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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 

 
 

C O N C U R S O   P Ú B L I C O 
 

EDITAL Nº 8, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2016 
 
 

O Secretário Executivo Substituto do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições, considerando a prerrogativa de alterar a bem 
do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, RETIFICA o Edital de Abertura nº 6, de 17 de outubro de 
2016, na forma seguinte. 
 
1 – O subitem 9.2 do Edital de Abertura nº 6, de 17 de outubro de 2016, passa a viger com os seguintes acréscimos: 
 
9.2.1 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem pessoa com deficiência, se não eliminados no concurso e considerados 
pessoas com deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por 
cargo/área de atuação.  
9.2.1.1 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem negros, se não eliminados no concurso, terão seus nomes publicados 
em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por cargo/área de atuação. 
9.2.2 Caso não haja candidato pessoa com deficiência aprovado até a classificação estipulada dentro do limite de candidatos 
definido pelo Decreto nº 6.944/2009, serão considerados aprovados os candidatos da listagem geral em número correspondente, 
observada rigorosamente a ordem de classificação. 
9.2.3 Caso não haja candidato negro aprovado até a classificação estipulada dentro do limite de candidatos definido pelo Decreto nº 
6.944/2009, serão considerados aprovados os candidatos da listagem geral em número correspondente, observada rigorosamente a 
ordem de classificação.  
9.2.4 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o subitem 9.2 deste Edital, ainda que tenham 
atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.  
9.2.5 Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado nos termos do disposto 
no art. 16, §3º, do Decreto nº 6.944/2009. 
 
2 – O Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos do cargo de Analista em Ciência e Tecnologia Júnior L – I: Informação 
Técnico-Científica em Prevenção e Controle do Câncer passa a viger com a seguinte redação: 
 
Usuários da Informação: comportamento, necessidades, demandas e usos. Estudos de uso e de usuários. Competência informacional 
e educação de usuários. Serviços e produtos de acesso à informação: bibliotecas, redes, sistemas, bancos e bases de dados. 
Atendimento ao usuário: referência, circulação e fornecimento de documentos. Formação, desenvolvimento e preservação de 
coleções. Memória técnica e institucional. Gestão da informação e do conhecimento. Organização do conhecimento. Disseminação 
da informação. Gestão de unidades de informação. Funções gerenciais em unidades de informação: planejamento, organização, 
direção, avaliação. Qualidade em serviços de Informação. Organização e recuperação da informação. Análise de assunto. Indexação: 
Representação descritiva e temática de documentos: conceituação, princípios objetivos, processos, instrumentos e produtos. 
Tratamento da informação em ambientes informatizados. Busca e recuperação da informação. Normas brasileiras para 
documentação. Controle bibliográfico. Informação científica e tecnológica. Produção do conhecimento e comunicação científica. 
Fontes de informação especializadas. Documentação e informação na área de saúde. Bireme. Scielo. Biblioteca Virtual em Saúde. 
Qualidade da informação em saúde. Ética profissional. 
 
3 – O Edital de Abertura será consolidado, de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação. 
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