televisão, rádio e em outros veículos de comunicação; definir e supervisionar a difusão sonora em eventos;
supervisionar a gravação, mixagem e pós-produção de material fonográfico; Estudar e pesquisar música Aperfeiçoar-se através da
audição de obras musicais; Estudar instrumentos musicais, novos recursos tecnológicos e repertório; acompanhar novas propostas
estéticas no campo musical; aperfeiçoar-se através de novas bibliografias e da leitura de partituras; desenvolver pesquisas na área
musical para subsidiar obras e eventos não musicais; desenvolver pesquisas em práticas interpretativas; pesquisar gêneros e estilos
musicais; Prestar consultoria musical: Assessorar os programas de meios de comunicação de massa e eventos não musicais;
Elaborar textos sobre música: Redigir notas de programa, encartes de cd, dvd, vídeo e similares; elaborar pareceres e críticas; redigir
roteiros; Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. 

Leia-se: 

CARGO 416: MÚSICO – ÁREA TROMPA

Requisitos: Curso Superior em Música com formação em Trompa, mais Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960 - Cria a ordem
dos músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Músico. Registro no Conselho competente.

Atribuições: Arranjar músicas: Transcrever músicas; adaptar obras musicais; elaborar harmonização vocal para coral; Reger grupos
vocais e/ou instrumentais: Estudar repertório; avaliar a competência musical do grupo a ser dirigido; escolher edição da partitura da
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obra a ser executada; estabelecer cronograma conforme repertório selecionado; definir proposta interpretativa; realizar ensaios de
subgrupos instrumentais e vocais; realizar ensaio com o grupo todo; reger e dirigir ensaios parciais com solistas, bailarinos, coristas e
instrumentos; reger e dirigir ensaios gerais; reger e dirigir espetáculo musical em gravação e ao vivo; aplicar técnicas de regência
adequadas aos diferentes grupos vocais, instrumentais; Realizar direção musical: Conceber e planejar o evento musical; elaborar
projetos musicais; pesquisar e selecionar repertório para o evento; analisar propostas e roteiros de espetáculos musicais; conceber
dramaturgia musical; supervisionar a produção musical; selecionar músicos e cantores; coordenar processo de gravação; coordenar
atividades musicais em televisão, rádio e em outros veículos de comunicação; definir e supervisionar a difusão sonora em eventos;
supervisionar a gravação, mixagem e pós-produção de material fonográfico; Estudar e pesquisar música Aperfeiçoar-se através da
audição de obras musicais; Estudar instrumentos musicais, novos recursos tecnológicos e repertório; acompanhar novas propostas
estéticas no campo musical; aperfeiçoar-se através de novas bibliografias e da leitura de partituras; desenvolver pesquisas na área
musical para subsidiar obras e eventos não musicais; desenvolver pesquisas em práticas interpretativas; pesquisar gêneros e estilos
musicais; Prestar consultoria musical: Assessorar os programas de meios de comunicação de massa e eventos não musicais;
Elaborar textos sobre música: Redigir notas de programa, encartes de cd, dvd, vídeo e similares; elaborar pareceres e críticas; redigir
roteiros; Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente  organizacional.  Executar  peças  musicais  durante  os ensaios  e  concertos EM ORQUESTRAS E EM GRUPOS DE
CÂMARA; executar música para o público; aperfeiçoar e atualizar as qualidades técnicas de execução e interpretação; pesquisar no
campo de trabalho estilos, técnicas, repertório, linguagem e culturas musicais; integrar a  OSUFPB em todos os seus ensaios e
concertos, quer sejam realizados no estado da Paraíba e fora dele; participar de turnês realizadas pela orquestra; participar de
concertos didáticos e outros de mesma natureza realizados pela orquestra; participar de eventos institucionais realizados dentro e
fora dos campi da UFPB; participar de gravações de discos, fitas e vídeos pela orquestra; zelar pela guarda e conservação das
indumentárias e dos instrumentos de trabalho; editorar partituras; elaborar textos e prestar consultoria na área musical; assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

Onde se lê:

CARGO 418: PRODUTOR CULTURAL

Requisitos: Curso Superior em Comunicação Social.

Leia-se: 

CARGO 418: PRODUTOR CULTURAL

Requisitos: Diploma devidamente  registrado de conclusão de curso superior  em Produção Cultural  ou em Comunicação
Social.

Art. 10º Fica RETIFICADO no ANEXO II do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 122/2018, dos conteúdos
programáticos referentes aos cadernos de Conhecimentos Específicos dos cargos, conforme segue:

 Onde se lê:

CÓD. CARGO: 308 TÉCNICO EM FARMÁCIA

Conhecimentos Específicos: 1.  Conhecimento em farmácia (logística – recebimento, armazenamento, controle de estoque
de medicamentos e tipos de dispensação); farmacotécnica: manipulação de medicamentos oficinais e magistrais, unitarização
e fracionamento  de medicamentos,  farmacotécnica de produtos estéreis  e  biossegurança;  conceito  de gerenciamento  de
resíduos de serviços de saúde; cálculos farmacêuticos (fração, regra de três, conversão de unidade de medida, cálculos de
diluição de medicamentos); conhecimento quanto a uso racional de medicamentos em farmácia;  conhecimento básico de
farmacologia; identificar e classificar os diferentes tipos de produtos e formas farmacêuticas, sua composição e técnica de
preparação; interpretação de uma prescrição médica e identificar a dose correta do medicamento prescrito e sua via de e
legislação farmacêutica (RDC n. 306, de 07 de dezembro de 2004; Portaria GM/MS n. 529 de 1 de abril de 2013; RDC n. 36 de
25 de julho de 2013; Portaria n. 4283 de 30 de dezembro de 2010; Portaria SVS/MS n. 344 de 12 de maio de 1998; Portaria
MS/SNVS n. 272 de 8 de abril de 1998; RDC 220 DE 21 de setembro de 2004; RDC n. 67 de 8 de outubro de 2007).

 Leia-se:

CÓD. CARGO: 308 TÉCNICO EM FARMÁCIA

Conhecimentos Específicos: 1.  Conhecimento em farmácia (logística – recebimento, armazenamento, controle de estoque
de medicamentos e tipos de dispensação); farmacotécnica: manipulação de medicamentos oficinais e magistrais, unitarização
e fracionamento  de medicamentos,  farmacotécnica de produtos estéreis  e  biossegurança;  conceito  de gerenciamento  de
resíduos de serviços de saúde; cálculos farmacêuticos (fração, regra de três, conversão de unidade de medida, cálculos de
diluição de medicamentos); conhecimento quanto a uso racional de medicamentos em farmácia;  conhecimento básico de
farmacologia; identificar e classificar os diferentes tipos de produtos e formas farmacêuticas, sua composição e técnica de
preparação;  interpretação de uma prescrição médica e identificar  a dose correta  do medicamento prescrito  e sua via de
administração e legislação farmacêutica (RDC n. 306, de 07 de dezembro de 2004; Portaria GM/MS n. 529 de 1 de abril de
2013; RDC n. 36 de 25 de julho de 2013; Portaria n. 4283 de 30 de dezembro de 2010; Portaria SVS/MS n. 344 de 12 de maio
de 1998; Portaria MS/SNVS n. 272 de 8 de abril de 1998; RDC 220 DE 21 de setembro de 2004; RDC n. 67 de 8 de outubro de
2007).
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 Onde se lê:

CÓD. CARGO: 318 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

Conhecimentos Específicos: Anatomia e escultura dental. Equipamentos e instrumentais de uso no laboratório de prótese
dental. Materiais dentários de uso no laboratório de prótese dental: indicações, manipulação e cuidados na conservação de
gessos,  ceras  odontológicas,  resina acrílica  e  materiais  de acabamento  e  polimento,  ligas  metálicas;  normas de higiene
pessoal e de biossegurança, autocuidado e prevenção de contaminações cruzadas; passos laboratoriais para confecção de
próteses totais, próteses fixas e próteses removíveis, provisórios; noções de oclusão dental; educação em Saúde: conceitos
básicos; ética profissional. 

 Leia-se:

CÓD. CARGO: 318 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

Conhecimentos Específicos: Anatomia e escultura dental. Equipamentos e instrumentais de uso no laboratório de prótese
dental. Materiais dentários de uso no laboratório de prótese dental: indicações, manipulação e cuidados na conservação de
gessos,  ceras  odontológicas,  resina acrílica  e  materiais  de acabamento  e  polimento,  ligas  metálicas;  normas de higiene
pessoal e de biossegurança, autocuidado e prevenção de contaminações cruzadas; passos laboratoriais para confecção de
próteses totais, próteses fixas e próteses removíveis, provisórios; noções de oclusão dental; educação em Saúde: conceitos
básicos; ética profissional. Cerâmicas Odontológicas. Seleção de Cores.

 Onde se lê:

 CÓD. CARGO: 402  ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conhecimentos específicos: 1. Criptografia (chave simétrica e chave pública): Assinaturas digitais; IPseq; Firewall; SSL. 2.
Protocolos HTTP, SMTP, POP, FTP; Gateway; DNS. 3. Engenharia de Software: Processos de software: Modelos de processo,
Atividades de processo; Engenharia de requisitos: Requisitos funcionais e não funcionais, Especificação, Elicitação e análise,
Validação,  Gerenciamento;  Análise  de  sistemas;  Projeto  de  sistemas:  Padrões  de  projeto,  Padrões  arquiteturais  (MVC,
Camadas,  Modelo  cliente-servidor),  Projeto  orientado  a  objetos,  Projeto  de  interface  com  o  usuário;  Linguagens  de
Programação (Java, XML, HTML, PHP); Testes de Software: Unitário, de caixa-branca, de caixa preta; Validação e verificação
de software; Desenvolvimento ágil: XP e SCRUM; UML; Ferramentas CASE; Modelo de maturidade CMM. 4. Banco de Dados:
Papel do administrador, do projetista, do programador em bancos de dados; Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados;
Modelo relacional: Normalização de dados, Álgebra relacional, Visões, Integridade de dados; Sistemas de apoio à decisão:
OLAP, MOLAP e HOLAP; Linguagem SQL. 5. Gerência de tecnologia da Informação: COBIT; ITIL; Gerenciamento de Projetos
com PMBOK.

 Leia-se:

 CÓD. CARGO: 402  ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conhecimentos específicos: 1. Criptografia (chave simétrica e chave pública): Assinaturas digitais;  IPsec; Firewall; SSL. 2.
Protocolos HTTP, SMTP, POP, FTP; Gateway; DNS. 3. Engenharia de Software: Processos de software: Modelos de processo,
Atividades de processo; Engenharia de requisitos: Requisitos funcionais e não funcionais, Especificação, Elicitação e análise,
Validação,  Gerenciamento;  Análise  de  sistemas;  Projeto  de  sistemas:  Padrões  de  projeto,  Padrões  arquiteturais  (MVC,
Camadas,  Modelo  cliente-servidor),  Projeto  orientado  a  objetos,  Projeto  de  interface  com  o  usuário;  Linguagens  de
Programação (Java, XML, HTML, PHP); Testes de Software: Unitário, de caixa-branca, de caixa preta; Validação e verificação
de software; Desenvolvimento ágil: XP e SCRUM; UML; Ferramentas CASE; Modelo de maturidade CMM. 4. Banco de Dados:
Papel do administrador, do projetista, do programador em bancos de dados; Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados;
Modelo relacional: Normalização de dados, Álgebra relacional, Visões, Integridade de dados; Sistemas de apoio à decisão:
OLAP, MOLAP e HOLAP; Linguagem SQL. 5. Gerência de tecnologia da Informação: COBIT; ITIL; Gerenciamento de Projetos
com PMBOK.

 Onde se lê:

 CÓD. CARGO: 408  CONTADOR

Conhecimentos  específicos: 1.  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público:  Conceito;  Campo  de  Atuação;  Objetivos;
Abrangência;  Regimes  Contábeis;  Princípios  de  Contabilidade  sob  a  perspectiva  do  setor  público.  2.  Planejamento  e
Orçamento  Público:  Conceito;  Instrumentos  Básicos  de  Planejamento;  Princípios  Orçamentários;  Técnicas  e  etapas  do
processo de elaboração da proposta orçamentária; Recursos para execução dos programas: Exercício financeiro; Créditos
orçamentários; Créditos adicionais. 3. Receitas Públicas: Conceito; Receita sob a ótica da Contabilidade Pública; Classificação
das  receitas;  Receitas  sob  o  enfoque  orçamentário,  patrimonial  e  fiscal;  Estágios  da  Receita;  A  Receita  e  a  Lei  de
Responsabilidade Fiscal; Receita da Dívida Ativa. 4. Despesas Públicas: Conceito; Despesas sob a ótica da Contabilidade
Pública; Classificação das despesas; Despesa sob o enfoque orçamentário, patrimonial e fiscal; Estágios da Despesa; Tipos
de Empenho; Restos a Pagar; Regime de Adiantamentos ou Suprimento de Fundos; Despesas de Exercícios Anteriores; A
Despesa e a Lei de Responsabilidade Fiscal; Dívida Pública. 5. Patrimônio na Administração Pública: Conceito; Bens Públicos;
Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos; Depreciação, Amortização e Exaustão; Escrituração na Administração Pública:
Conceito; Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido; Variações Patrimoniais
Diminutivas;  Variações  Patrimoniais  Aumentativas;  Controles  de Aprovação  do  Planejamento  e  Orçamento;  Controles  da
Execução do Planejamento e Orçamento; Controles Devedores; Controles Credores; Subsistemas de Informações Contábeis;
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Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do  Governo  Federal  –  SIAFI:  Conceito;  Objetivos;  Formas  de  Acesso;
Modalidades de Uso; Abrangência do SIAFI; Segurança do SIAFI; Principais Documentos de Entrada de Dados; Fundamentos
Lógicos; Fundamentos Contábeis; SIAFI Gerencial; Formalidades do Registro Contábil; Escrituração de operações Típicas;
Contabilização das transações no Setor  Público.  6.  Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis  do Setor  Público:
Conceito; Composição e Conteúdo dos Balanços Públicos; Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial;
Classificação das Variações Patrimoniais; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa;
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Análise e Interpretação dos Balanços Públicos: Objetivo da Análise das
Demonstrações Contábeis; Dos Quocientes sobre os Balanços; Indicadores e Indicativos Contábeis; Levantamento de Contas:
Prestação de Contas;  Tomada de Contas.  7.  Auditoria Contábil:  Normas práticas usuais  de auditoria;  Conceito;  Controle
Interno  e  Externo;  Procedimentos  e  Rotinas.  8.  Contabilidade  de  Custos.  9.  Legislação  Aplicada  à  Gestão  Pública:
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (art. 70 ao 75), das
finanças  públicas  (art.  163  ao  169);  Lei  Complementar  nº  4.320/64;  Decreto  Lei  200/67;  Lei  nº  10.028  de  19.10.2000;
Escrituração Fiscal Digital de Retenções – Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 1701; Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (7ª. Edição).

 Leia-se: 

 CÓD. CARGO: 408  CONTADOR

Conhecimentos  específicos: 1.  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público:  Conceito;  Campo  de  Atuação;  Objetivos;
Abrangência;  Regimes  Contábeis;  Princípios  de  Contabilidade  sob  a  perspectiva  do  setor  público.  2.  Planejamento  e
Orçamento  Público:  Conceito;  Instrumentos  Básicos  de  Planejamento;  Princípios  Orçamentários;  Técnicas  e  etapas  do
processo de elaboração da proposta orçamentária; Recursos para execução dos programas: Exercício financeiro; Créditos
orçamentários; Créditos adicionais. 3. Receitas Públicas: Conceito; Receita sob a ótica da Contabilidade Pública; Classificação
das  receitas;  Receitas  sob  o  enfoque  orçamentário,  patrimonial  e  fiscal;  Estágios  da  Receita;  A  Receita  e  a  Lei  de
Responsabilidade Fiscal; Receita da Dívida Ativa. 4. Despesas Públicas: Conceito; Despesas sob a ótica da Contabilidade
Pública; Classificação das despesas; Despesa sob o enfoque orçamentário, patrimonial e fiscal; Estágios da Despesa; Tipos de
Empenho;  Restos  a  Pagar;  Regime de Adiantamentos  ou Suprimento  de  Fundos;  Despesas  de Exercícios  Anteriores;  A
Despesa e a Lei de Responsabilidade Fiscal; Dívida Pública. 5. Patrimônio na Administração Pública: Conceito; Bens Públicos;
Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos; Depreciação, Amortização e Exaustão; Escrituração na Administração Pública:
Conceito; Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido; Variações Patrimoniais
Diminutivas;  Variações  Patrimoniais  Aumentativas;  Controles  de  Aprovação  do  Planejamento  e  Orçamento;  Controles  da
Execução do Planejamento e Orçamento; Controles Devedores; Controles Credores; Subsistemas de Informações Contábeis;
Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do  Governo  Federal  –  SIAFI:  Conceito;  Objetivos;  Formas  de  Acesso;
Modalidades de Uso; Abrangência do SIAFI; Segurança do SIAFI; Principais Documentos de Entrada de Dados; Fundamentos
Lógicos; Fundamentos Contábeis; SIAFI Gerencial; Formalidades do Registro Contábil; Escrituração de operações Típicas;
Contabilização das  transações  no Setor  Público.  6.  Estrutura  e  Análise  das  Demonstrações  Contábeis  do Setor  Público:
Conceito; Composição e Conteúdo dos Balanços Públicos; Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial;
Classificação das Variações Patrimoniais;  Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa;
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Análise e Interpretação dos Balanços Públicos: Objetivo da Análise das
Demonstrações Contábeis; Dos Quocientes sobre os Balanços; Indicadores e Indicativos Contábeis; Levantamento de Contas:
Prestação de Contas; Tomada de Contas. 7. Auditoria Contábil: Normas práticas usuais de auditoria; Conceito; Controle Interno
e Externo; Procedimentos e Rotinas. Auditoria e Controle interno no Setor Público: Conceito; Objetivo; Controles Públicos;
Controles  Internos;  Sistemas  de Controle  Interno.  Auditoria  Interna  Pública:  Conceito;  Objetivo;  Finalidade;  Classificação;
Planejamento;  Procedimentos;  Fiscalização;  Riscos.  8.  Contabilidade de Custos:  Bases  para o Conhecimento de Custos:
Introdução; Objetivos; Terminologia; Classificação. Custeio por Absorção; Custeio Variável. 9. Legislação Aplicada à Gestão
Pública: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil, financeira e orçamentária (art. 70 ao
75), das finanças públicas (art. 163 ao 169); Lei Complementar nº 4.320/64; Decreto Lei 200/67; Lei nº 10.028 de 19.10.2000;
Escrituração Fiscal Digital  de Retenções – Instrução Normativa Receita Federal  do Brasil  nº 1701; Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (7ª. Edição). Lei Complementar
nº 101 de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

 Onde se lê:

 CÓD. CARGO: 410 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos específicos: 1. Órgãos e instituições relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador: siglas e atribuições
do Engenheiro de Segurança do Trabalho. 2. Organização Internacional do Trabalho (OIT); Convenções da OIT de n° 148
(meio  ambiente  de  trabalho),  155  (segurança  e  saúde  dos  trabalhadores),  161  (serviços  de  saúde  no  trabalho)  e  170
(segurança na utilização de produtos químicos). 3. Acidente do trabalho: conceito técnico (NBR 14280 Cadastro de Acidente
do Trabalho) e legal (artigos 19 a 21 da lei 8.213-91); causas e consequências, investigação e análise de acidentes e doenças
profissionais e do trabalho; taxa de frequência e gravidade, estatísticas de acidentes, comunicação e registro do acidente. 4.
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 5. Investigação de acidentes do trabalho; Inspeção de segurança. 6. Legislação
de segurança e saúde do trabalho: leis, portarias, decretos e Normas Brasileiras Regulamentadoras - NBRs pertinentes a
Segurança do Trabalho. 7. Capítulo V da CLT da Segurança e da medicina do trabalho, artigos 154 ao 201. 8. Lei 6.514 de 22
de Dezembro de 1977 e Portaria 3.214 de 8 de Junho de 1978. 9. Norma Reguladora nº 1 - Disposições Gerais. 10. Norma
Regulamentadora nº  4 -  Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.  11.  Norma
Regulamentadora  nº  5  -  Comissão  Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  (CIPA).  12.  Norma  Regulamentadora  nº  6  -
Equipamento de Proteção Individual (EPI). 13. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 14. Norma Regulamentadora nº 7 -
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO). 15. Doenças ocupacionais: Doenças do trabalho e doenças
profissionais;  Agentes  ambientais  e  prevenção de doenças.  16.  Norma Regulamentadora  nº  8  -  Edificações.  17.  Norma
Regulamentadora  nº  9  -  Programa de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais  (PPRA).  18.  Norma Regulamentadora  nº  10  –
Segurança  em instalações  e  serviços  em eletricidade.  19.  Norma Regulamentadora  nº  11  -  Transporte,  movimentação,
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armazenagem e manuseio de materiais. 20. Empilhadeiras. 21. Norma Regulamentadora nº 12 - Máquinas e equipamentos.
22. Norma Regulamentadora nº 15 - Atividades e operações insalubres. 23. Norma Regulamentadora nº 16 - Atividades e
operações perigosas. 24. Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). 25. Norma Regulamentadora nº 17
– Ergonomia; Princípios e aplicabilidade da ergonomia; Influência na ergonomia da iluminação, cores, clima, temperatura,
espaços de trabalho; Transporte, armazenamento, movimentação e manuseio de materiais; Laudo ergonômico de postos de
trabalho;  Especificação e adequação de mobiliário.  26.  Norma Regulamentadora nº  18 -  Condições e meio ambiente de
trabalho na indústria  da construção;  Programa de Condições  e  Meio Ambiente  de Trabalho na Indústria  da Construção
(PCMAT). 27. Norma Regulamentadora nº 20 - Líquidos combustíveis e inflamáveis. 28. Norma Regulamentadora nº 21 –
Trabalhos a céu aberto. 29. Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção Contra Incêndio. 30. Norma Regulamentadora nº 24 -
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 31. Norma Regulamentadora nº 25 – Resíduos Industriais. 32.
Norma Regulamentadora nº 26 - Sinalização de Segurança. 33. Norma Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços  de Saúde.  34.  Norma Regulamentadora  nº  33 -  Segurança e Saúde nos  Trabalhos em Espaços
Confinados. 35. Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura. 36. Suporte Básico à Vida. 37. Técnicas de remoção a
vítima  e  procedimentos  de  RCP  para  leigos  e  leigos  capacitados.  38.  Sistema  de  proteção  e  combate  a  incêndio
(equipamentos fixos e móveis, detecção e alarme contra incêndio e sprinkler). 39. Brigadas de incêndio (NBR 14276 Programa
de Brigada de Incêndio) e Decretos Estaduais relacionados ao Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico, Instruções
Técnicas  do Corpo de Bombeiro.  40.  Higiene no trabalho:  Conceito  e  aplicação;  Riscos  ambientais  (físicos,  químicos  e
biológicos);  Avaliação  e  controle  de  agentes  ambientais;  Aerodispersoides;  Limites  de  tolerância;  Insalubridade;
Periculosidade; Técnicas de uso de equipamentos de medição e Normas de Higiene Ocupacional – Procedimentos Técnicos
da Fundacentro/Ministério do Trabalho. 41. Mapas de risco. 42. Técnicas de análise e gerenciamento de estudo e análise de
risco. 43. Constituição Federal artigos: 7°, 195 e 201; Art. 61 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 1990 e suas alterações; Lei
n° 6.514/1977; DECRETO N.º 7.602/2011 que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST;
Instrução  normativa  MPS/SPS  n°  1,  de  julho  de  2010;  Regulamentações  da  Previdência  Social:  Perfil  Profissiográfico
Previdenciário – PPP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP e Fator Acidentário Previdenciário – FAP. 44.
Desenvolvimento Sustentável: Conceitos, objetivos e diretrizes. 45. Orientação Normativa MPDG nº 4 de 14/02/2017. 46. Lei
nº 8.666/93 e Lei nº 8.883/1994. 47. Implantação de campanhas prevencionistas e educativas em segurança do trabalho. 48.
Perícia judicial. 49. Noções de biossegurança.

 Leia-se:

 CÓD. CARGO: 410 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos específicos: 1. Órgãos e instituições relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador: siglas e atribuições
do Engenheiro de Segurança do Trabalho. 2. Organização Internacional do Trabalho (OIT); Convenções da OIT de n° 148
(meio  ambiente  de  trabalho),  155  (segurança  e  saúde  dos  trabalhadores),  161  (serviços  de  saúde  no  trabalho)  e  170
(segurança na utilização de produtos químicos). 3. Acidente do trabalho: conceito técnico (NBR 14280 Cadastro de Acidente
do Trabalho) e legal (artigos 19 a 21 da lei 8.213-91); causas e consequências, investigação e análise de acidentes e doenças
profissionais e do trabalho; taxa de frequência e gravidade, estatísticas de acidentes, comunicação e registro do acidente. 4.
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 5. Investigação de acidentes do trabalho; Inspeção de segurança. 6. Legislação
de segurança e saúde do trabalho: leis, portarias, decretos e Normas Brasileiras Regulamentadoras - NBRs pertinentes a
Segurança do Trabalho. 7. Capítulo V da CLT da Segurança e da medicina do trabalho, artigos 154 ao 201. 8. Lei 6.514 de 22
de Dezembro de 1977 e Portaria 3.214 de 8 de Junho de 1978. 9. Norma Reguladora nº 1 - Disposições Gerais. 10. Norma
Regulamentadora nº  4 -  Serviços  Especializados  em Engenharia  de Segurança e em Medicina  do Trabalho.  11.  Norma
Regulamentadora  nº  5  -  Comissão  Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  (CIPA).  12.  Norma  Regulamentadora  nº  6  -
Equipamento de Proteção Individual (EPI). 13. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 14. Norma Regulamentadora nº 7 -
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO). 15. Doenças ocupacionais: Doenças do trabalho e doenças
profissionais;  Agentes  ambientais  e  prevenção de doenças.  16.  Norma Regulamentadora  nº  8  -  Edificações.  17.  Norma
Regulamentadora  nº  9  -  Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais  (PPRA).  18.  Norma Regulamentadora  nº  10  –
Segurança  em instalações  e  serviços  em eletricidade.  19.  Norma Regulamentadora  nº  11  -  Transporte,  movimentação,
armazenagem e manuseio de materiais. 20. Empilhadeiras. 21. Norma Regulamentadora nº 12 - Máquinas e equipamentos.
22. Norma Regulamentadora nº 15 - Atividades e operações insalubres. 23. Norma Regulamentadora nº 16 - Atividades e
operações perigosas. 24. Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). 25. Norma Regulamentadora nº 17
– Ergonomia; Princípios e aplicabilidade da ergonomia; Influência na ergonomia da iluminação, cores, clima, temperatura,
espaços de trabalho; Transporte, armazenamento, movimentação e manuseio de materiais; Laudo ergonômico de postos de
trabalho;  Especificação e adequação de mobiliário.  26.  Norma Regulamentadora nº 18 -  Condições e meio ambiente de
trabalho na indústria  da construção;  Programa de Condições  e  Meio  Ambiente  de Trabalho na Indústria  da Construção
(PCMAT). 27. Norma Regulamentadora nº 20 - Líquidos combustíveis e inflamáveis. 28. Norma Regulamentadora nº 21 –
Trabalhos a céu aberto. 29. Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção Contra Incêndio. 30. Norma Regulamentadora nº 24 -
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 31. Norma Regulamentadora nº 25 – Resíduos Industriais. 32.
Norma Regulamentadora nº 26 - Sinalização de Segurança. 33. Norma Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços  de Saúde.  34.  Norma Regulamentadora  nº  33 -  Segurança e  Saúde nos  Trabalhos  em Espaços
Confinados. 35. Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura. 36. Suporte Básico à Vida. 37. Técnicas de remoção a
vítima  e  procedimentos  de  RCP  para  leigos  e  leigos  capacitados.  38.  Sistema  de  proteção  e  combate  a  incêndio
(equipamentos fixos e móveis, detecção e alarme contra incêndio e sprinkler). 39. Brigadas de incêndio (NBR 14276 Programa
de Brigada de Incêndio) e Decretos Estaduais relacionados ao Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico, Instruções
Técnicas  do Corpo de Bombeiro.  40.  Higiene no trabalho:  Conceito  e  aplicação;  Riscos  ambientais  (físicos,  químicos  e
biológicos);  Avaliação  e  controle  de  agentes  ambientais;  Aerodispersoides;  Limites  de  tolerância;  Insalubridade;
Periculosidade; Técnicas de uso de equipamentos de medição e Normas de Higiene Ocupacional – Procedimentos Técnicos
da Fundacentro/Ministério do Trabalho. 41. Mapas de risco. 42. Técnicas de análise e gerenciamento de estudo e análise de
risco. 43. Constituição Federal artigos: 7°, 195 e 201; Art. 61 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 1990 e suas alterações; Lei
n° 6.514/1977; DECRETO N.º 7.602/2011 que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST;
Instrução  normativa  MPS/SPS  n°  1,  de  julho  de  2010;  Regulamentações  da  Previdência  Social:  Perfil  Profissiográfico
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Previdenciário – PPP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP e Fator Acidentário Previdenciário – FAP. 44.
Desenvolvimento Sustentável: Conceitos, objetivos e diretrizes. 45. Orientação Normativa nº 4 de 14/02/2017,  publicada no
DOU de 23/02/2017. 46. Lei nº 8.666/93 e Lei nº 8.883/1994. 47. Implantação de campanhas prevencionistas e educativas em
segurança do trabalho. 48. Perícia judicial. 49. Noções de biossegurança.

 
 Onde se lê:

 CÓD. CARGO: 418  PRODUTOR CULTURAL

Conhecimentos específicos: 1. Conceitos e aspectos gerais de Cultura. 2. Aspectos históricos da produção cultural no Brasil.
3. Ação cultural e sociedade: aspectos de políticas culturais no Brasil. 4. Produção Cultural e Regionalidade: traços e eventos
da cultura. 5. Políticas Públicas voltadas à Produção Cultural. 6. Aspectos de gestão de projetos para a produção cultural:
etapas da produção de eventos voltados à cultura. 7. Linguagens artísticas. 8. Infraestrutura e políticas culturais na Paraíba. 9.
Produtos culturais, proteção e conservação do patrimônio histórico e artístico. 10. Legislação e fomento à Produção Cultural no
Brasil e no Paraíba. 11. Propriedade intelectual e direitos autorais.

 Leia-se:

 CÓD. CARGO: 418  PRODUTOR CULTURAL

Conhecimentos específicos: 1. Conceitos e aspectos gerais de Cultura. 2. Aspectos históricos da produção cultural no Brasil.
3. Ação cultural e sociedade: aspectos de políticas culturais no Brasil. 4. Produção Cultural e Regionalidade: traços e eventos
da cultura. 5. Divulgação científica e cultural. 6. Aspectos de gestão de projetos para a produção cultural: etapas da produção
de eventos voltados à cultura.  7. Linguagens artísticas. 8.  Infraestrutura e políticas culturais na Paraíba. 9. Legislação e
fomento à Produção Cultural no Brasil e no Paraíba. 10. Propriedade intelectual e direitos autorais.

 Onde se lê:

CÓD. CARGO: 421 TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Conhecimentos Específicos: 1. A Educação Superior no Brasil:  modelos e estrutura. A Universidade no Século XXI.  A
Educação Superior e o Plano Nacional de Educação. 2. Legislação Educacional. LDB 9.394/96. Resolução CNE/CES nº 1, de
3 de abril de 2001. Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação, Decreto nº 6.096, de 24 de abril de
2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, Lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e o Parecer nº 67
do  CNE/CES.  Estabelece um referencial  para  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  dos  Cursos  de  Graduação.  Políticas
Públicas  para  a  Educação Superior.  Políticas  de Ações  Afirmativas  da Educação Superior  Brasileira.  Financiamento  da
Educação Superior. Gestão Democrática. 3. Gestão Pedagógica do Ensino Superior. O Ensino, a aprendizagem e a formação
profissional na Educação Superior. Organização didático-pedagógica da formação profissional na Universidade. Categorias da
didática: objetivos, conteúdos, métodos ou estratégias de ensino, recursos didáticos, avaliação da aprendizagem no ensino
superior.  A  formação de  Competências  e  Habilidades  profissionais.  A  formação  de atitudes  e  valores  na Universidade.
Fundamentos psicológicos da aprendizagem: As contribuições da Escola Condutista,  de J.  Bruner,  de J.  Piaget e L.  S.
Vygotsky, A; N. Leontiev, da Aprendizagem Significativa, da Aprendizagem Colaborativa. Metacognição. O uso de situações
problemas e problemas na formação Profissional.  Projetos de ensino e de aprendizagem. Planejamento do ensino e da
aprendizagem. O estágio na formação profissional. A comunicação pedagógica. Novas Tecnologias da Informação e das
Comunicações na formação Profissional universitária e nas atividades do técnico em assuntos educacionais. Educação a
distância.  Inclusão  social  e  atenção  a  pessoas  com  deficiências  e  altas  habilidades  cognitivas.  4.  O  Projeto  Político-
Pedagógico e o Currículo dos Cursos de Graduação. O Currículo e os programas da formação Profissional. O tempo e o
espaço da formação profissional na Universidade. Supervisão e Orientação Pedagógica. O trabalho com os estudantes e a
família. 5. A pesquisa e a extensão na Universidade. Funções, organização e funcionamento da pós-graduação e da extensão
universitária. Projetos de extensão e de ensino. 6. Avaliação Institucional e da aprendizagem. Sistema Nacional de Avaliação
Superior: SINAES. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). A problemática da evasão na universidade. 7.
O professor  e a  docência  Universitária.  Saberes,  profissionalização e  a  formação continuada do professor  universitário:
princípios,  fundamentos  e  estratégias  formativas.  A  pesquisa,  a  reflexão  e  a  crítica  na  formação  continuada  e  no
desenvolvimento profissional do professor universitário. A formação e capacitação de servidores. 8. O uso da estatística na
atividade profissional do técnico em assuntos educacionais.

 Leia-se:

CÓD. CARGO: 421 TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Conhecimentos Específicos: 1.  A Educação Superior no Brasil:  modelos e estrutura.  A Universidade no Século XXI.  A
Educação Superior  e  o Plano Nacional  de Educação.  2.  Legislação Educacional.  LDB 9.394/96. Resolução n.º  01/2018
- Estabelece  diretrizes  e  normas  para  a  oferta  dos  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu  denominados  cursos  de
especialização. Resolução n.º 07/2017 - Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação stricto sensu.
Portaria Normativa n. º21/2012 -  Sistema de Seleção Unificada (SISU).  Lei nº 10.861, de 14 de abril  de 2004. Institui  o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e o Parecer nº 67 do CNE/CES. Estabelece um referencial
para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. Políticas Públicas para a Educação Superior. Políticas de
Ações Afirmativas da Educação Superior Brasileira. Financiamento da Educação Superior. Gestão Democrática. 3. Gestão
Pedagógica do Ensino Superior. O Ensino, a aprendizagem e a formação profissional na Educação Superior. Organização
didático-pedagógica da formação profissional  na Universidade. Categorias da didática:  objetivos,  conteúdos, métodos ou
estratégias de ensino, recursos didáticos, avaliação da aprendizagem no ensino superior. A formação de Competências e
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Habilidades profissionais. A formação de atitudes e valores na Universidade. As contribuições Cognitivistas de J. Bruner e de
J. Piaget e a Histórico-Cultural de L.  S.  Vygotsky.   D. Ausubel,  aprendizagem significativa e aprendizagem colaborativa.
Metacognição. O uso de situações problemas e problemas na formação Profissional. Projetos de ensino e de aprendizagem.
Planejamento  do  ensino  e  da  aprendizagem.  O  estágio  na  formação  profissional.  A comunicação  pedagógica.  Novas
Tecnologias  da Informação  e  das  Comunicações  na formação  Profissional  universitária  e  nas  atividades  do técnico  em
assuntos educacionais.  Educação a distância.  Inclusão social  e atenção a pessoas com deficiências e altas habilidades
cognitivas.  4.  O  Projeto  Político-Pedagógico  e  o  Currículo  dos  Cursos  de  Graduação.  O  Currículo  e  os  programas  da
formação Profissional. O tempo e o espaço da formação profissional na Universidade. Supervisão e Orientação pedagógica.
O  trabalho  com  os  estudantes  e  a  família.  5.  A  pesquisa  e  a  extensão  na  Universidade.  Funções,  organização  e
funcionamento da pós-graduação e da extensão universitária. Projetos de extensão e de ensino. 6. Avaliação Institucional e
da aprendizagem. Sistema Nacional de Avaliação Superior: SINAES. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(Enade). A problemática da evasão na universidade. 7. O professor e à docência Universitária. Saberes, profissionalização e a
formação continuada do professor universitário: princípios, fundamentos e estratégias formativas. A pesquisa, a reflexão e a
crítica na formação continuada e no desenvolvimento profissional do professor universitário. A formação e capacitação de
servidores. 8. O uso da estatística na atividade profissional do técnico em assuntos educacionais.

Art. 11º Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

João Pessoa/PB, 05 de fevereiro de 2019.

Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz 
Reitora da Universidade Federal da Paraíba - UFPB
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