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EDITAL Nº 2, DE 2 DE AGOSTO DE 2012 
 

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB) torna 
pública a retificação da denominação da área: Radioimagem do cargo de Analista Legislativo – atribuição: 
Médico no Edital nº 1, de 30 de julho de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 31 de julho de 2012, 
bem como a retificação dos subitens 2.5, 6.2, 10.1.7, 10.2.2, 10.2.4, 14.1, 16.8, 16.21 e 17.2.1.3.1; e dos 
conhecimentos complementares para o cargo de Analista Legislativo – atribuição: Médico – áreas: 
Ortopedia, Neurologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Otorrinolaringologia, constantes do subitem 
17.2.1.1.1, do referido edital, que terão a redação a seguir especificada. 

 
Onde se lê: 

Analista Legislativo – Atribuição: Médico – área: Radioimagem 
Leia-se: 

Analista Legislativo – Atribuição: Médico – área: Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
 
[...] 
2.5 DENOMINAÇÃO: TECNICO LEGISLATIVO – ATRIBUIÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS (CD AL 
017) ÁREA: SERVIÇOS PARAMÉDICOS – TÉCNICO EM RADIOLOGIA E TÉCNICO EM GESSO 
[...] 
ESCOLARIDADE E HABILITAÇÃO EXIGIDAS PARA TÉCNICO EM GESSO: diploma de conclusão de ensino 
médio, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; e diploma ou 
certificado ou atestado de conclusão do curso de técnico em Gesso Ortopédico ou técnico em Imobilização 
Ortopédica, expedido por escola oficial ou reconhecida.  
ATRIBUIÇÕES 
ÁREA SERVIÇOS PARAMÉDICOS – TÉCNICO EM RADIOLOGIA: operação sob supervisão imediata de 
equipamentos de radiodiagnóstico e raios-X, compreendendo a realização de exames convencionais, 
mamográficos e de tomografia computadorizada, bem como trabalhos auxiliares de radioproteção. 
[...] 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais; observando, para Técnico em Radiologia, no que couber, o 
disposto na Lei nº 1.234, de 14 de novembro de 1950, e suas alterações e regulamentações (Lei nº 6.325, 
de 14 de abril de 1976, e Decreto nº 81.384, de 2 de fevereiro de 1978), bem como o disposto nos arts. 3º, 
9º e 30 do Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986, que regulamenta a Lei nº 7.394, de 29 de junho de 
1985. 
[...] 
6.2 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/cd_12_at, solicitada no período entre 10 horas do dia 3 de agosto de 
2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 21 de agosto de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
[...] 



10.1.7 A identificação/correção de cada erro gramatical ou impropriedade linguística feita pelo candidato 
que coincida com o gabarito oficial definitivo terá pontuação igual a 120/n, em que n é o número total de 
erros existentes no documento. A ausência de registro na identificação/correção de erro gramatical ou 
impropriedade linguística terá pontuação nula, assim como a identificação correta seguida da inserção de 
erro gramatical ou impropriedade linguística. Para cada registro, pelo candidato, de erro não existente no 
documento, será atribuída pontuação igual a –120/n, em que n é o número total de erros existentes no 
documento. 
[...] 
10.2.2 A prova prática de apanhamento taquigráfico para o cargo de Analista Legislativo – Atribuição: 
Taquígrafo Legislativo, valerá 160,00 pontos e consistirá de duas partes: 
a) parte 1 (PP1) – apanhamento taquigráfico, durante cinco minutos, de ditado feito em velocidade média 
de 105 palavras por minuto, seguido de tradução digitada em computador compatível com IBM/PC, em 
processador de texto, com prazo máximo de 2 horas, totalizando 80,00 pontos; 
[...] 
10.2.4 A prova prática de apanhamento taquigráfico, de caráter eliminatório e classificatório, realizar-se-á 
exclusivamente pelo processo manual, a lápis. O candidato empregará o método taquigráfico de sua 
escolha, devendo trazer, nos dias de prova, bloco de papel e lápis. 
[...] 
14.1 [...] 
[...] 
c) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos; 
d) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos;  
e) maior numero de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos e Língua Portuguesa para o cargo 
de Analista Legislativo – Atribuição: Técnica Legislativa ou maior numero de acertos na prova objetiva de 
Conhecimentos Básicos para os demais cargos. 
[...] 
16.8 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência 
mínima de uma hora do horário fixado para seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta 
preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante de 
pagamento do valor da inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, 
lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha durante a realização das provas, exceto para a realização da 
prova prática de apanhamento taquigráfico, conforme subitem 10.2.4 deste edital. 
[...] 
16.21 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, 
telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pendrive, mp3 ou similar, qualquer receptor 
ou transmissor de dados e mensagens, bip, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, walkman, 
gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha. Abrindo-se exceção para a realização 
prova prática de apanhamento taquigráfico quanto ao uso de lápis, conforme subitem 10.2.4 deste 
edital. 
[...] 
17.2.1.1.1 CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES PARA O CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO – 
ATRIBUIÇÃO: MÉDICO – ÁREAS: ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E 
OTORRINOLARINGOLOGIA 



CLÍNICA GERAL: 1 Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 1.1 Nutrição. 1.2 Hidratação. 1.3 
Prevenção e detecção precoce do câncer. 1.4 Prevenção e detecção precoce da aterosclerose. 2 Doenças 
cardiovasculares. 2.1 Hipertensão arterial. 2.2 Insuficiência cardíaca. 2.3 Miocardiopatias. 2.4 Valvulopatias. 
2.5 Arritmias cardíacas. 2.6 Síndromes isquêmicas coronárias. 2.7 Fatores predisponentes à formação e 
instabilização da placa aterosclerótica. 3 Doenças pulmonares. 3.1 Asma brônquica. 3.2 Doença pulmonar 
obstrutiva crônica. 3.3 Embolia pulmonar. 3.4 Pneumonias e abcessos pulmonares. 4 Doenças 
gastrointestinais e hepáticas. 4.1 Úlcera péptica. 4.2 Doença do refluxo gastroesofágico. 4.3 Doenças 
intestinais inflamatórias e parasitárias. 4.4 Diarreia. 4.5 Colelitíase e colecistite. 4.6 Pancreatite. 4.7 
Hepatites virais. 4.8 Insuficiência hepática crônica. 4.9 Síndromes disabsortivas. 5 Abordagem das queixas 
comuns em serviços de urgência. 5.1 Tontura e zumbido. 5.2 Rinossinusopatias. 5.3 Urticária e angioedema. 
5.4 Rinite alérgica. 5.5 Cefaleias. 6 Doenças renais. 6.1 Insuficiência renal aguda e crônica. 6.2 
Glomerulonefrites. 6.3 Síndrome nefrótica. 6.4 Litíase renal. 6.5 Equilíbrio ácido-base. 7 Doenças 
endócrinas. 7.1 Diabetes melito. 7.2 Obesidade. 7.3 Síndrome metabólica. 7.4 Hipotireoidismo e 
hipertireoidismo. 7.5 Tireoidite e nódulos tireoidianos. 7.6 Distúrbios das glândulas suprarrenais. 7.7 
Distúrbios das glândulas paratireóides. 8 Doenças reumáticas. 8.1 Artrite reumatóide. 8.2 
Espondiloartropatias. 8.3 Colagenoses. 8.4 Gota. 9 Infectologia. 9.1 Síndrome da imunodeficiência 
adquirida. 9.2 Endocardite infecciosa. 9.3 Infecções estafilocócicas. 9.4 Endemias nacionais. 9.5 Candidíase. 
9.6 Doenças sexualmente transmissíveis. 9.7 Herpes simples e zooster. 9.8 Terapia antibiótica: princípios 
gerais, farmacologia, principais grupos de antibióticos, doses e duração do tratamento. 10 Exames 
complementares invasivos e não-invasivos de uso frequente na prática clínica diária. 11 Emergências 
clínicas. 11.1 Vias aéreas e ventilação. 11.2 Ressuscitação cardiopulmonar. 11.3 Edema agudo pulmonar. 
11.4 Crise hipertensiva. 11.5 Hemorragia digestiva. 11.6 Estados de choques. 11.7 Anafilaxia. 11.8 
Intoxicações. 11.9 Crise convulsiva. 11.10 Acidente vascular encefálico. 11.11 Alterações do estado de 
consciência. 11.12 Hipoglicemia e hiperglicemia. 12 Código de Ética Médica. 13 Noções em perícia médica. 

17.2.1.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO – ATRIBUIÇÃO: 
MÉDICO – ÁREA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
[...] 
17.2.1.3.1 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO – ATRIBUIÇÃO: 
TAQUÍGRAFO LEGISLATIVO 
[...] 
 

Torna pública, ainda, a exclusão do tópico de Radiologia Intervencionista e Angiologia dos 
conhecimentos específicos para o cargo de Analista Legislativo – atribuição: Médico – área: Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem, constante do subitem 17.2.1.1.4, do edital de abertura, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.  
 
 
 

FERNANDO SABÓIA VIEIRA                                      
Diretor do Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento (Cefor) 
 

RICARDO CARMONA 
Diretor-Geral do CESPE/UnB 

         
 

 


