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O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições estatutárias e regi-
mentais, torna público o presente Edital Complementar que: a) retifica, nos Anexos I e II,  respectiva-
mente, os requisitos básicos e a escolaridade, do cargo de Psicólogo (todos); b) retifica, no Anexo V, os
itens de n. 3 a 7, do conteúdo programático de Conhecimentos Específicos do cargo de Médico Veteri-
nário (Clínica Médica Veterinária), direcionado-os para “animais de companhia”, excluindo-se, conse-
quentemente, no item 7, o conteúdo “descorna plástica e mochação em bovinos”; c) retifica, no Anexo
V, os itens 2.7 e 5.4, do conteúdo programático de Conhecimentos Específicos do cargo de Técnico de
Laboratório/Área: Odontologia; e, d) exclui, no Anexo VII, a exigência da declaração de dedicação ex-
clusiva que consta no item intitulado “DOCUMENTOS QUE SERÃO PREENCHIDOS NO MOMENTO
DA POSSE”.

Os termos do edital que tratam dessas alterações, passam a vigorar com a seguinte redação:

1. NO ANEXO I, no campo dos requisitos básicos do cargo de Psicólogo (todas as áreas):

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Psicologia, expedido por institui-
ção de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro no conselho compe-
tente.

2. NO ANEXO II, no item ESCOLARIDADE:

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Psicologia, expedido por institui-
ção de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

3. NO ANEXO V – PROGRAMAS DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
DE MÉDICO VETERINÁRIO: CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA:

[...] 3. Colheita de sangue, urina, fezes, raspado de pele, líquidos cavitários; hematologia; hemostasia;
hemoterapia; provas de função hepática, pancreática (exócrina e endócrina) e muscular; provas de fun-
ção renal e urinálise; citologia clínica; análise dos líquidos cavitários de animais de companhia. 4. Pres-
crição médico-veterinária; diagnóstico e terapêutica das enfermidades dos sistemas: cardiovascular,
respiratório, neural, digestório, urinário, endócrino, musculoesquelético, sangue e dos órgãos hemato-
poiéticos, pele e anexos, olhos e anexos, orelha (externa, média e interna) de animais de companhia;
diagnóstico e terapêutica do desequilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico; síndrome choque; enfermida-
des metabólicas (endócrinas) de animais de companhia. 5. Avaliação pré-anestésica e medicação pré-
anestésica; anestesia injetável; equipamentos e circuitos anestésicos; anestesia geral inalatória; anes-
tesia locorregional; monitoração anestésica; dor e analgesia; emergências anestésicas; eutanásia de
animais de companhia. 6. Princípios físicos, indicações e perspectivas, reconhecimento da anatomia
radiográfica e ultrassonográfica; construção do diagnóstico clínico utilizando técnicas de imagem de
animais de companhia. 7. Ambiente cirúrgico; instrumental cirúrgico; cuidados pré, trans e pós-operató-
rio; fases fundamentais da técnica cirúrgica; diagnóstico clínico em cirurgia; tratamento cirúrgico das
afecções de pele e anexos; da cabeça e pescoço; da cavidade abdominal e do aparelho locomotor; tra-
tamento das infecções cirúrgicas; traumatologia de animais de companhia. […]

4. NO ANEXO V – PROGRAMAS DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
DE  TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ODONTOLOGIA:

2.7 Noções Gerais de Primeiros Socorros (Situações de Emergência e Urgência que podem ocorrer no
Consultório Odontológico, como a Equipe Auxiliar de Saúde Bucal deve se portar diante de tal fato).



5.4 Papel da Equipe Auxiliar de Saúde Bucal no Serviço Público.

5. NO ANEXO VII – DOCUMENTOS QUE SERÃO PREENCHIDOS NO MOMENTO DA POSSE:

1. Declaração de acumulação de cargos;

2. Declaração conforme anexo I ou II ─ portaria interministerial n. 298 (DOU de 11/09/2007);

Fichas de vale-transporte.

Os demais itens do Edital e dos anexos permanecem inalterados.

Goiânia, 31 de março de 2015.

Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral

Reitor da UFG


