
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 
R E T I F I C A Ç Ã O Nº  2  D O  E D I T A L  Nº 060 /2009 (*) 
 
 

O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
resolve retificar o Edital nº 60, de 19 de fevereiro de 2009, publicado no Diário Oficial da União nº 37, 
Seção 3, páginas 32 e 33, de 25 de fevereiro de 2009, o qual passa a ter a seguinte redação, nos itens 
e subitens sinalizados abaixo, mantendo-se inalterados os demais termos: 
 
No item 6 – DA PROVA, fica alterado o subitem 6.1, que passa a conter a seguinte redação: 
 
6.1 O concurso constará das seguintes etapas: 
 
Etapa I - realização de prova escrita, na forma abaixo especificada: 
 
Parte I – Língua Portuguesa: 20 (vinte) questões de múltipla escolha. 
Parte II – Conhecimentos Específicos: 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para aferimento de 
conhecimentos teóricos referentes ao cargo para o qual o candidato estará concorrendo. 
 
Etapa II - realização de prova prática, somente para os candidatos ao cargo de Técnico em Anatomia e 
Necropsia que forem aprovados na Etapa I. 
 
A prova prática, de caráter eliminatório, será realizada no dia 08 de julho de 2009. O regulamento será 
divulgado posteriormente pela COSEAC, no endereço eletrônico do concurso 
www.coseac.uff.br/concursos/uff2009. 
 
 
No item 8 – DA DIVULGAÇÃO, DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO, fica alterado o subitem 8.4 
e passa a conter o subitem 8.4.1: 
 
8.4 O resultado dos recursos, o resultado final, a classificação dos candidatos, bem como o resultado da 
Etapa I dos candidatos concorrentes ao cargo de Técnico em Anatomia e Necropsia serão divulgados 
no dia 30 de junho de 2009, no endereço eletrônico do Concurso. 
 
8.4.1 – Especificamente os candidatos aprovados na Etapa I para o cargo de Técnico em Anatomia e 
Necropsia serão submetidos à Prova Prática, de caráter eliminatório. O resultado final deste cargo e a 
lista dos candidatos classificados e não eliminados na Prova Prática serão divulgados no dia 15 de julho 
de 2009, no endereço eletrônico do concurso www.coseac.uff.br/concursos/uff2009. 
 
 

Niterói, 20 de março de 2009. 
 
 

Publique-se. 
ROBERTO DE SOUZA SALLES 

Reitor 
 

(*) Republicado por ter saído com incorreção. 


