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HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS ABRE CONCURSO PÚBLICO 
 
 O Hospital das Forças Armadas (HFA) abre concurso público para 
empregos de nível superior e de nível médio. Seguem, a seguir, quadros com 
os empregos, número de vagas e as remunerações.  
 
Nível Superior 

Empregos Vagas Remunerações 
Assistente Social 2 R$ 2.065,80* (40 horas) 

Enfermeiro 45 R$ 2.065,80* (40 horas) 
Médico (várias 
especialidades) 

88 R$ 1.939,19* (20 horas) 

Nível Médio 
Empregos Vagas Remuneração 

Técnico em Atividades 
Hospitalares 

21 R$ 956,52* (40 horas) 

Técnico em Cito e Histologia 2 R$ 956,52* (40 horas) 
Técnico em Enfermagem 215 R$ 956,52* (40 horas) 

Técnico em Função 
Pulmonar 

2 R$ 956,52* (40 horas) 

Técnico em Laboratório 16 R$ 956,52* (40 horas) 
Técnico em Medicina 

Nuclear 
2 R$ 956,52* (24 horas) 

Técnico em Necrópsia 2 R$ 956,52* (40 horas) 
Técnico em Radiologia 14 R$ 956,52* (24 horas) 

 * Podendo ter acréscimo de até 15%, de acordo com o desempenho do empregado. 
 
 As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de novembro de 2001, 
exceto sábado, domingo e feriado, das 9 às 17 horas (ininterrupto), na 
Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino, Asa Norte, 
Brasília/DF. 
 As taxas de inscrição custam R$ 55,00 para os empregos de nível 
superior e R$ 25,00 para os empregos de nível médio. Quem desejar, poderá, 
ainda, realizar a inscrição por procuração ou via Internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/hfa, neste caso, até às 20 horas do dia 2 
de dezembro de 2001 (horário oficial de Brasília). 
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O concurso será realizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de 
Eventos (CESPE), da Universidade de Brasília (UnB), e compreenderá 
provas objetivas e avaliação de títulos. 
 As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de janeiro de 2002, e os 
locais e o horário das provas serão publicados no Diário Oficial da União, 
afixados nos quadros de avisos do CESPE, Campus Universitário Darcy 
Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, subsolo, Asa Norte, 
Brasília/DF, e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br, na data provável de 16 ou 17 de janeiro de 2002. 
 Maiores informações podem ser obtidas no Edital n.º 1/2001 – HFA, de 
6 de novembro de 2001, publicado no Diário Oficial da União de 7 de 
novembro de 2001, no endereço eletrônico do CESPE ou por meio do 
telefone (61) 448-0100.    


