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Local Cargos/áreas de especialização Vagas
Reserva 

Automática
Sorteio Sorteado

Assistente Social 2 x

Enfermeiro 8 2

Farmacêutico-Bioquímico 1 x

Fisioterapeuta 2 x x

Médico/Acupuntura 1 x x

Médico/Anestesiologia 1 x

Médico/Cardiologia 1 x

Médico - Emergência Cirurgia Geral 1 x

Médico/Cirurgia Toráxica 1 x

Médico - Emergência Clínica Médica 5 1

Médico/Dermatologia 1 x

Médico/Ginecologia-Obstetrícia 1 x

Médico/Hematologia - Hemoterapia 1 x

Médico/Infectologia 1 x

Médico/Medicina Intensiva 1 x

Médico/Nefrologia 1 x

Médico/Neurologia 1 x

Médico/Pediatria 3 x

Médico/Pneumologia 1 x

Nutricionista 2 x

Odontólogo 1 x

Psicólogo/Clínica 1 x

Assistente em Administração 6 2

Reserva de vagas para candidatos com deficiência - Edital 251/DDP/2013 - Hospital Universitário/ 

UFSC

Para cumprir decisões judiciais ou atingir metas fixadas pelo Conselho Universitário para a integração de pessoas com

deficiência, a Universidade poderá destinar mais do que 5% (cinco por cento) das vagas, desde que nunca exceda o limite de

20% (vinte por cento) do total de vagas do certame, conforme Resolução Normativa nº 35/CUn/2013 de 26 de setembro de

2013.

Os cargos que possuírem mais de quatro vagas deverão automaticamente reservar um quinto de suas vagas para suprir o

percentual geral previsto no edital.

Reserva automática:

Sorteio:

Do total das vagas destinadas, no certame, às pessoas com deficiência, serão deduzidas, quando for o caso, aquelas

abarcadas pela reserva automática, sorteando-se em seguida as vagas correspondentes ao saldo, de modo a determinar por

critério impessoal e objetivo em quais cargos serão alocadas as demais vagas destinadas às pessoas com deficiência. 

HU

No dia 27 de setembro de 2013, foi realizado o sorteio para distribuição de vagas para candidatos com deficiência

respaldado pela Resolução Normativa nº 35/CUn/2013. O sorteio foi dirigido pelo Coordenador de Admissões, Concursos

Públicos e Contratação Temporária, Salézio Schmitz Junior, designado pela Reitora na sala dos Conselhos às 16h.

A tabela abaixo demonstra os cargos que estarão distribuídos em Edital e suas vagas. A coluna "reserva automática" é

devida aos cargos que possuem mais de 4 vagas, grifados em verde, e já possuem 20% (vinte por cento) de reserva. A coluna

"sorteio" representa os cargos que possuem menos de 5 vagas e foram alocados no sorteio. A coluna "sorteado" demonstra

os cargos contemplados no sorteio.

Resultado da distribuição das vagas para candidatos com deficiência:
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Técnico de Laboratório/Análises Clínicas 3 x

Técnico em Enfermagem 22 5

Técnico em Farmácia 1 x

Técnico em Radiologia 1 x x

Técnico de Tecnologia da Informação 2 x x

Auxiliar em Administração 18 4

Total 91

Reserva 20% 18

Reserva total para candidatos com deficiência no certame (20%): 18 vagas

Resumo dos dados:

Reserva automática total para os cargos com mais de 4 vagas: 14 vagas

Vagas para o sorteio: 4 vagas

Quantidade de cargos com menos de 5 vagas alocados no sorteio:  24 cargos


