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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (FUB) 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL 

INTERMEDIÁRIO 
EDITAL N.º 5/2002 – FUB, DE 12 DE JUNHO DE 2002 

 
 A Fundação Universidade de Brasília (FUB), em obediência ao subitem 6.3 do Edital n.º 1/2002 – 

FUB, de 8 de maio de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 9 de maio de 2002, torna públicos o 
horário e os locais de realização das provas objetivas e da prova prática do concurso público para 
provimento de cargos de nível superior e de nível intermediário. As provas objetivas terão a duração de 4 
horas e serão realizadas às 14 horas, em Brasília/DF, no dia 23 de junho de 2002. A prova prática será 
realizada nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2002, conforme descrito neste edital. 
1 DAS PROVAS OBJETIVAS 
1.1 Local de realização das provas objetivas 

CARGOS CANDIDATOS LOCAIS 

Auxiliar de Enfermagem 
Todos os candidatos 

inscritos ao cargo 

Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal 
(AEUDF) – SEP/Sul EQ 704/904, conjunto A – 
Asa Sul, Brasília 

Enfermeiro 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Médico 
Nutricionista 
Técnico em Radiologia 

Todos os candidatos 
inscritos ao cargo 

Colégio Objetivo (SUPERO) – SGA/Sul, quadra 
913, conjunto B, s/n.º (Avenida W5) – Asa Sul, 
Brasília 

 
2 DAS PROVAS PRÁTICAS 
2.1 TÉCNICO DE LABORATÓRIO – ÁREA: HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA 
Data: 21 de junho de 2002. 

CANDIDATOS HORÁRIO LOCAL 

Todos os candidatos inscritos ao cargo 
de 14 h às 18 
h  

Hospital Universitário de Brasília (HUB), 
Auditório I do bloco da Direção, Anexo I – 
SGAN Avenida L2 Norte, Quadra 604/605 – 
Asa Norte, Brasília. 

 
2.2 TÉCNICO DE LABORATÓRIO – ÁREA: PATOLOGIA CLÍNICA 
Data: 22 de junho de 2002. 

CANDIDATOS HORÁRIO LOCAL 
de: Adina de Oliveira Camara 

a 
Eliane Rocha Pinheiro Rodrigues 

de 8 h às 12 h  
Hospital Universitário de Brasília (HUB), Auditório 
I do bloco da Direção, Anexo I – SGAN Avenida 
L2 Norte, Quadra 604/605 – Asa Norte, Brasília. 

de: Elisabete Felix da Silva 
a 

Kelma Adriana Braga Damaso 
de 14 h às 18 h 

Hospital Universitário de Brasília (HUB), Auditório 
I do bloco da Direção, Anexo I – SGAN Avenida 
L2 Norte, Quadra 604/605 – Asa Norte, Brasília. 

 
Data: 23 de junho de 2002. 

CANDIDATOS HORÁRIO LOCAL 
de: Kenia Cristina dos Santos 

Pestana 
a 

de 8 h às 12h  
Hospital Universitário de Brasília (HUB), Auditório 
I do bloco da Direção, Anexo I – SGAN Avenida 
L2 Norte, Quadra 604/605 – Asa Norte, Brasília. 
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Monica Araujo de Oliveira 
de: Monica Pinto Rodrigues 

a 
Zilma Gomes da Silva 

de 14 h às 18 h 
Hospital Universitário de Brasília (HUB), Auditório 
I do bloco da Direção, Anexo I – SGAN Avenida 
L2 Norte, Quadra 604/605 – Asa Norte, Brasília. 

2.3 A prova prática para o cargo Técnico de Laboratório, áreas de Hematologia/Hemoterapia e de Patologia 
Clínica será realizada em três módulos, sendo que cada um terá a duração máxima de 10 minutos e consistirá 
na identificação de situações diagnósticas relacionadas aos objetos de avaliação (habilidades e conhecimentos) 
constantes dos subitens 12.2.5.15 e 12.2.5.16 do Edital n.º 1/2002 – FUB, de 8 de maio de 2002, 
respectivamente. 
2.4 O candidato deverá resolver as questões práticas, individualmente, sem consulta a quaisquer materiais, 
exceto aqueles apresentados em cada bancada de cada módulo, respondendo de maneira objetiva às 
questões propostas em sua planilha de prova, que deverá conter, obrigatoriamente, sua assinatura. 
2.4.1 O candidato terá a seu dispor, em cada módulo, as condições técnicas necessárias e suficientes para 
responder às questões práticas. 
2.5 Durante a realização da prova prática, o candidato somente poderá circular pelo laboratório 
acompanhado do fiscal responsável, não podendo retirar-se, sob pena de ser eliminado do concurso. 
2.6 Não será permitida a saída da bancada, sob pena de eliminação do candidato. 
2.7 A prova prática valerá 100,00 pontos. 
2.8 A nota final da prova prática (NFPP) será o somatório das notas obtidas em cada módulo. 
2.9 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota na prova prática igual ou superior a 50,00 
pontos. 
2.9.1 Para o cargo de Técnico de Laboratório/Hematologia e Hemoterapia, em caso de empate na nota 
final da prova prática (NFPP), terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação no módulo I. 
2.9.1.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.  
2.9.2 Para o cargo de Técnico de Laboratório/Patologia Clínica, em caso de empate na nota final da 
prova prática (NFPP), terá preferência o candidato que obtiver na seguinte ordem: 
a) maior pontuação no módulo III; 
b) maior pontuação no módulo I; 
2.9.2.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
2.10 Os candidatos ficarão aguardando no auditório do HUB, em cada período, a chamada por ordem 
alfabética para a realização da prova prática.  
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência 
mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, do 
comprovante de inscrição ou do boletim informativo e de documento de identidade original. 
3.2 No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com armas 
ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho 
eletrônico, estes serão recolhidos pela Coordenação e devolvidos ao final da prova. O descumprimento da 
presente instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude. 
3.3 O candidato deve observar as normas e os procedimentos para a realização das provas previstos no 
Edital n.º 1/2002 – FUB, de 8 de maio de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 9 de maio de 
2002.  
3.4 Candidatos que apresentarem recursos com fundamentações idênticas não terão esses recursos 
respondidos. 
 
 

ANGELA LIMA 
Secretária de Recursos Humanos 

 


