
                              EDITAL Nº  020/DDPP/2009  
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
POR TEMPO DETERMINADO. 
 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
DE POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS DA PRÓ-REITORIA DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, no 
uso de suas atribuições legais e em cumprimento à decisão judicial 
proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 2008.72.00.012168-
4/SC, de autoria do Ministério Público Federal, e tendo em vista o 
disposto na Portaria Interministerial n° 9, de 14 de janeiro de 2009, 
torna público a  alteração do Edital n.° 010/DDPP/09,  conforme  
especificado  a seguir 

 
1 – Alterar o item  13.2.,  o qual passa a ter a seguinte redação: 
 
 Técnico de  Laboratório/Análises Clínicas: Legislação  ANVISA 
(RDC n. 302, de 13 de outubro de 2005, que dispõe 
sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios 
Clínicos e RDC n.306, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde), biossegurança, gestão da qualidade e automação em 
Laboratório Clínico; Coleta de materiais biológicos. Orientações ao 
paciente, técnicas de coleta, anticoagulantes, identificação, 
conservação, transporte e descarte de amostras; Hematologia: preparo 
das amostras, eletroforese de hemoglobina e técnicas manuais em 
hematologia; Bioquímica Clínica: preparo das amostras e métodos 
utilizados nas análises; urinálise: exame de urina de rotina; 
gasometria; Imunologia, Sorologia e Dosagem de Hormônios: 
preparo das amostras e princípio dos testes sorológicos; Líquido 
Cefalorraquidiano (LCR) e outros líquidos: coleta, transporte, 
manuseio, principais exames realizados na avaliação do LCR e de 
outros líquidos; Parasitologia: preparo das amostras. Métodos para 
identificação dos principais parasitas de importância clínica (parasitas 
intestinais e do sangue); Microbiologia: preparo das amostras. Coleta, 
preparo, semeadura e métodos de coloração; Informática Básica; 
Material básico de laboratório, lavagem, desinfecção, esterilização de 
materiais e equipamentos, preparo de reagentes e soluções. 
 
 

Florianópolis,  13  de  março de 2009 
 
 

Elza Maria Meinert 


