
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFRRJ 

(Campus Seropédica) PARA A ÁREA DE MICOLOGIA VETERINÁRIA 

VAGA PARA CLASSE DE ADJUNTO – NÍVEL A-1 (40 horas semanais com Dedicação Exclusiva-DE) 

LOCAL DE ATUAÇÃO: Departamento de Microbiologia e Imunologia Veterinária/Instituto de 

Veterinária 

DINÂMICA DA PROVA PRÁTICA 

 

O candidato deverá obter um mínimo de 70 do total de 100 pontos da prova prática. A nota 

obtida pelo candidato será somada à nota obtida na prova escrita, realizando-se a média e esta 

será a nota da 1ª etapa (Peso 1,0 – eliminatória). 

A prova prática será realizada em dia subsequente a prova escrita. 

A prova poderá ser constituída por todos os tópicos do concurso em seus aspectos práticos, 

incluindo a identificação de micro-organismos fúngicos, suas estruturas, preparo de lâminas e 

demais aspectos relacionados àquele micro-organismo específico como patogenia, 

epidemiologia, incidência em animais etc. conforme já estabelecido no programa do concurso. 

No caso da realização conjunta (entendendo-se, por exemplo, uma rotatividade entre questões 

envolvendo microscopia), será determinado um tempo para cada questão e não será permitida 

a participação de público ou candidatos. A prova prática terá arguição oral em práticas para o 

diagnóstico micológico. 

Instrumentos, aparelhos ou técnicas a serem empregadas na prova prática: Material e 

equipamentos comuns aos laboratórios de micologia e micotoxinas, incluindo-se tubos de 

ensaio ou placas contendo colônias fúngicas, alça microbiológica (alça de platina), alça de 

Drigalski, swabs, bico de Bunsen, lâminas, lamínulas, corantes diversos, câmaras de contagem, 

pipetadores, ponteiras, microscópio ótico, leitor de Elisa, cromatógrafo líquido, cuba 

cromatográfica, pinças, bisturi, fita adesiva, capela de biossegurança dentre outros. 

A metodologia de aferição de conhecimento dos candidatos considerará as habilidades na 
montagem e execução de uma aula prática na área de micologia veterinária, avaliação da base 
de conhecimentos teóricos, domínio no uso dos instrumentos e técnicas e capacidade de 
comunicação do conhecimento. 
 
Será obrigatório, para a participação, do uso de vestimenta completa como calçados fechados, 
calça comprida, jaleco fechado sobre camisa e uso de máscara. A prova prática terá duração de 
até 3 horas, mas o tempo será definido pela banca examinadora. 
 
A nota da prática será obtida pela média dos graus atribuídos por todos os membros da banca 
a cada candidato. 


