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A  REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, na Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990 e suas alterações posteriores, na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e suas alterações, no 

Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010 e suas alterações, no Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, com 

suas alterações posteriores, nas legislações pertinentes e demais regulamentações, torna pública o presente edital 

complementar de retificação do edital de abertura n° 05/2022, publicado no DOU de 21/02/2022, seção 3, 

páginas 59 a 75 que: 

 

 

1. Corrige no Anexo II - Descrição de atividades dos cargos, o contéudo para o cargo de Biológo, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê:  Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e consultoria; dar 

vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Desempenhar atividades de análise, 

experimentação, ensaio e divulgação técnica. Orientar e controlar processo de produção ou serviço de 

manutenção. Pesquisar e elaborar processos. Estudar e estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de 

materiais e equipamentos, bem como de gerenciamento de pessoal. Utilizar recursos de Informática. Executar 

outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Desenvolver 

projetos de engenharia; executar obras; planejar, orçar e contratar empreendimentos; coordenar a operação e a 

manutenção dos mesmos. Controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados. Elaborar 

normas e documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Leia-se: Estudar seres vivos: Estudar a origem, função, estrutura, genética e evolução dos seres vivos; estudar 

relação dos seres vivos e ambientes; estudar ciclos de vida e os aspectos bioquímicos, biofísicos e moleculares; 

Desenvolver pesquisa em biologia, biologia molecular, biotecnologia, ambiental e epidemologia: Elaborar 

diagnóstico para desenvolvimento de pesquisas; analisar dados avaliar resultados e da pesquisa; Divulgar 

informações sobre projeto; aplicar resultados de pesquisa; documentar a pesquisa através de fotos, filmagem, 

ilustração e material científico; Inventariar biodiversidade: Delimitar área de amostragem: realizar 

levantamentos nos diferentes biomas; analisar a distribuição espacial e temporal; quantificar espécies e 

espécimes; classificar amostras; elaborar banco de dados; Organizar coleções biológicas: Preparar material para 

coleções. Montar e manter coleções biológicas, criadouro, bancos de material biológico; assessorar tecnicamente 

museus e exposições temáticas. 

 

 

 

 

Goiânia, 21 de fevereiro de 2022. 


