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NOTA INFORMATIVA 
 

EDITAL Nº 087/2022-PROGESP – CARGO DE BIOMÉDICO – REQUISITOS DE TITULAÇÃO 
 
 

Esclarecemos que os requisitos de titulação para o cargo de Biomédico (área Biologia 
Molecular) – código 106 – e Biomédico (área Neurociência) – código 105, ambos objeto do Edital 
nº 087/2022-PROGESP, obedecem ao estabelecido no Anexo II da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro 
de 2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação: 

ANEXO II  
(Redação dada pela Lei nº 11.233 de 2005  

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR NÍVEL DE  

CLASSIFICAÇÃO E REQUISITOS PARA INGRESSO  

CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO  

NÍVEL DE  DENOMINAÇÃO DO  REQUISITOS PARA INGRESSO  

CLASSIFICAÇÃO  CARGO  ESCOLARIDADE  OUTROS  

E  
Biomédico  Curso Superior em 

Biomedicina 

 

 

 

Não obstante o fato dos profissionais farmacêuticos e biólogos também possuírem 
competência para o desempenho de determinadas atribuições estabelecidas nos cargos 
questionados, esclarecemos que a inclusão de graduação em Biologia (licenciatura ou 
bacharelado), sem especificidade, bem como a graduação em Farmácia, infringiria o disposto no 
art. 3º da Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, bem como os arts. 1º e 2º do Decreto nº 
88.439, de 28 de junho de 1983, que regulamenta o exercício da profissão de Biomédico, senão 
vejamos: 

 

Art. 3º - O exercício da profissão de Biomédico é privativo dos portadores de diploma: 
I - devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido de Ciências 
Biológicas, modalidade médica; 

II - emitido por instituições estrangeiras de ensino superior, devidamente revalidado e registrado 
como equivalente ao diploma mencionado no inciso anterior. 

 

Art. 1º O exercício da profissão de Biomédico somente será permitido ao portador de Carteira 
de Identidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional de Biomedicina da respectiva 
jurisdição. 

Art. 2º O exercício da profissão de Biomédico é privativo dos portadores de diploma: 
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I – devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido de Ciências 
Biológicas, modalidade médica; 

II – emitido por instituições estrangeiras de ensino superior, devidamente revalidado e registrado 
como equivalente ao diploma mencionado no inciso anterior.  

(grifos nossos) 

 
Diante do exposto, o provimento das vagas no cargo de Biomédico (códigos 105 e 106) 

observarão os requisitos postos em edital.  
 
 
Natal/RN, 31 de agosto de 2022. 
 

 

 

 


