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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO 

 

HU-FURG - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE 

 

CONCURSO PÚBLICO 08/2015 - EBSERH/HU-FURG 

EDITAL Nº 05 - EBSERH - ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015 - RETIFICAÇÃO 

 

O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares–EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública 
a retificação do Edital Normativo Nº 04, publicado em 01 de dezembro de 2015, do Concurso Público para a 
contratação do quadro de pessoal, visando ao preenchimento de vagas em empregos da Área Administrativa, com 
lotação no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Junior Da Universidade Federal Do Rio Grande - HU-FURG, 
conforme a seguir: 

 

1. Incluir os empregos (750) Arquiteto e (860) Jornalista, no Anexo I - Quadro de Vagas, Salário e Carga Horária 
Semanal, com as seguintes informações: 

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS, SALÁRIO E CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Código Especialidade 
Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
P.c.D. (*) 

Vagas PNP: 
Pessoa Negra 
ou Parda (**) 

Carga 
Horária 
Semanal 

Salário 
Mensal 

750 Arquiteto 1 - - 40h 8.887,51 

860 Jornalista 1 - - 25h 3.381,12 

 

 

2. Inserir na Tabela 10.1 os empregos conforme a seguir: 

TABELA 10.1. 

Código Especialidade 
Classificação para 

Convocação Ampla 
Concorrência 

Classificação para 
convocação          Vagas 

P.C.D. (*) 

Classificação para 
convocação         Vagas PNP: 
Pessoa Negra ou Parda (**) 

750 Arquiteto 10 5 5 

860 Jornalista 10 5 5 

 

 

3. Incluir os empregos (750) Arquiteto e (860) Jornalista, no Anexo II– Relação de Empregos e Requisitos, os 
seguintes requisitos: 

ANEXO II - RELAÇÃO DE EMPREGOS E REQUISITOS  

Código Especialidade Requisitos 

750 Arquiteto Arquiteto: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Arquitetura, 
fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; 
e registro profissional no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. 

860 Jornalista Jornalista: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Comunicação 
Social com habilitação em Jornalismo, reconhecido por instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional em órgão de classe. 
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4. Incluir nos empregos (750) Arquiteto e (860) Jornalista, no Anexo IV – Conteúdo programático a seguir: 

 

ANEXO IV 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Língua Portuguesa 
1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do autor; significação contextual 
de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de estilo. 2. Conhecimentos linguísticos: 
ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; 
classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, 
interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do 
período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.  
 
Raciocínio Lógico e Matemático 
1.Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de 
palavras). 2.Raciocínio lógico‐matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos. 
 
Legislação Aplicada à EBSERH 
1. Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011.  
2. Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011.  
3. Regimento Interno da EBSERH - 2ª Revisão. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Legislação Aplicada ao SUS  
1 Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – 
princípios, diretrizes e arcabouço legal. 2 Controle social no SUS. 3 Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da 
Saúde. 4 Constituição Federal, artigos de 194 a 200. 5 Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e 
Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. 6 Determinantes sociais da saúde. 7 Sistemas de informação 
em saúde. 

 
750 – Arquiteto 1. Desenho arquitetônico. 1.1. Sistemas estruturais. 1.2. Estática dos corpos rígidos e elásticos. 1.3. 

Estruturas de concreto armado. 1.4. Estruturas de aço e de madeira. 1.5. Conforto ambiental, iluminação e ventilação 

natural. 1.6. Insolação. 1.7. Luminotécnica, conforto acústico e térmico. 2. Ergonomia. 3. Acessibilidade universal 

(Norma ABNT 9050). 4. Materiais de construção e elementos construtivos. 5. Projeto Arquitetônico. 5.1. Metodologia 

de projeto. 5.2. Tipologias de organização espacial. 5.3. Partido arquitetônico e construtivo. 5.4. Implantação e análise 

do terreno e do entorno. 5.5. Estudo de acessos, fluxos e circulações. 5.6. Instalações elétricas em BT, telefônicas, de 

lógica e hidrossanitárias (água potável, esgoto e de captação e drenagem de águas pluviais) em/para edificações 

convencionais. 5.7. Coberturas e impermeabilização. 5.8. Esquadrias. 5.9. Pisos e revestimentos. 6. Informática 

aplicada à arquitetura e ao urbanismo. Programas de softwares básicos para uso em escritório e AutoCAD. 7. 

Topografia, cortes, aterros e cálculo de movimentação de terra. 8. Legislação ambiental e urbana. 9. Projetos de 

interiores para ambientes corporativos e industriais. 10. Paisagismo. 11. Comunicação visual. 12. Instalações de 

prevenção e combate a incêndio pânico. 13. Orçamentos de obras e serviços de engenharia. 14. Normas brasileiras 

afins a projetos e obras. 15. Código de obras e licenciamento. 16. Metodologia para análise de projetos de arquitetura 

e instalações. 
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860 – Jornalista 1. Comunicação e sociedade. 1.1. O que é comunicação. 1.2. O processo da comunicação. 1.3. 

Comunicação e sociedade. 1.4. Público, massa e audiência. 1.5. Cultura e representações sociais. 1.6. Relações sociais 

e comunicação. 1.7. Processos da comunicação e a construção social da realidade. 1.8. A comunicação no pensamento 

social. 2. Ética na comunicação. 2.1. Moral e ética na comunicação social. 2.2. Códigos de ética nas áreas de imprensa, 

radiodifusão (rádio e TV), relações públicas e novos meios. 2.3. Meios de Assegurar a Responsabilidade Social (MARS): 

conselhos de comunicação, comissões de ética e formas de controle social da mídia. 3. Estética na comunicação. 3.1. 

Estética e reprodutibilidade técnica. 3.2. Comunicação e arte. 3.4. Comunicação, percepção e estética. 3.5. Mídia, 

criação e padronização estética. 4. Comunicação e planejamento gráficos. 4.1. Os processos de produção, circulação 

e consumo da indústria gráfica. 4.2. Análise do produto gráfico. 4.3. Os principais softwares gráficos. 4.4. Elementos 

estéticos da comunicação gráfica. 4.5. Programas de diagramação e infográfica. 4.6. Tipologia e medidas gráficas. 4.7. 

Diagramação. 4.8. Técnicas de composição e impressão. 5. Introdução ao jornalismo. 5.1. O conceito de notícia, a 

objetividade e subjetividade. 5.2. A caracterização, a captação e a redação de notícias. 5.3. A linguagem jornalística e 

a estrutura da informação. 5.4. A relação com as fontes e o público da informação. 5.5. O condicionamento econômico 

e político. 5.6. A produção da notícia, os fatores que interferem na produção, a mediação pessoal, organizacional e 

profissional. 5.6. A estrutura da notícia nos diversos meios impressos e audiovisuais. 5.7. A inserção no espaço‐tempo 

e a rotina de produção. 5.8. Técnicas de produção de texto para jornalismo. 6. Jornalismo corporativo. 6.1. Diferenças 

básicas entre o jornalismo de um veículo tradicional de comunicação e as publicações institucionais de organizações 

públicas e privadas. 6.2. Os produtos da atividade jornalística. 6.3. Os meios de comunicação voltados para os públicos 

interno e externo. 6.4. O jornalismo digital. 7. Teoria da imagem. 7.1. Conceitos básicos de imagem. 7.2. O processo 

de percepção. 7.3. Imagem, representação e realidade. 7.4. A função social da imagem. 7.5. A imagem no cinema, na 

televisão, na propaganda, na imprensa e na fotografia. 8. Fotografia. 8.1. O realismo e a fotografia. 8.2. Princípios da 

câmara escura. 8.3. Aspectos da linguagem. 8.4. Elementos técnicos: formato, relação entre abertura e velocidade, 

sensibilidade e gama de cinzas de um negativo. 8.5. Elementos plásticos: enquadramento, luz, composição e efeitos 

da 3ª dimensão. 1.6. Fotogramas. 8.7. Retratos. 8.8.Jornalismo fotográfico. 9. Comunicação organizacional. 9.1. 

Produção e produto multimídia. 9.2. Terminologia, fundamentos e requisitos da interação homem‐computador: 

usabilidade, colaboração, comunicação, acessibilidade de interfaces e localização. 9.3. Design de Informação. 

Arquitetura de informação. Sistemas de organização, navegação e busca. Interface. 9.4. Novas mídias audiovisuais. 

Confronto, interação, integração e convergência entre as novas mídias e os meios audiovisuais tradicionais. 9.5. 

Hipertextualidade, multimídia e interatividade. 9.6. Tratamento e processamento da imagem e do áudio em suportes 

digitalizados de edição, produção e distribuição de conteúdo. 

 
5. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital Normativo e publicações anteriores. 

 
 
 

NEWTON LIMA NETO 
Presidente 


