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Exames Pré-Admissionais analisam
a saúde do candidato
De 2012 a 2015, a UERJ recebeu quase dois
mil servidores docentes e técnicoadministrativos por meio de concursos
realizados pela SRH. No decorrer do processo,
o candidato se depara com os chamados
Exames Pré-admissionais. Os exames têm a
finalidade de verificar se o concursado está
apto a desempenhar suas futuras funções e
são requistos básicos exigidos ao candidato
que ingressa no cargo público. Entre janeiro e
abril de 2015, foram realizados 447 pela UERJ.
De acordo com o diretor do Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho (Dessaude/
SRH), o nefrologista João Luiz Clara André,
existe diferença na solicitação de exames de
acordo com a categoria ou atividade
profissional que o servidor irá exercer. Por
exemplo, trabalhadores da área de saúde
apresentam avaliações médicas diferentes
dos docentes e dos técnico-administrativos.
Para os docentes, é exigida uma
videolaringoscopia - com o objetivo de
visualizar regiões da cavidade oral,
orofaringe, hipofaringe e laringe, para
averiguar lesões ou sinais sugestivos de
doenças que acometam a boca e a garganta já que fazem uso constante da voz; um
parecer psiquiátrico – teste de sanidade
mental – e um exame de sangue com
hemograma, bioquímica e lipidograma.
Os técnico-administrativos devem
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apresentar todos esses exames, exceto a
videolaringoscopia. Já para os trabalhadores
da área médica, também há a exigência de
apresentar uma sorologia para Hepatite B e
C, doenças transmissíveis, com prevalência
em hospitais, em que, como o caso da
Hepatite B, exista vacinação. A apresentação
da sorologia define os candidatos que devem
ser vacinados no decorrer dos exames.
De acordo com o Dr. João, esses são os
exames mínimos solicitados, divulgados
no site da SRH, no edital ou no ponto da
convocação para o exame médico. De
acordo com as avaliações, outros exames
podem ser acrescidos.
Em virtude de demandas hospitalares que
podem promover uma demora na realização
dos exames, o candidato possui a liberdade
de entregar seu parecer médico por um meio
externo ou convênio particular, caso queira.
Porém, pela legislação regulamentada pela
Consolidação Das Leis Do Trabalho (CLT), a
obrigatoriedade do exame complementar é
do empregador, nesse caso, da UERJ. O que
significa que todos os exames podem ser
realizados por meio de encaminhamento
eletrônico do Departamento De Seleção e
Desenvolvimento Pessoal (Desen/SRH) ao
Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE).
O prazo para a realização dos exames préadmissionais é de 15 dias, que, segundo Dr.

João, é um tempo satisfatório para a entrega
de avaliações médicas. Contudo, há um
prazo menos rigoroso para os exames
realizados no HUPE, em consequência das
demandas hospitalares. As dificuldades para
realização dessas análises médicas são
avaliadas para verificar a necessidade de
prorrogação da tolerância de entrega.
Portadores de necessidades especiais
também concorrem a vagas públicas e
apresentam exames pré-admissionais. Nessa
situação, há uma avaliação prévia da
deficiência, para verificar possíveis
incompatibilidades, já que a Universidade
tem a obrigatoriedade de se ajustar ao
candidato de forma inclusiva. Após serem
enquadrados e ajustados, os exames são
idênticos aos de qualquer outro servidor –
videolaringoscopia, parecer psiquiátrico e
exame de sangue com hemograma,
bioquímica e lipidograma.
Os exames entregues que apresentam
alterações são avaliados por médicos da UERJ
para acompanharem o candidato e, se
necessário, realizarem novos exames ou
solicitarem pareceres especializados.
Uma vez aprovados nesses exames e com a
documentação adequada, o candidato estará
apto a fazer parte dos quadros da
Universidade como servidor técnicoadministrativos ou docente.
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EDITORIAL
Um processo que interessa a todos é o de
concursos na UERJ, seja docente ou técnicoadministrativo. Neste #genteemfoco, vamos
demonstrar como conquistamos resultados
tão expressivos, tanto na substituição de
contratos administrativos quanto na
entrada de novos professores.
Temos como meta a realização de
processos de seleção isentos, com
admissão rápida e eficiente, que inclui
exames médicos, documentação e
implementação no cadastro pessoal.
A equipe da SRH trabalha de modo
integrado em todas as etapas. Alguns
números nos dão uma ideia do impacto
desse trabalho acadêmica e administrativamente. Destacamos, inicialmente, a
redução de 77% dos contratos temporários técnico-administrativos por
servidores efetivos. As substituições
ainda estão em curso, porém, em 2013,
eram 1.722 contratos e, em março de
2015, esse número caiu para 420. Essa
redução vem acompanhada da abertura
de diversos concursos públicos para
vários perfis. Foram nomeados, até este
ano, um total de 1.949 novos servidores,
em sua maioria, nos perfis de Assistente
Administrativo e Técnico de Enfermagem – de Nível Médio –, e de Médico e
Enfermeiro – de Nível Superior.
Diversas vagas nesses níveis já foram
autorizadas e, estão em processo de
admissão 105 servidores, além de 438
vagas em processo de concurso. Esse
número ainda deve crescer como o
suporte necessário para a atividadefim da Universidade.
Nossa atividade-fim tem sido preocupação
constante nesses procedimentos. O
concurso docente é realizado pelas
Unidades Acadêmicas, mas o provimento de
cada vaga compete à SRH, de acordo com a
definição estabelecida pela Reitoria. No
período de 2012 até maio de 2015,
recebemos 808 docentes efetivos. Além
desses, a Reitoria já autorizou 524 novas
vagas e para seu preenchimento estamos
trabalhando desde o final de 2014. Esse
número restabelece as horas de sala de aula
de várias Unidades Acadêmicas em nossos
sete campi, incluindo os mais novos.
Ainda há outros concursos em andamento
de vagas provenientes de vacâncias
(exonerações, aposentadorias...), além das
estratégicas, concedidas anteriormente e
não preenchidas por concursos já realizados.
Esses números não vão parar de crescer e A
SRH continuará trabalhando para cada um
de nós, desde o concurso até a aposentadoria. Confira todos os caminhos dessa
primeira etapa na vida de cada servidor
desta Casa nas outras seções.
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O caminho dos concursos da UERJ

Novos rostos, novas experiências

Quem acompanha os editais dos concursos para a UERJ não imagina o longo
caminho que eles percorrem até que, finalmente, os servidores aprovados estejam
aptos para iniciar suas atividades na Universidade. Seja para docentes ou técnicos,
a estrutura para que os concursos aconteçam é complexa e envolve diferentes
equipes da SRH, que, de forma integrada e em conjunto com outros setores,
trabalham para atender as necessidades da Instituição e dar as boas-vindas aos
novos servidores. Conheça o caminho dos concursos!

Em 2014, a UERJ recebeu 843 novos servidores. Entre eles, estão nossos entrevistados, que
compartilharam as experiências do início de suas carreiras proﬁssionais na Universidade.
Leandro Andrei

Docente

Técnico
Administrativo

A Unidade pede vaga de docente à ViceReitoria /COPAD.

A Unidade solicita vaga de determinado
perfil à SRH.

Reitor autoriza a vaga.
A COPAD delibera sobre a concessão e
distribuição das vagas (quantidade,
departamento, área de conhecimento,
categoria e carga horária).

A COORDIM analisa a demanda.
Se necessário, cria/ atualiza o perfil.
A COORDIM solicita autorização para
realizar concurso público.

A CAADOC comunica a definição da COPAD
para a unidadesolicitante e para o SEPROV-DOC.

Reitor autoriza o concurso.

Unidade define banca organizadora
e elabora edital.

A COORDCON encaminha a indicação da
banca examinadora à COORPED.

PGUERJ analisa os aspectos jurídicos,
chancelando o edital.

A banca examinadora, orientada pela
COORDPED, define os tipos de prova, o
conteúdo e a bibliografia do edital.

SEPROV-DOC publica o edital, assinado pelo
diretor da unidade, e encaminha o processo à
unidade para a realização do concurso.

PGUERJ analisa os aspectos jurídicos,
chancelando o edital.
A Superintendente de Recursos Humanos
assina o edital e encaminha para publicação.

A Unidade organiza a realização do certame
até a definição do resultado final.

A COORDCON publica o edital e organiza a
realização do certame até a divulgação do
resultado final.

O SEPROV-DOC analisa o resultado final e
dá publicidade no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro (DOERJ).

O SEPROV-TEC convoca os candidatos
aprovados nas vagas iniciais para entrega
de documentos e exames pré-admissionais.

O SEPROV-DOC convoca os candidatos
aprovados nas vagas iniciais para entrega
de documentos e exames pré-admissionais.

O DESSAUDE realiza os exames e encaminha os candidatos aptos à SRH.
SEPROV encaminha documentos dos candidatos aptos para nomeação.
O SERPAF executa os registros funcionais do candidato para que seja nomeado.
SERVAC analisa a situação de eventual acumulação de cargos/funções públicas.
A Superintendente de Recursos Humanos nomeia o candidato.
O SECAP organiza recepção dos novos servidores (Ambiente-se).

COORDIM – Coordenação de Dimensionamento
COORDCON – Coordenação de Concursos
COORDPED – Coordenação Pedagógica
SEPROV – Serviço de Provimento
SEPROV-TEC – Serviço de Provimento Técnico-Administrativo
SEPROV-DOC – Serviço de Provimento Docente
SECAP – Serviço de Capacitação
DESSAUDE – Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
SERPAF – Serviço de Provimento de Acompanhamento
SERVAC – Serviço de Acumulação de Cargos
COPAD – Comissão Permanente de Carga Horária e Avaliação Docente
CAADOC – Coordenadoria de Avaliação e Acompanhamento Docente
PGUERJ – Procuradoria Geral da UERJ

Há um ano Leandro Andrei faz parte do
corpo docente do Instituto de Geografia da
UERJ. O professor trouxe experiências e
conhecimentos que obteve como
pesquisador, além da grande vontade de
inovar, implantando novos projetos e ideias.
Com 35 anos, a trajetória de Leandro
impressiona. Sua formação inclui a
graduação em Geografia pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestrado
em Cartografia pelo Instituto Militar de
Engenharia, além do doutorado e pósdoutorado – em processo - na área
ambiental na UFRJ.
Leandro lecionou na Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em outros
cursos, mas o desejo de retornar à Geografia
e intercambiar os conhecimentos
adquiridos na pós-graduação falou mais
alto. Por essa razão, decidiu fazer o concurso
para a UERJ, e, em maio de 2014, já iniciava.
“O que me animou a vir foi a qualidade da
Instituição. Eu pesquisei em rankings
nacionais e internacionais e fiquei motivado
pelo nível de excelência da UERJ”, conta.
Atualmente, além das disciplinas que
leciona, tem uma proposta para ministrar
uma disciplina nova na graduação:

Geografia da Amazônia. A intenção é
compartilhar experiências e conhecimentos
adquiridos durante os dois anos em que
morou na região para elaborar a sua tese de
doutorado. Leandro também está à frente de
um projeto de extensão inovador chamado
Trilha Sensorial Piloto, cuja proposta é
implantar uma trilha para deficientes
visuais em um parque ambiental da cidade.
“Vamos trabalhar em sala os mapas táteis
da trilha e do parque e perguntar como eles
imaginam os lugares. Depois faremos a
caminhada e exploraremos a textura das
árvores, o paladar das frutas, os sons da
natureza. Muitos desses alunos nunca
foram a um parque ou se imaginaram
dentro de uma floresta, por isso a ansiedade
é grande. O aprendizado é mútuo e imenso.
A ideia é promover a inclusão social e a
educação ambiental”.
Empolgado com o trabalho, o professor
conta que a UERJ trouxe novidades para a
sua vida. “Além de ficar mais próximo da
família e dos amigos, minha vida ficou
muito mais dinâmica. A UERJ sempre
promove projetos e eventos culturais que
acho fantásticos, como apresentações de
música, exposições e palestras”, se orgulha.
André de Freitas

#SRH LEGAL

Para o técnico administrativo André de
Freitas, a vinda para a UERJ foi uma
surpresa. Formado em Marketing, ele
trabalhava com vendas, mas, por conta da
rotina desgastante do comércio, resolveu
prestar o concurso para UERJ.
“Fiz a primeira (e única) prova para
concurso público em 2010, pois buscava
estabilidade e a qualidade de vida que,
naquele momento, eu não tinha. Quando
recebi a convocação, foi uma grande
surpresa.”, relembra a alegria da
aprova ção no Concur so.
Atualmente, o servidor atua na área de
Cerimonial e Eventos da Diretoria de
Comunicação Social (Comuns) e se
mostra realizado com sua atividade, cujas
funções desempenhadas se enquadram
em seu perfil profissional, exercendo um
trabalho dinâmico, que proporciona
aprendizados e experiências.
Na Comuns, sua função é dar o suporte
administrativo necessário a todos os eventos
da UERJ. O trabalho é desenvolvido a partir
do recebimento de demandas vindas da
Reitoria e de todas as suas Unidades, que
solicitam este apoio da Diretoria.
Entre os eventos realizados neste
primeiro ano de trabalho, foram mais de
20 que contaram com a sua atuação
como a outorga do título de Doutor
Honoris Causa e as homenagens aos
servidores que completam 25 anos de
UERJ. Ainda há outros em fase de
preparação, como o Aniversário de 65
anos da Universidade, em dezembro.
“Este é o melhor momento da minha
vida. Fui bem recebido por toda a equipe
e estou descobrindo uma grande
capacidade de aprender e me aperfeiçoar cada vez mais. Sem dúvidas, sou mais
feliz agora”, diz André sobre a sensação
de integrar à UERJ.

PGUERJ responde com eficiência
às ações civis públicas
A UERJ, pela natureza de pessoa jurídica de
direito público, possui o dever legal de
selecionar seus recursos humanos por
concurso, estabelecendo vínculo estatutário
com seus servidores. A Constituição Federal
admite a contratação temporária de
trabalhadores, sem este vínculo, apenas para
hipóteses excepcionais (art. 37, IV da CRFB).
Por muito tempo, essas contratações na
Universidade extrapolaram os limites legais.
Em 2008, o Ministério Público (MP) propôs
uma Ação Civil Pública, pleiteando, entre
outros pedidos, que todos os contratos
temporários fossem substituídos
imediatamente por servidores efetivos. E a
UERJ vem cumprindo a determinação
judicial, realizando esta substituição.

O papel da PGUERJ é adequar a pretensão do
MP com as necessidades das Unidades
Acadêmicas e Administrativas, para que a
Universidade tenha tempo para se ajustar à
determinação judicial, sem prejudicar a
rotina universitária, em todas suas atuações
constitucionalmente previstas (ensino,
pesquisa e extensão). Segundo a
procuradora Alessandra Abelheira, a
PGUERJ obteve êxito em algumas reformas
de decisão do juiz. A primeira vitória
possibilitou à UERJ fazer a substituição dos
contratos, em especial dos professores
substitutos, de forma gradual. A segunda
garantiu que não prevalecesse a decisão de
alocar 60% da carga horária docente em
sala de aula. Além disso, garantiu o não
retorno imediato de servidores da

Universidade cedidos a outros órgãos.
Mesmo antes da decisão judicial, a UERJ já
vinha buscando a meta de preencher todos
os quadros por meio de concursos públicos
para reduzir o excesso de contratos
temporários. Diante desse cenário, a SRH
estabeleceu um calendário para realização
dos concursos, com base no levantamento
das demandas de pessoal.
Concluídos os concursos em andamento e
considerando os já realizados, o
Subprocurador Geral da UERJ, Dr. Patrick
Vasconcelos afirma que os contratos ainda
vigentes na UERJ atendem às necessidades
emergenciais das Unidades e estão firmados
de acordo com a legislação existente sem
ferir as decisões judiciais.

