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O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA
SUL – UFFS, no uso das suas atribuições legais, torna público, para o
conhecimento dos interessados, a seguinte retificação no EDITAL nº
016/UFFS/2012 - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
DA CARREIRA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA EM EDUCAÇÃO publicado no
D.O.U. Nº 26, de 06 de fevereiro de 2012, seção 3, p. 52 retificado pelo edital Nº
023/UFFS/2012, publicado no D.O.U. Nº 27, de 07 de fevereiro de 2012, seção 3,
p. 57:
Onde se lê:
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Leia-se:
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Onde se lê:
1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL
DE CLASSIFICAÇÃO E
MÉDICO VETERINÁRIO: Anatomia, fisiologia e patologia dos animais
domésticos de produção e de laboratório. Clínica Médica Veterinária dos animais
de produção e de laboratório: doenças nutricionais, metabólicas, tóxicas e
1
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acidentes ofídicos; doenças infecto-contagiosas determinadas por bactérias, vírus
e protozoários; parasitoses e controle parasitológico, reprodução animal e
biotecnologias associadas. Obstetrícia veterinária. Zoonoses. Diagnóstico clínico e
anatomopatológico. Terapêutica veterinária, prevenção e controle das doenças.
Emissão de laudos. Conhecimentos sobre epidemiologia e análise de risco.
Doenças exóticas. Produtos de origem animal. Higiene e inspeção de alimentos.
Doenças transmitidas por alimentos. Noções de biossegurança. Controle de pragas
e vetores. Planejamento e Administração em Saúde Pública. Defesa Sanitária
Animal. Desenvolvimento de programas sanitários. Doenças de notificação
obrigatória. Legislação: Constituição Federal. Vigilância sanitária internacional.
Fóruns internacionais de referência. Etologia aplicada e bem-estar animal.
Instalações zootécnicas. Criação e manejo de bovinos, bubalinos, ovinos,
caprinos, suínos, equinos, coelhos e aves. Criação, manejo e práticas veterinárias
em animais de laboratório. Nutrição animal: tipos de alimentos (concentrado
protéico e energético), pastagens, técnicas de silagem e fenação. Abate de
bovinos, suínos, caprinos e ovinos, aves e coelhos. Assistência e estabilização
emergencial veterinária, possibilidades terapêuticas: fluidoterapia, transfusão
sanguínea, intervenções cirúrgicas e técnicas anestésicas. Aquicultura: conceitos
fundamentais; conhecimento sobre controle e produção aquícola. Produtividade
natural e total de viveiros e cultivo de organismos aquáticos, abrangendo
reprodução, larvicultura, alevinagem, seleção, nutrição e engorda. Sistemas de
produção; espécies cultivadas; tecnologias de cultivo e melhoramento genético de
organismos aquáticos. Principais doenças em cultivos aquícolas; ecossistemas
aquáticos e problemas ambientais relacionados à aquicultura; aquicultura regional,
situação atual e entraves ao desenvolvimento. Tecnologia do Pescado: técnicas de
conservação; processamento, sanitização, armazenamento e transporte. Geologia
de ambientes aquáticos. Planejamento da produção em aquicultura: marketing,
comercialização e análise econômica do pescado. Administração e Legislação
Ambiental Pesqueira e Aquícola. Engenharia para a Aquicultura: instalações
aquícolas; construção de barragens, tanques e viveiros; dimensionamento
hidráulico. Limnologia Aplicada à Aquicultura.
Leia-se:
1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL
DE CLASSIFICAÇÃO E
MÉDICO VETERINÁRIO: Legislação: Constituição Federal. Vigilância
sanitária internacional. Fóruns internacionais de referência. Etologia aplicada e
bem-estar animal. Instalações zootécnicas. Doenças de notificação obrigatória.
Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos de produção e de
laboratório. Clínica Médica Veterinária dos animais de produção e de laboratório:
doenças nutricionais, metabólicas, tóxicas e acidentes ofídicos; doenças infectocontagiosas determinadas por bactérias, vírus e protozoários; parasitoses e
controle parasitológico, reprodução animal e biotecnologias associadas.
Obstetrícia veterinária. Zoonoses. Diagnóstico clínico e anatomopatológico.
Terapêutica veterinária, prevenção e controle das doenças. Emissão de laudos.
Conhecimentos sobre epidemiologia e análise de risco. Doenças exóticas.
Produtos de origem animal. Higiene e inspeção de alimentos. Doenças
transmitidas por alimentos. Noções de biossegurança. Controle de pragas e
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vetores. Planejamento e Administração em Saúde Pública. Defesa Sanitária
Animal. Desenvolvimento de programas sanitários. Criação e manejo de bovinos,
bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos, coelhos, aves e peixes. Criação,
manejo e práticas veterinárias em animais de laboratório. Nutrição animal: tipos
de alimentos (concentrado protéico e energético), pastagens, técnicas de silagem e
fenação. Abate de bovinos, suínos, caprinos e ovinos, aves, coelhos e peixes.
Assistência e estabilização emergencial veterinária, possibilidades terapêuticas:
fluidoterapia, transfusão sanguínea, intervenções cirúrgicas e técnicas anestésicas.
Aquicultura: conceitos fundamentais; conhecimento sobre controle e produção
aquícola. Cultivo de organismos aquáticos, abrangendo reprodução, larvicultura,
alevinagem, seleção, nutrição e engorda. Sistemas de produção; espécies
cultivadas; tecnologias de cultivo e melhoramento genético de organismos
aquáticos. Principais doenças em cultivos aquícolas.
Onde se lê:
2.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL
DE CLASSIFICAÇÃO D
“TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: INDUSTRIAL (EDIFICAÇÕES):
Laboratório: Noções básicas de segurança em laboratório; Prevenção de acidentes;
Descarte de resíduos de laboratório; Infra-estrutura laboratorial; Instrumentos de
medição e aferição; Normas técnicas nacionais e internacionais; Coleta,
recebimento, registro e armazenamento de materiais para ensaios de laboratório;
Preparação de amostras para ensaios de laboratório. Sistema de unidades: Sistema
Métrico; Sistema Internacional de Unidades; Conversões de medida. Erro e desvio
em medidas de laboratório: Definição de erro de medida; Média e Desvio padrão;
População e amostra. Noções de química: Tabela periódica; Reações de ácidobases; Noções
de equilíbrio químico; Preparo de soluções. Outros conhecimentos: Controle
tecnológico de concreto e materiais constituintes: conhecimento e interpretação de
ensaios; Controle tecnológico de solos: conhecimento e interpretação de ensaios;
Topografia, terraplenagem, drenagem, arruamento e pavimentação; Instalações
prediais (hidráulicas e sanitárias) e serviços complementares; Desenho técnico –
leitura, interpretação e utilização de ferramentas computacionais; Materiais de
construção civil.”
Leia-se
2.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL
DE CLASSIFICAÇÃO D
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: EDIFICAÇÕES: Laboratório:
Noções básicas de segurança em laboratório; Prevenção de acidentes; Descarte de
resíduos de laboratório; Infra-estrutura laboratorial; Instrumentos de medição e
aferição; Normas técnicas nacionais e internacionais; Coleta, recebimento,
registro e armazenamento de materiais para ensaios de laboratório; Preparação de
amostras para ensaios de laboratório. Sistema de unidades: Sistema Métrico;
Sistema Internacional de Unidades; Conversões de medida. Erro e desvio em
3

medidas de laboratório: Definição de erro de medida; Média e Desvio padrão;
População e amostra. Noções de química: Tabela periódica; Reações de ácidobases; Noções de equilíbrio químico; Preparo de soluções. Outros conhecimentos:
Controle tecnológico de concreto e materiais constituintes: conhecimento e
interpretação de ensaios; Controle tecnológico de solos: conhecimento e
interpretação de ensaios; Topografia, terraplenagem, drenagem, arruamento e
pavimentação; Instalações prediais (hidráulicas e sanitárias) e serviços
complementares; Desenho técnico – leitura, interpretação e utilização de
ferramentas computacionais; Materiais de construção civil.
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Chapecó, 15 de fevereiro de 2012.

Prof. Jaime Giolo
Reitor pro tempore da UFFS
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