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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO II – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04/SRH/2018 

Refs. EDITAL Nº 02/SRH/2018, 31 DE AGOSTO DE 2018 e EDITAL DE 

RETIFICAÇÃO Nº 01/SRH/2018, 05 DE SETEMBRO DE 2018. 

Ficam retificados os conteúdos relacionados a seguir: 

1) Inclusão do quantitativo de vagas para população com hipossuficiência econômica 

(H.E.), no Quadro de vagas localizado no preâmbulo do Edital do Concurso Público nº 

02/SRH/2018, referenciado acima, para adequação à Lei nº 7.747 de 16 de outubro de 

2017, que dispõe sobre reserva de vagas para população com hipossuficiência 

econômica nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 

públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal dos poderes executivo, 

legislativo e judiciário e das entidades da administração indireta do Estado do Rio de 

Janeiro. 

PERFIL 

Nº DE VAGAS 

PRÉ-REQUISITOS 
VENCIMENTO 

BASE INICIAL*  

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 
AC PCD 

NEGRO/ 

ÍNDIO 
H.E. TOTAL  

Técnico em 

Enfermagem 
78 06 24 12 120 

Ensino médio e curso 

técnico em 

enfermagem com 

registro no COREN 

R$ 3.150,00 30h * 

*Referência Agosto de 2018 

2) Correção do local (sala) - Parágrafo único do item 1.4. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O candidato deverá manter o seu cadastro atualizado durante o período de 

validade do concurso, através de comunicação formal, protocolada no Serviço de Atendimento ao 

Usuário da SRH/UERJ, localizado no Campus da UERJ, situada à Rua São Francisco Xavier, 524, 

bloco F/térreo, sala T-115 – das 10 às 16 horas. 

3) Reserva de vagas para negros e índios – correção na numeração dos itens a partir 

do item 5.19 até o item 5.25 e inclusão dos itens 5.26 a 5.28: 

5.20. Reserva de vagas para negros e índios: 

5.21. Será reservado o percentual de 20% (vinte por cento) para os candidatos que se 

autodeclarem negros e índios, durante o prazo de validade do Concurso Público, na proporção de 

01(uma) vaga reservada de cada 05(cinco) oferecidas, observando o Decreto Estadual nº 

43.007/2011. 

5.22. De acordo com a Lei Estadual n.º 6.067/2011, se o número de vagas oferecidas for igual ou 
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inferior a 20 (vinte), o percentual da reserva citada no caput será de 10% (dez por cento). 

5.23. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas citadas deverão especificar uma 

e somente uma das opções, no campo correspondente do formulário eletrônico de inscrição e ter 

ciência do inteiro teor das regras definidas no Edital, seus anexos e retificações.  

5.24. Se concorrente ao grupo de cota para negros e indígenas, o candidato deverá encaminhar, 

para comprovação de sua opção de cota, a declaração, conforme o modelo do Anexo IV do Edital 

do Concurso, assinada pelo candidato ou por seu representante legal para o endereço citado no item 

5.9 do mesmo Edital. 

5.25. Detectada a falsidade da declaração a que se refere o item 5.24, será o candidato eliminado 

do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço 

público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

5.26. Os candidatos autodeclarados negros ou indígenas também concorrerão à totalidade das 

vagas de ampla concorrência oferecidas no concurso. 

5.27. Caso ocorra desistência de vaga por candidato autodeclarado negro ou indígena aprovado, a 

vaga reservada deverá ser ocupada pelo próximo candidato classificado na mesma listagem 

específica dos candidatos negros ou indígenas. 

5.28. Não havendo candidatos autodeclarados negros ou indígenas aprovados para preencher as 

vagas reservadas a eles, estas serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação. 

4) Inclusão dos itens a seguir para adequação à Lei nº 7747 de 16 de outubro de 2017, 

citada no item 1 deste Edital de Retificação. 

5.33. Reserva de vagas para população com hipossuficiência econômica 

5.34. Será reservado o percentual de 10% (dez por cento) para os candidatos com hipossuficiência 

econômica que se autodeclararem nesta condição, no momento da inscrição, durante o prazo de 

validade do concurso, na proporção de 01(uma) vaga para cada 10(dez) oferecidas, para fins do 

disposto na Lei Estadual n.º 7747/2017. 

5.35. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas citadas deverão especificar uma 

e somente uma das opções, no campo correspondente do formulário eletrônico de inscrição e ter 

ciência do inteiro teor das regras definidas no Edital, seus anexos e retificações. 

5.36. No ato da inscrição, o candidato que declarar, nos termos do artigo 1º, §4º da Lei Estadual 

n.º 7747/2017, que pertença à população com hipossuficiência econômica e desejar concorrer às 
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vagas reservadas, deverá comprovar sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal – CadÚnico, conforme Decreto Federal nº 6.135/2007 e possuir renda familiar per 

capita de até 0,5 (meio) salário mínimo. 

5.37. O candidato deverá encaminhar ou entregar (pessoalmente ou por terceiros), para 

comprovação de sua opção de cota pela hipossuficiência econômica, declaração, conforme o 

modelo do Anexo XII do Edital, preenchida e assinada pelo candidato ou por seu representante 

legal, acrescido dos documentos relacionados no item 6.2 b do Edital do Concurso, até o dia 

29/10/2018, no CEPUERJ, situado à Rua São Francisco Xavier, 524 – 1º andar, Bloco A, sala 1006 

– Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, de 2ª a 6ª feira (em dias úteis), das 10 às 16 horas, ou 

envia-los através de SEDEX 10 para a Caixa Postal nº 46.520 – Agência Vila Isabel, Rio de Janeiro, 

RJ, CEP 20.551-970, com a data de postagem até o dia 29/10/2018. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os candidatos que encaminharam os documentos citados no 

item 6.2.b do Edital do Concurso com a finalidade de solicitar isenção do pagamento da taxa 

de inscrição, deverão encaminha-los novamente caso estejam amparados pela Lei Estadual nº 

7.747/2017 e desejem concorrer às vagas reservadas para população com hipossuficiência 

econômica. 

5.38. Detectada a falsidade da declaração a que se refere o item 5.37, será o candidato eliminado 

do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço 

público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

5.39. Os candidatos com hipossuficiência econômica também concorrerão à totalidade das vagas 

de ampla concorrência oferecidas no concurso. 

5.40. Caso ocorra desistência de vaga por candidato hipossuficiente economicamente aprovado, a 

vaga reservada deverá ser ocupada pelo próximo candidato classificado na mesma listagem 

específica dos candidatos hipossuficientes economicamente. 

5.41. Não havendo candidatos hipossuficientes economicamente aprovados para preencher as 

vagas reservadas a eles, estas serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação. 

5.42. A avaliação da documentação citada no item 5.37 deste Edital enviada pelo candidato 

autodeclarado hipossuficiente economicamente será realizada durante a etapa de Entrega da 

documentação (item nº 15 do Edital do Concurso). 

5.43. Detectada a falsidade da declaração a que se refere o item 5.42, será o candidato eliminado 
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do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço 

público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 

Em 24 de setembro de 2018. 

Marcia de Almeida Caoduro 

Superintendente de Recursos Humanos 
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ANEXO XII  

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA INSCRITOS EM COTAS PARA POPULAÇÃO 

HIPOSSUFICIENTE ECONÔMICA 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

Número de inscrição: __________________ 

 

Número CadÚnico: ____________________ 

 

 

Declaro ser pessoa com hipossuficiência econômica no momento da inscrição e 

assumo a opção de concorrer às vagas reservadas para população com hipossuficiência 

econômica, prevista na Lei Estadual nº 7.747/2017, de acordo com os critérios e procedimentos 

estipulados no Edital do Concurso Público. 

Estou ciente de que terei que comprovar a minha condição, bem como possuir renda 

familiar per capita de até meio salário mínimo conforme previsto em lei, no Edital do concurso 

e no Edital de Retificação nº 04/SRH/2018. 

As informações prestadas nesta declaração são de minha inteira responsabilidade, 

estando ciente das sanções penais, administrativas e civis, no caso de falsidade das informações 

prestadas. 

Declaro também estar ciente de todas as regras previstas na legislação específica, no 

Edital, no Edital de Retificação nº 04/SRH/2018 e nas retificações do Concurso. 

 

Data: ___/___/___ 

 

_____________________________________ 

Assinatura  

 

 

Observação: É obrigatório o envio de fotocópia de documento de identidade e do CPF do 

declarante. 


