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EDITAL N° 70, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015 
CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

A PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso da 
competência que lhe foi delegada pela Portaria R/UFU/Nº. 2108, de 21 de dezembro de 2012, publicada no 
Diário Oficial da União em 27 de dezembro de 2012, Seção 2, pág. 18, tendo em vista o Decreto nº. 7.232, 
de 19/07/2010, publicado no D.O.U. de 20/07/2010 e a Portaria Interministerial nº 111 de 02/04/2014, 
publicada no D.O.U. de 03/04/2014, torna pública a realização de concurso público para provimento de 
vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Administrativo, nos níveis, “D”, “E”, da 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), conforme Tabela 1, para quaisquer 
campi - Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e quaisquer outros campi que possam surgir 
- da Universidade Federal de Uberlândia, observados os termos da Lei nº. 8.112, de 11/12/1990; do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação-PCCTAE, aprovado pela Lei nº. 11.091, de 
12/01/2005, publicada no D.O.U. de 13/01/2005; do Decreto nº. 6.944, de 21/08/2009, publicado no D.O.U 
de 24/08/2009; das disposições do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade e da legislação 
pertinente e complementar, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O candidato deverá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente edital e em 
seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no 
cargo que pretender.  

1.2. Todos os horários mencionados referem-se ao horário oficial de Brasília-DF. 

1.3. Este edital, os Conteúdos Programáticos das disciplinas e as descrições dos cargos estarão 
disponíveis no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br a partir do dia 14 de outubro de 2015. 

1.4. O extrato do edital será publicado no Diário Oficial da União e em jornais de grande circulação nas 
cidades de Uberlândia (MG), Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG) e Patos de Minas (MG). 

2. VAGAS 

2.1. Os cargos, nível de classificação do cargo, o número de vagas, a cidade, a remuneração e a carga 
horária para os cargos são apresentados na Tabela 1. 

2.2. Antes da nomeação dos candidatos aprovados neste concurso, será dada preferência a remoção 
dos servidores que já integram o quadro funcional da UFU. 

2.3. Durante o prazo de validade do presente concurso público, havendo autorização para provimento 
de novas vagas para esta Universidade, e considerando ainda a oportunidade e a conveniência da 
Instituição, poderão ser aceitas solicitação de redistribuição de outras Instituições Federais de 
Ensino ou serão convocados candidatos remanescentes da lista de classificação, conforme 
estabelecido no Decreto nº 6.944 de 21/08/2009. 
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Tabela 1  

CARGOS  NÍVEL VAGAS CIDADE REMUNERAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

Técnico de 
Laboratório/Máquinas e 

Mecanização 
D 1 

Monte 
Carmelo 

R$ 2.175,17 40 

Músico/Pianista 
Correpetidor 

E 1 Uberlândia R$ 3.666,54 25 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. Período: As inscrições devem ser realizadas no período de 28 de outubro a 11 de novembro de 
2015. 

3.2. A inscrição deverá ser realizada no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, com indicação do 
número de CPF do candidato. A UFU disponibilizará computadores para a realização de inscrição, 
no Bloco 1A, sala 1A111, Campus Santa Mônica, no Setor de Atendimento ao Público da Diretoria 
de Processos Seletivos, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 11h e das 14h às 17h, 
durante o período de inscrições.  

3.3. A UFU não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de natureza técnica 
associados a computadores, a falhas de comunicação, a congestionamento de linhas de 
comunicação e a quaisquer outros motivos de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados para consolidação da inscrição.  

3.4. Dos procedimentos para Solicitação de Atendimento Especial:  

3.4.1. O candidato com necessidades especiais para a realização da prova será atendido em 
setores destinados para este fim, exclusivamente na cidade de Uberlândia, no Campus 
Santa Mônica, devendo informar o tipo de necessidade no ato da inscrição.  

3.4.2. O candidato deverá preencher e encaminhar à UFU até o dia 11 de novembro de 2015, 
Relatório Médico atualizado, datado, assinado e carimbado pelo médico e o requerimento 
de solicitação de atendimento especial para realização das provas, disponibilizado no 
endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br. 

3.4.3. Nesse requerimento, deverão ser especificadas e indicadas as condições necessárias para 
a realização da prova. Na ausência do relatório e do requerimento, o candidato não terá 
assegurado o atendimento requerido. O relatório e o requerimento poderão ser entregues 
pelo candidato ou seu procurador, no Setor de Atendimento ao Público da DIRPS, ou 
enviados por fax, para o número (34) 3239-4400, ou por SEDEX para: Av. João Naves de 
Ávila, 2121, Bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-144, bloco 1A, sala 111, Campus Santa 
Mônica, Uberlândia-MG. 

3.4.4. O candidato que necessitar de atendimento especial poderá solicitar: 

a) provas ampliadas com fonte Arial 18 ; 
b) auxílio de ledor;  
c) ampliação do tempo de realização da prova em até 1 (uma) hora;  
d) Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para sanar eventuais dúvidas ou 

fornecer informações sobre o Processo Seletivo durante a aplicação da prova, 
sempre que solicitado pelo candidato surdo ou com deficiência auditiva. 

3.4.5. A UFU não se responsabilizará por nenhum tipo de deslocamento do candidato com 
necessidades especiais.  

3.4.6. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de 
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar à DIRPS cópia da certidão 
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de nascimento da criança até o dia 11 de novembro de 2015, ou enviar por fax, para o 
número (34) 3239-4400, ou por SEDEX para: Av. João Naves de Ávila, 2121, Bairro Santa 
Mônica, CEP: 38.408 - 144, bloco 1A, sala 111, Campus Santa Mônica, Uberlândia-MG. 
No(s) dia(s) de realização da(s) prova(s), a candidata deverá levar um acompanhante, 
que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança.  

  3.4.6.1.         A candidata que tiver necessidade de amamentar poderá solicitar ampliação 
do tempo de realização das provas objetivas em até 1(uma) hora.  

  3.4.6.2.          A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. A UFU não 
disponibilizará acompanhante para guarda de criança.  

3.4.7. As solicitações de que trata o subitem 3.4., ou qualquer outro tipo de solicitação de 
atendimento especial, deverão ser indicadas na solicitação de inscrição, nos campos 
apropriados.  

3.4.8. A UFU divulgará o resultado da solicitação de atendimento especial na Ficha do Candidato. 

3.5. Procedimentos para a Inscrição: O candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.ingresso.ufu.br, com a indicação do número do CPF, e seguir rigorosamente todas as 
instruções nele contidas. Nesse endereço, o candidato encontrará o Edital, o Sistema de Inscrição 
Online e o Manual do Candidato, observando o seguinte:  

a) Os formulários de inscrição deverão ser preenchidos por inteiro e conferidos pelo 
candidato. 

b) No ato da Inscrição, o candidato deverá indicar a opção de cargo e modalidade, caso 
exista reserva de vaga para o cargo pretendido. 

3.6. Confirmação do Pagamento da Taxa de Inscrição: O candidato poderá verificar a confirmação do 
pagamento da taxa de inscrição no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, em até 3 (três) dias 
úteis a partir da data em que o boleto foi pago. Caso o pagamento do candidato não tenha sido 
confirmado, ele deverá entrar em contato com a UFU/DIRPS até o dia 17 de novembro de 2015. Só 
será efetivada a inscrição cujo pagamento for confirmado pela UFU. 

3.7. Conferência e retificação de dados. O candidato que desejar corrigir dados incorretos de sua 
inscrição poderá fazê-lo no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, no período de inscrição, 
usando o número de seu CPF. O candidato poderá retificar sua opção de cargo, modalidade de 
concorrência (caso tenha), atendimento especial e dados pessoais. Não será possível a retificação 
do número do CPF do candidato. Após o período de inscrição, não serão aceitas quaisquer 
modificações em nenhum dos dados informados pelo candidato.  

3.8. Ficha do Candidato: A Ficha do Candidato, que será a convocação do candidato classificado para 
realização da prova objetiva, estará disponível ao candidato, no endereço eletrônico 
www.ingresso.ufu.br, a partir do dia 18 de novembro de 2015. Além de informações sobre a sua 
identificação, nela também constarão data, horário, tempo de duração, local onde o candidato 
realizará sua prova objetiva (nome do estabelecimento, endereço e setor), e opção de cargo para o 
qual o candidato concorre. 

4. TAXAS. 

4.1. O valor da inscrição será de, R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos do Nível “D” e de R$ 80,00 
(oitenta reais) para os cargos do Nível “E”. O pagamento deverá ser efetuado na rede bancária no 
período de 28 de outubro a 12 de novembro de 2015. 

4.2. O comprovante de pagamento deverá ser mantido com o candidato, pois poderá lhe ser solicitado 
pela DIRPS.  

4.3. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim 
como a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou e, em nenhuma 
hipótese, a taxa de inscrição será devolvida.  
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4.4. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo.  

4.5. Isenção: Candidato de baixa renda poderá solicitar isenção do pagamento de taxa de inscrição, nos 
termos do Decreto nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008 e Decreto nº. 6.135, de 26 de junho de 2007, 
se estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 

4.5.1. A isenção deverá ser solicitada no ato da inscrição, no período de 28 de outubro a 11 de 
novembro de 2015, indicando em seus dados cadastrais o Número de Identificação Social-
NIS associado ao candidato, atribuído pelo CadÚnico. 

4.5.2. O candidato de baixa renda que ainda não possuir o Número de Identificação Social-NIS 
deverá providenciá-lo no Setor de Serviço Social da Prefeitura Municipal de sua cidade.  

4.5.3. O candidato só terá seu pedido de isenção confirmado se o NIS estiver validado pelo 
Órgão Gestor do CadÚnico até o dia 11 de novembro de 2015.  

4.5.4. Não caberá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de 
inscrição.  

4.5.5. Caberá ao candidato realizar consulta até o dia 16 de novembro de 2015 no endereço 
eletrônico www.ingresso.ufu.br para verificar sua situação com relação à isenção da taxa. 

4.5.6. O candidato que tiver seu pedido indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa devida 
no prazo estipulado no item 4.1 deste edital. 

4.5.7. O candidato que tiver o seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição, na forma e no prazo estabelecido no subitem 4.1, terá sua inscrição 
indeferida neste concurso.  

 

5. LOTAÇÃO, EXERCÍCIO E JORNADA DE TRABALHO.  

5.1. As vagas que posteriormente forem destinadas à UFU, no prazo de validade deste concurso e 
referentes aos cargos mencionados neste edital, deverão ser preenchidas de acordo com a 
classificação dos candidatos, que serão lotados em quaisquer das unidades integrantes da estrutura 
organizacional da Universidade, de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, e em 
quaisquer outros campi que possam surgir, de acordo com o interesse desta instituição.  

5.2. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, estabelecidas no artigo 19, da Lei no 
8.112/90, alterado pelo artigo 22, da Lei no 8.270/91, exceto para o cargo de Músico/Pianista 
Correpetidor, cuja carga horária é de 25 (vinte e cinco) horas semanais.  

5.3.  O cumprimento da jornada de trabalho poderá ocorrer em turno diurno, noturno, turnos de 
revezamento, regime de plantão, feriados, finais de semana, de acordo com as necessidades da 
Instituição. 

6. DAS ETAPAS DO CONCURSO 

6.1. O Concurso Público será realizado em duas etapas: 

6.1.1.  Primeira Etapa: provas objetivas de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos 
para todos os cargos. 

6.1.2.   Segunda Etapa: prova prática para ambos os cargos.  

     6.1.2.1. Para a segunda etapa serão classificados até duas vezes o número máximo de 
candidatos aprovados de acordo com a tabela do Anexo I deste edital. 

6.2. As provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, para todos os cargos 
constarão de questões objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e 
versarão sobre os conteúdos programáticos constantes de Anexo II deste Edital. Será reprovado na 
primeira etapa e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 75 pontos na 
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prova objetiva de Conhecimentos Específicos.  

6.3. Além dos pesos discriminados na Tabela 3, a prova da segunda etapa terá peso de 60%(sessenta por 
cento) e a prova da primeira etapa terá peso de 40%(quarenta por cento). 

6.4.      Abaixo a Tabela 2 demonstra as etapas do concurso público.  

Tabela 2 

CARGO 1ª Etapa 2ª Etapa 
Nº máximo de 

classificados para  
prova prática 

Nível D 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/MÁQUINAS E 
MECANIZAÇÃO 

Prova Objetiva Prova Prática 10 

Nível E 

MÚSICO/PIANISTA CORREPETIDOR Prova Objetiva Prova Prática 10 

 

6.5.     Cada questão de múltipla escolha constará de 4 alternativas com apenas uma alternativa correta, 
respeitando-se o enunciado.  

6.6.   As disciplinas, a quantidade de questões, os pesos atribuídos e os pontos da prova objetiva estão 
apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Distribuição das disciplinas, questões e pesos  
 
 
 

Disciplinas Questões Peso Pontos 

Língua Portuguesa 5 1 5 

Noções de Informática  3 1 3 

Legislação 2 1 2 

Conhecimentos Específicos 30 5 150 

Total  40  160 

 

7. APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.  

7.1. As provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de novembro de 2015, em Uberlândia, com início 
previsto para 9h e término previsto para 12h30. 

7.2. No dia das provas, o candidato deverá comparecer ao local de realização informado na Ficha do 
Candidato com, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência do horário de início da 
realização da prova.  

7.3. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 8h15min e fechados, pontualmente, às 9h. 

7.4. Em nenhuma hipótese, será permitida a entrada de candidato e acompanhantes após as 9h.  

7.5. O candidato deverá trazer os seguintes itens para realizar a prova objetiva:  
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a) documento de identidade;  
b) ficha do candidato; 
c) caneta esferográfica (tinta azul, com corpo transparente); somente poderá ser 

utilizada caneta com estas características.  

7.6. Serão considerados Documentos de Identidade: as carteiras ou cédulas de identidade (expedidas por 
Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Militares); carteiras expedidas por ordens 
ou conselhos criados por lei federal ou controladores do exercício profissional, desde que 
contenham o número de identidade que lhes deu origem e a impressão digital. A Carteira de 
Estrangeiro ou Passaporte Visado são documentos válidos para candidato estrangeiro.  

7.7. Para efeitos de identificação, o candidato poderá ser fotografado e ter colhidas suas impressões 
digitais.  

7.8. Será proibido ao candidato utilizar, durante a realização da prova objetiva, sob pena de ser retirado 
do local e ter a sua prova anulada, os itens relacionados abaixo. 

a) telefones celulares, relógios, bipes, pagers, agendas eletrônicas ou similares, 
smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pendrives, aparelhos de mp3 ou similares, 
aparelhos eletrônicos ou similares;  

b) calculadora, lápis, borracha, régua, estiletes, corretores líquidos, impressos (de 
quaisquer tipos), anotações ou similares;  

c) bolsas, chapéus, bottons, broches, pulseiras, brincos ou similares;  
d) cabelos longos soltos;  
e) armas de qualquer espécie. 

7.8.1. O candidato terá, automaticamente, sua prova anulada e será retirado do local de sua 
realização, caso esteja portando – durante a realização da prova, mesmo que desligado, 
qualquer aparelho eletrônico ou de telecomunicações.  

7.8.2. A Universidade Federal de Uberlândia não se responsabilizará pelo paradeiro de material 
de utilização proibida no local de realização das provas que seja trazido pelos candidatos 
aos locais de provas.  

7.9. Somente será permitido o uso de aparelho auditivo àquele candidato que tiver declarado 
necessidade auditiva no ato da inscrição e enviado comprovação médica. O aparelho poderá ser 
usado somente nos momentos em que seja necessária a comunicação verbal entre o fiscal e o 
candidato.  

7.10. As folhas do caderno de questões não poderão ser destacadas. Além da Folha de Respostas, 
nenhum outro papel poderá ser utilizado.  

7.10.1. O candidato deverá verificar se os dados contidos na Folha de Respostas (número de 
inscrição, número de documento de identidade e opção de cargo) correspondem aos de 
sua inscrição.  

7.11. Salvo nos casos de candidatos com necessidades especiais, em nenhuma outra hipótese haverá 
aplicação da prova objetiva em horários diferentes dos estabelecidos neste edital.  

7.12. Uma vez na sala ou no local de realização da prova objetiva, o candidato deverá:  

a) conferir se não está portando aparelhos celulares ou qualquer dispositivo eletrônico ou 
outros objetos proibidos; 

b) ouvir atentamente as instruções dos fiscais;  

c) aguardar o recebimento do caderno de questões da prova;  

d) ler com atenção as instruções contidas na capa do caderno;  

e) verificar, quando autorizado pelo fiscal, se há falhas de impressão em seu caderno de 
questões; caso haja, solicitar ao fiscal a troca do caderno, se possível, ao iniciar a prova. 
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7.13. Nos locais onde estiver realizando as provas, o candidato deverá permanecer por, pelo menos, 
uma hora e trinta minutos após o início da prova.  

7.14. Expirado o prazo para realização das provas, os fiscais solicitarão aos candidatos a interrupção 
definitiva da execução das provas e a entrega da Folha de Respostas. O candidato que se recusar 
a atender à solicitação terá sua prova automaticamente anulada.  

7.14.1. Antes de expirado o prazo para realização das provas, pelo menos 3 (três) candidatos 
deverão permanecer na sala de provas até que todos entreguem suas provas.  

7.14.2. Ao término da prova, os candidatos deverão assinar novamente a lista de presença.  

7.15. De acordo com a legislação vigente (Art. 2º da Lei 9.294, de 15/07/1996 e Art. 3º do Decreto 
2.018, de 01/10/1996), não será permitido que os candidatos fumem durante a realização das 
provas.  

7.16. O candidato que provocar qualquer tumulto, prejudicando o regular andamento da prova, ou se 
recusar a atender ao que lhe for solicitado pelos fiscais, conforme norma da UFU, será retirado 
da sala e terá, automaticamente, sua prova anulada. 

7.17. Durante a realização das provas, não poderão ser prestados esclarecimentos sobre as questões.  

8. FORMA DA PROVA OBJETIVA 

8.1. As questões da prova objetiva, estarão agrupadas em um caderno, em cujas páginas poderá haver a 
indicação do tipo de prova (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 ou Tipo 4) que o candidato deverá marcar na Folha 
de Respostas que lhe será entregue no dia da prova.  

8.2. Folha de Respostas  

8.2.1. Haverá uma Folha de Respostas única para todas as disciplinas. 

8.2.2. A Folha de Respostas estará com numeração das questões de 01 a 40 (de um a quarenta). 

8.2.3. O candidato deverá conferir seu nome e número de inscrição e marcar a célula 
correspondente ao tipo de sua prova. 

8.2.4. Se o candidato deixar de assinalar ou assinalar incorretamente o tipo de prova, esta será 
corrigida com o gabarito do tipo de prova que lhe conferir a menor pontuação.  

8.2.5. O candidato deverá ser cuidadoso ao marcar as respostas das questões objetivas, pois não 
haverá substituição da Folha de Respostas.  

8.2.6. O candidato deverá preencher completa e adequadamente a célula correspondente à sua 
resposta, utilizando a caneta esferográfica (tinta azul).  

8.2.7. O candidato terá sua resposta da questão objetiva anulada se:  

a) houver qualquer tipo de marcação de duas ou mais opções. 
b) a marcação for apenas um traço, uma cruz ou a letra “x”. 
c) a célula correspondente à sua resposta não estiver completamente marcada. 
d) forem ultrapassados os limites da área que deve ser preenchida. 
e) houver rasuras na folha, que prejudiquem a leitura opto- eletromecânica (se a 

rasura tiver sido feita por material proibido e houver registro em ata, pelo fiscal de 
sala, o candidato será desclassificado). 

 
8.2.8. O candidato não deverá destacar nenhuma parte da Folha de Respostas e nem escrever 

nos espaços reservados à UFU. 

9. GABARITOS DAS QUESTÕES OBJETIVAS 

9.1. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico 
www.ingresso.ufu.br no dia 22 de novembro de 2015, após as 17 horas.  
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9.2. O gabarito oficial definitivo a ser utilizado na correção da prova objetiva será divulgado no endereço 
eletrônico www.ingresso.ufu.br no dia 26 de novembro de 2015, após as 20 horas.  

9.3. Para recorrer contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva multidisciplinar, o candidato 
deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, do dia 22 de novembro de 2015 até 
às 17h do dia 24 de novembro de 2015, por meio do endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, e 
seguir as instruções ali contidas. Julgando procedente a impugnação, a UFU poderá anular a questão 
ou alterar seu gabarito. 

9.4. Julgando procedente o recurso, a DIRPS poderá anular a questão ou alterar o seu gabarito e, neste 
caso, os pontos da questão serão considerados a favor de todos os candidatos.  

9.5. Em caso de alteração do gabarito, os pontos da questão serão considerados apenas a favor dos 
candidatos cujas respostas coincidirem com as do gabarito alterado.  

9.6. O candidato somente poderá interpor recurso de posse dos seus números de inscrição, CPF e 
endereço de e-mail válido.  

9.7. O candidato não poderá contestar a mesma questão mais de uma vez. Caso o faça, a contestação 
será indeferida. 

9.8. Contestações iguais serão respondidas apenas uma vez. 

9.9. A UFU disponibilizará em seu endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br as contestações recebidas e 
as respectivas respostas no dia 26 de novembro de 2015. 

9.10. As questões objetivas serão corrigidas por processo eletromecânico a partir do gabarito oficial 
definitivo.  

9.11. A UFU divulgará no site www.ingresso.ufu.br no dia 26 de novembro de 2015 a pontuação 

obtida pelos candidatos na prova objetiva.  

 

10. DAS PROVAS PRÁTICAS 

10.1. A UFU disponibilizará em seu endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br a relação dos candidatos 
aprovados para a Prova Prática no dia 02 de dezembro de 2015. 

10.2. A classificação para a realização da Prova Prática para cada cargo dar-se-á seguindo-se a pontuação 
descendente obtida pelos candidatos na prova objetiva. 

10.3. As provas práticas serão aplicadas no dia 13 de dezembro de 2015. 

10.4. O horário e local de realização das provas prática serão divulgados após as 17h do dia 02 de 
dezembro de 2015, no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br.  

10.5. Só farão a prova prática aqueles candidatos não eliminados e classificados na prova objetiva de 
acordo com a quantidade previamente estabelecida no item 6.1.2.1 deste edital. 

10.6. Os critérios de avaliação da prova prática estão disponíveis no Anexo III, deste Edital.  

10.7. Informações complementares sobre a prova prática serão publicadas após as 17h do dia 02 de 
dezembro de 2015, no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br. 

10.8. Será divulgada, no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, a relação dos componentes da banca 
examinadora das provas práticas deste concurso no dia 02 de dezembro de 2015, conforme portaria 
R. 1.870, de 29 de novembro de 2012. 

10.8.1. Os recursos interpostos contra a composição da banca da prova prática devem ser  
apresentados, no Setor de Atendimento da Diretoria de Processos Seletivos, das 
9h às 11h e de 14h às 16h dos dias 03 e 04 de dezembro de 2015 na Av. João 
Naves de Ávila, 2121, Bairro Santa Mônica, bloco 1A, sala 111, Campus Santa 

http://www.ingresso.ufu.br/
http://www.ingresso.ufu.br/
http://www.ingresso.ufu.br/
http://www.ingresso.ufu.br/
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Mônica, Uberlândia-MG 

10.9. A prova prática tem caráter eliminatório, totalizando 100 (cem) pontos. Serão considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento). 

10.10. Em hipótese alguma haverá segunda chamada para realização da prova, sendo atribuída nota 0 
(zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.  

10.11. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias 
alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, 
estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que 
impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e(ou) orgânica do candidato, sendo que o 
candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado 
pela DIRPS (matutino ou vespertino), o qual será realizado de forma aleatória. 

10.12. Será eliminado do processo seletivo nesta fase, o candidato que: 

a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização e não 

estiver no local da prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo 

automaticamente desclassificado;  

b) não apresentar a documentação exigida;  

c) não obtiver o mínimo de aproveitamento exigido na prova prática;  

d) faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, 

autoridades presentes e(ou) candidatos;  

e) for surpreendido dando e(ou) recebendo auxílio para a execução dos testes ou tentar 

usar de meios fraudulentos e(ou) ilegais para a realização da prova; e 

f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido.  

10.13. A divulgação do resultado preliminar da prova prática ocorrerá no dia 14 de dezembro de 2015 no 
endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, após as 17h.  

10.14. Caberá recurso contra o resultado da prova prática nos dias 15 e 16 de dezembro de 2015. 

10.15. Os recursos interpostos contra o resultado preliminar da prova prática devem ser apresentados, no 
Setor de Atendimento da Diretoria de Processos Seletivos, das 9h às 11h e de 14h às 16h na Av. João 
Naves de Ávila, 2121, Bairro Santa Mônica, bloco 1A, sala 111, Campus Santa Mônica, Uberlândia-
MG 

10.16. As respostas aos recursos serão publicadas no dia 17 de dezembro de 2015, no endereço 
eletrônico www.ingresso.ufu.br, após as 20h.  

11. DETERMINAÇÃO DA NOTA E CLASSIFICAÇÃO FINAIS 

11.1. A Nota Final do candidato no Concurso Público será determinada, padronizando-se os seus Escores 
Brutos (EBs) obtidos na prova objetiva. 

11.2. Padronização é a operação utilizada para cálculo dos denominados Escores Padronizados (EPs), que 
são a referência para a comparação dos Escores Brutos de um candidato com os Escores Brutos dos 
demais candidatos ao mesmo cargo. A padronização dos resultados permite uma avaliação 
comparativa entre os candidatos, considerando o seu desempenho nas diferentes disciplinas 
avaliadas. A equação estatística que permite calcular o Escore Padronizado (EP) é apresentada 
abaixo. O Desvio Padrão (S) é uma medida de grandeza da dispersão dos Escores Brutos (EB) em 
torno da Média (X): escores concentrados em torno da Média possuem pequeno Desvio Padrão; 
escores afastados da Média, grande Desvio Padrão. 

 

𝑬𝑷 = 𝟓𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎(𝑬𝑩 − 𝑿)/𝑺        (Equação 1) 

http://www.ingresso.ufu.br/
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Em que: 

EP:  Escore padronizado do candidato a um cargo em uma determinada disciplina; 

EB:  Escore bruto do candidato nessa disciplina; 

X:  Média dos EBs de todos os candidatos para o mesmo cargo nessa disciplina; 

S: Desvio Padrão dos EBs de todos os candidatos para o cargo nessa disciplina; 

A equação acima permite verificar de quantos pontos padronizados o candidato difere da média. 

Para determinação do Escore Padronizado da Prova Objetiva (EPPO), calcula-se, para cada 
candidato, a média ponderada dos escores padronizados das disciplinas da prova objetiva, ou 
seja, o somatório dos escores padronizados por disciplina, multiplicado pelo peso da disciplina, 
dividido pelo somatório dos pesos de cada disciplina, conforme Tabela 3. 

A equação 2 apresenta a formula de cálculo: 

 

       𝑬𝑷𝑷𝑶 =
∑ 𝑷𝒌×𝑬𝑷𝒌𝒌

∑ 𝑷𝒌𝒌
  (Equação 2) 

Em que: 

EEPO: Escore Padronizado da Prova Objetiva 

EPk:  Escore padronizado para cada uma das disciplinas da prova objetiva. 

Pk:  Peso atribuído à disciplina K, conforme Tabela 3. 

K:  Índice de cada uma das disciplinas da prova objetiva 

Para determinação do Escore Padronizado da Prova Prática, EPPP, calcula-se, para cada 
candidato, o escore padronizado da prova prática aplicando a equação 1. 

11.3. A determinação do Escore Final Total (EFT) de cada candidato leva em consideração o seu 
desempenho na primeira e segunda etapa, realizando uma composição dos escores padronizados 
das provas prática e objetiva de acordo com a equação 3.  

 

𝑬𝑭𝑻 = 𝟎, 𝟒𝟎 × 𝑬𝑷𝑷𝑶 + 𝟎, 𝟔𝟎 × 𝑬𝑷𝑷𝑷    (Equação 3) 

 

Em que: 

EPPP: Escore Padronizado da Prova Prática 

 

11.4. A classificação para o preenchimento de vagas dar-se-á seguindo-se a ordem decrescente dos 
EFTs para cada cargo.  

 

12. DA APROVAÇÃO NO CONCURSO E DA CLASSIFICAÇÃO DOS HABILITADOS DA PROVA OBJETIVA. 

12.1. A classificação final dos candidatos dar-se-á, na ordem decrescente de notas padronizadas obtidas 
na prova. Havendo empate no concurso, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  

a) obtiver maior pontuação nas questões objetivas de Conhecimentos Específicos. 

b) obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa. 

c) tiver maior idade.  
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12.2. A relação dos candidatos aprovados no concurso dar-se-á por ordem de classificação de acordo 
com o Anexo II do Decreto nº. 6.944 de 21 de agosto de 2009 (Conforme Anexo I). Os candidatos não 
classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II do Decreto nº. 6.944 de 21 de 
agosto de 2009, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no 
concurso público.  

12.3. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado 
reprovado. 

13. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS.  

13.1. As imagens digitais (cópia) da folha de resposta da prova objetiva e as notas de cada candidato 
serão disponibilizadas gratuitamente no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, no dia 26 de 
novembro de 2015, após as 20h. 

13.2. Recursos interpostos contra a nota da Prova Objetiva devem ser apresentados no Setor de 
Atendimento da DIRPS, Bloco 1A, andar térreo, Campus Santa Mônica, até às 16h dos dias 27 e 30 de 
novembro de 2015.  

13.3. As respostas aos recursos contra o resultado na Prova Objetiva serão disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.ingresso.ufu.br após as 17h do dia 02 de dezembro de 2015. 

13.4. O resultado final do concurso será divulgado no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br após as 
17h do dia 18 de dezembro de 2015. 

 

13.5. A publicação do resultado final e classificação do concurso, será realizada em uma lista geral, 
destinada à pontuação e classificação de todos os candidatos. 

13.5.1. A classificação respeitará o número máximo de aprovados de que trata o Anexo II do 
Decreto nº. 6.944 de 21 de agosto de 2009. 

13.6. O resultado final do concurso, obedecida a classificação em ordem decrescente de notas (EFTs), 
será homologado pelo Reitor e publicado no Diário Oficial da União, sendo respeitado o disposto art. 
16, e no Anexo II do Decreto nº 6.944 de 21 de agosto de 2009, disponível na forma do Anexo I do 
presente Edital.  

13.7. O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano, a contar da data de publicação da 
homologação no Diário Oficial da União, podendo no interesse da Administração, ser prorrogado 
por igual período. 

 

14. REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO  

14.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo § 1º do art. 12, da Constituição Federal.  

14.2. Estar em gozo dos direitos políticos.  

14.3. Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.  

14.4. Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, e demais exigências para o 
exercício do cargo, conforme consta do Anexo II deste edital.  

14.5. Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos.  

14.6. Possuir aptidão física e mental para o cargo pretendido.  

14.7. Não ter sofrido, no exercício da Função Pública, penalidade incompatível com a investidura em 
Cargo Público Federal, prevista no art. 137, parágrafo único da Lei no 8.112/90.  

14.8. Não acumular cargos, empregos e funções públicas, exceto aqueles permitidos em lei, desde que 
assegurada a hipótese de opção dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do art. 13, da Lei 

http://www.ingresso.ufu.br/
http://www.ingresso.ufu.br/
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no 8.112/90.  

15. PROVIMENTO DAS VAGAS E APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS APROVADOS 

15.1. O provimento das vagas ocorrerá no nível inicial do cargo, com a remuneração correspondente e 
definida em Lei.  

15.2. O candidato aprovado será nomeado obedecendo rigorosamente à ordem de classificação no 
limite das vagas disponíveis e fixadas na Tabela 1. 

15.3. A aprovação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automático no cargo para o 
qual se habilitou, mas apenas a expectativa de ser nele investido.  

15.4. A posse do candidato no cargo fica condicionada à apresentação de todos os documentos 
comprobatórios dos requisitos relacionados no item 14.  

15.5. O candidato aprovado, que for convocado para assumir o cargo, somente será nomeado se for 
considerado apto física e mentalmente para o cargo pretendido, por meio de avaliação clínica 
médico-ocupacional e laboratorial realizada pelo Setor de Saúde Ocupacional da Universidade, 
sendo a rotina básica complementada por exames clínicos e (ou) laboratoriais especializados, 
sempre que se fizerem necessários.  

15.6. A convocação do candidato aprovado para se manifestar, no prazo determinado, sobre a aceitação 
ou não do cargo, será realizada exclusivamente por meio de correspondência, não se 
responsabilizando a Universidade pela mudança de endereço sem comunicação prévia, por escrito, 
por parte do candidato.  

15.7. O não pronunciamento do candidato aprovado no prazo estabelecido para esse fim facultará à 
Universidade Federal de Uberlândia a convocação dos candidatos seguintes, perdendo o candidato o 
direito de investidura no cargo para o qual se habilitou. 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS  

16.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas no 
edital.  

16.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial da União e divulgados na Internet 
no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br.  

16.3. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização 
das provas.  

16.4. Será excluído do concurso o candidato que  

a) fizer, a qualquer momento, declaração falsa ou incompleta. 
b) deixar de comparecer à prova. 
c) tiver atitude incorreta ou descortês com os examinadores, executores, auxiliares ou 

autoridades presentes durante a realização da prova. 
d) for, durante a realização da prova, surpreendido em comunicação com outro candidato, 

verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, bem como aquele que utilizar livros, 
notas, impressos e(ou) materiais não determinados nas Orientações ao Candidato. 

e) for responsável por falsa identificação pessoal. 
f) não entregar a Folha de Respostas no final da prova, ou quando solicitado pelo fiscal.  
g) portar qualquer aparelho de telecomunicação, mesmo desligado.  

16.5. Será excluído ainda do concurso, o candidato que utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para 
obter benefícios para si ou para terceiros.  

16.6. Somente será admitido na sala de provas, o candidato previamente inscrito, que estiver 
devidamente munido de um documento de identidade.  
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16.7. A DIRPS, a critério exclusivo, poderá fotografar e colher impressões digitais do candidato, para 
efeitos de identificação, caso seja necessário.  

16.8. Ao tomar conhecimento deste edital, o candidato, sem oposição, declara estar de acordo com a 
providência de que trata o subitem anterior, caso ocorra.  

16.9. A UFU poderá, a seu exclusivo critério e obedecendo às normas legais pertinentes, admitir 
candidatos homologados em Concursos Públicos e não nomeados, de outras Instituições Federais de 
Ensino, bem como ceder a essas Instituições candidatos homologados e não nomeados, nos termos 
deste edital.  

16.10. Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados seus endereços na Pró-
Reitoria de Recursos Humanos, responsabilizando-se por prejuízos decorrentes da não atualização.  

16.11. Competirá à UFU receber e esclarecer eventuais questionamentos ao Concurso Público, inclusive a 
este edital e aos Conteúdos Programáticos das Disciplinas. À Pró-Reitoria de Recursos Humanos 
competirá receber, decidir ou encaminhar aos órgãos administrativos competentes os recursos 
interpostos. Recursos interpostos contra este edital devem ser apresentados, no Bloco 1A, no Setor 
de Atendimento da Diretoria de Processos Seletivos, andar térreo, Campus Santa Mônica, até o dia 
19 de outubro de 2015. 

16.12. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça, parcial ou integralmente, a realização 
do concurso, a UFU reserva a si o direito de cancelar, substituir datas, realizar novas provas, sem 
qualquer ônus para a Instituição e para os candidatos. 

Uberlândia, 16 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

 

MARLENE MARINS DE CAMARGOS BORGES 
PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS 
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ANEXO I - 

 
Quantidade de vagas × número máximo de candidatos aprovados, conforme decreto nº 6.944 de 
21/08/2009 
 

QUANTIDADE. DE VAGAS PREVISTAS 
NO EDITAL POR CARGO OU EMPREGO 

NÚMERO MÁXIMO DE 
CANDIDATOS APROVADOS 

1 5 

2 9 

3 14 

4 18 

5 22 

6 25 

7 29 

8 32 

9 35 

10 38 

11 40 

12 42 

13 45 

14 47 

15 48 

16 50 

17 52 

18 53 

19 54 

20 56 

21 57 

22 58 

23 58 

24 59 

25 60 

26 60 

27 60 

28 60 

29 60 

30 ou mais duas vezes o número de vagas 
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ANEXO II- 

 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA - 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS 

 

1.Língua Portuguesa 

Será avaliada a capacidade de o candidato: 
 

 Ler, compreender e interpretar textos diversos de diferentes gêneros, redigidos em Língua 
Portuguesa e produzidos em situações diferentes e sobre temas diferentes. 

 Argumentar e justificar opiniões. 

 
Apreender informações não explicitadas, apoiando-se em deduções.

 

 Identificar elementos que permitam extrair conclusões não explicitadas no texto. 

 
Integrar e sintetizar informações.

 

 Identificar elementos que permitam relacionar o texto lido a outro texto ou a outra parte do 
mesmo texto. 

 Identificar informações pontuais no texto. 

 Identificar e corrigir, em um texto dado, determinadas inadequações em relação à língua padrão. 

 Inferir o sentido de palavras a partir do contexto. 

 Identificar objetivos discursivos do texto (informar ou defender uma opinião, estabelecer contato, 
promover polêmica, humor, etc.). 

 Identificar as diferentes partes constitutivas de um texto. 

 Reconhecer e identificar a estrutura dos gêneros oficiais. 

 Estabelecer relações entre os diversos segmentos do próprio texto e entre textos diferentes. 

 Estabelecer articulação entre informações textuais, inclusive as que dependem de pressuposições e 
inferências (semânticas, pragmáticas) autorizadas pelo texto, para dar conta de ambiguidades, 
ironias e opiniões do autor. 

 Reconhecer marcas linguísticas necessárias à compreensão do texto (mecanismos anafóricos e 
dêiticos, operadores lógicos e argumentativos, marcadores de sequenciação do texto, marcadores 
temporais, formas de indeterminação do agente). 

 Reconhecer e avaliar, em textos dados, as classes de palavras como mecanismos de coesão e 
coerência textual. 

 Reconhecer os recursos linguísticos que concorrem para o emprego da língua em diferentes 
funções, especialmente no que se refere ao uso dos pronomes, dos modos e tempos verbais e ao 
uso das vozes verbais. 

 Reconhecer a importância da organização gráfica e diagramação para a coesão e coerência de um 
texto. 

 Identificar e empregar recursos linguísticos próprios da língua escrita formal: pontuação, 
ortografia, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, 
estruturação de orações e períodos. 

 

 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
 
ABREU, Antônio Suárez. Gramática mínima para o domínio da língua padrão. 2.ª ed. Cotia, SP: Ateliê 

Editorial, 2006. 
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___________________. A Arte de argumentar. Cotia, S. Paulo: Ateliê Cultural, 2008. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa; Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo; De acordo com a nova 

ortografia. Rio de Janeiro: Léxikon, 2013. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna. 27.ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas,2010. 

KOCH, I. G. V. A Coesão Textual. 17ª ed., São Paulo: Contexto, 2002. 

KOCH, Ingedore G. V.; TRAVAGLlA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13.ª ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

KOCH, Ingedore G. V.; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

TRAVAGLIA, L. C. Gramática e interação – uma proposta para o ensino de gramática no 1º e 2º graus. 2ª 

ed., São Paulo: Cortez, 2005. 

 

2.Noções de informática 

 MS-Windows 7: controle de acesso e autenticação de usuários, painel de controle, central de ações, área 
de trabalho, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, ferramentas de diagnóstico, manutenção e 
restauração. 

 MS-Word 2007: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, rodapés, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala 
direta, correspondências, envelopes e etiquetas, correção ortográfica. 

 MS-Excel 2007: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 
campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, 
classificação e filtragem de dados. 

 MS-Power Point 2007: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, slide mestre, modos de 
exibição, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, 
inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. 

 Correio Eletrônico: uso do aplicativo de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, protocolos, preparo e envio 
de mensagens, anexação de arquivos. 

 Internet: Navegação Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome), conceitos de URL, proxy, 
links/apontadores, sites/sítios Web, sites/sítios de pesquisa (expressões para pesquisa de conteúdos/sites 
(Google)). 

 Noções de Segurança e Proteção: Vírus, Cavalos de Tróia, Worms, Spyware, Phishing, Pharming, Spam e 
derivados. 
 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 
PREPPERNAU, Joan; COX, Joyce. "Windows 7 - Passo a Passo". Bookman, 2007. ISBN: 9788577806591. 
PREPPERNAU, Joan; COX, Joyce. "Microsoft Office Word 2007 - Passo a Passo". Bookman, 2007. ISBN: 
9788577800322. 
FRYE, Curtis. "Microsoft Office Excel 2007 - Passo a Passo". Bookman, 2007. ISBN: 9788577800155. 
PREPPERNAU, Joan; COX, Joyce. "Microsoft Office PowerPoint 2007 - Passo a Passo". Bookman, 2007. ISBN: 
9788577800711. 
LEVINE, John R.; LEVINE, Margaret Y., "Internet Para Leigos". Alta Books, 2013. ISBN: 9788576088080. 
 

3 Legislação 
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 1. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Lei 8.112 de 1990 e suas  
 alterações. 
 2. Código de Ética Profissional no Serviço Público. Decreto 1.171 de 22 de junho de  
 1994 
 3. Lei da Improbidade Administrativa. Lei nº 8.429/1992 
 4. Processo Administrativo disciplinar. Lei nº 9.784/1999 
 Obs.: todos os documentos encontram-se disponíveis na internet 
 
 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS, CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS - 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO 

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Profissionalizante na área Agrícola, Agropecuária ou Máquinas e 
Mecanização ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área Agrícola, Agropecuária ou Máquinas e 
Mecanização e afins. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executar todas as atividades relacionadas ao laboratório pertinentes às 
Máquinas e a Mecanização Agrícola. Realizar as atividades e trabalhos técnicos do laboratório relacionados 
com o ensino, a pesquisa e a extensão. Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos, bem como 
assessorar o uso de equipamentos por membros da comunidade acadêmica que não estejam familiarizados 
com os mesmos, visando o seu uso correto e preservação do estado de conservação. Buscar o 
conhecimento dos aparelhos e equipamentos do laboratório pertinentes as áreas de atuação dos docentes. 
Ter noções de segurança em laboratórios, técnicas de assepsia e esterilização, prevenção de acidentes, 
equipamentos de proteção individual, descarte de materiais e aplicação de agrotóxicos. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

Atividades de ensino 

Auxiliar na preparação de aulas teóricas e práticas, reunindo equipamentos e materiais necessários 
de acordo com o solicitado pelo docente de qualquer área do conhecimento da UFU e que utilize o 
Laboratório de Máquinas e Mecanização-LAMM. 

Realizar a coleta de amostras, materiais, equipamentos e dados em laboratório ou campo relativo ao 
ensino. 

Auxiliar o docente no acoplamento, desacoplamento e regulagens de qualquer implemento agrícola 
ao trator durante as aulas práticas. 

Posicionar equipamentos, implementos e demais, solicitados pelo professor, para a realização das 
aulas e, posteriormente, proceder o armazenamento de todos os itens utilizados em aula, mantendo a 
organização do ambiente. 

Manter a limpeza/organização de vidrarias, utensílios, equipamentos e instalações do laboratório. 
Responsabilizar-se pelo material de estoque utilizado nas aulas práticas, dando ciência ao professor 

e solicitando a nova remessa dos mesmos. 
 

Atividades de pesquisa 
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Auxiliar os professores pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, usuário do LAMM, nas 
atividades de pesquisa. 

Acompanhar os discentes que realizam pesquisas no LAMM na implantação, condução e coleta de 
dados pertinentes ao laboratório, com o fim de aperfeiçoamento do ensino. 

Auxiliar os discentes que desenvolvem atividades no LAMM na realização das pesquisas no 
laboratório, com o objetivo de acompanhar o uso correto dos equipamentos para análises laboratoriais e a 
confiabilidade dos resultados obtidos. 

Preparação de materiais e equipamentos para pesquisas realizadas a campo, auxiliando os discentes 
que desenvolvem atividades no laboratório. 

Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de campo relativas à pesquisa e 
proceder com as análises dos dados. 

Executar a pulverização de áreas experimentais relacionadas à área de máquinas agrícolas. 
Auxiliar o docente na capacitação dos discentes que irão desenvolver atividades no laboratório para 

o uso correto dos equipamentos referentes à área de atuação. 
Realizar a coleta de campo e amostragens de partes de planta, componentes de máquinas, insetos, 

fungos, plantas daninhas e qualquer agente patogênico necessário para pesquisas do LAMM. 
Proceder a montagem e instalação de experimentos no laboratório e em campo com o auxílio dos 

discentes e do docente. 
Atividades de extensão 

Auxiliar o docente em atividades de treinamentos oferecidos à comunidade acadêmica ou externa a 
UFU. 

Auxiliar o docente na organização, preparação e realização de eventos que visem a capacitação de 
membros da comunidade acadêmica interna e externa à UFU. 
Atividades gerais 

Auxiliar o docente coordenador do laboratório em seu funcionamento, organização e preservação 
dos equipamentos e instalações. 

Auxiliar na manipulação, preparação de caldas, aplicação de agrotóxicos e atividades afins. 
Proceder a análise de materiais utilizando métodos físicos, químicos, biológicos, físico-químicos e 

bioquímicos para identificar qualitativo e quantitativamente os componentes desse material, utilizando 
metodologia prescrita. 

Manter as instalações em boas condições de organização, proceder a limpeza e conservação de 
equipamentos e materiais do laboratório e abrigo de máquinas. 

Responsabilizar-se por equipamentos, patrimoniados ou não pela UFU, nas instalações do 
laboratório. 

Receber e fazer a verificação de quaisquer materiais e equipamentos que sejam adquiridos para o 
laboratório. 

Auxiliar o professor na seleção do equipamento, material ou utensílio a ser comprado e elaborar os 
orçamentos para as licitações. 

Auxiliar o professor no lançamento no Sistema de Gestão de quaisquer equipamentos, materiais e 
utensílios adquiridos para o laboratório. 

Prestar suporte técnico aos usuários do laboratório, orientar áreas de apoio; consultar 
documentação técnica, como normas técnicas, instruções normativas, legislação, entre outros; consultar 
fontes alternativas de informações; simular problemas em ambiente controlado; acionar suporte de 
terceiros; instalar e configurar software e hardware. 

Auxiliar e treinar usuários do laboratório, consultar referências bibliográficas; material didático e 
instrumentos para avaliação de treinamento; determinar recursos audiovisuais, hardware e software; 
configurar ambiente de treinamento e ministrar treinamento. 

Elaborar documentação, regras e normas para os ambientes do laboratório; descrever processos, 
manuais e relatórios técnicos; emitir pareceres técnicos; inventariar bens do laboratório; auxiliar na 
elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica e especificação técnica de máquinas, 
equipamentos e processos. 

Elaborar normas internas de segurança; definir requisitos técnicos para contratação de produtos e 
serviços; padronizar nomenclatura; instituir padrão de interface com usuário e definir metodologias a 
serem adotadas. 
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Coordenar a execução de projetos em ambientes internos e externos ao laboratório; administrar 
recursos internos e externos; acompanhar a execução do projeto; realizar revisões técnicas; avaliar a 
qualidade de produtos gerados e validar produtos junto a usuários em cada etapa. 

Oferecer soluções para os problemas que surgirem no laboratório, propor mudanças de processos e 
funções; identificar necessidades dos usuários; avaliar proposta de fornecedores; negociar alternativas de 
solução com usuário; adequar soluções à necessidade do usuário; negociar com fornecedor; demonstrar 
alternativas de solução; propor adoção de novos métodos e técnicas; organizar fóruns de discussão junto 
aos usuários na busca de melhorias para o funcionamento do laboratório. 

Pesquisar padrões, técnicas e ferramentas disponíveis no mercado; identificar fornecedores; solicitar 
demonstrações de produto; avaliar novas tecnologias por meio de visitas técnicas; construir plataforma de 
testes; analisar funcionalidade do produto; comparar alternativas tecnológicas e participar de eventos para 
qualificação profissional. 

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

Fiscalizar a realização das manutenções em máquinas e implementos agrícolas do LAMM, suas datas, 
troca de componentes, etc. 

Ser responsável pelas práticas seguras a serem adotadas pelos discentes nas dependências do 
laboratório. 

Ser responsável pela guarda e conservação de todos os equipamentos, utensílios e ferramentas do 
laboratório. 

Operar máquinas agrícolas, quando necessário, para a realização de trabalhos de campo, vinculados 
ao LAMM. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução ao estudo de máquinas e implementos agrícolas. 
2. Motores de combustão interna. 
3. Tratores agrícolas. 
4. Manutenção de máquinas e implementos agrícolas. 
5. Lubrificação e lubrificantes. 
6. Noções de sistemas hidráulicos. 
7. Máquinas agrícolas utilizadas no preparo de solo. 
8. Máquinas agrícolas utilizadas para plantio, semeio, transplantio. 
9. Máquinas agrícolas utilizadas para a distribuição de fertilizantes e corretivos. 
10. Máquinas agrícolas utilizadas na colheita de grãos, forragem e cana-de-açúcar. 
11. Máquinas agrícolas e equipamentos utilizadas na aplicação de produtos fitossanitários. 
12. Seleção e dimensionamento de máquinas agrícolas. 
13. Gerenciamento de máquinas agrícolas. 
14. Máquinas para agricultura de precisão. 
15. Ergonomia e segurança de máquinas. 
16. Aviação agrícola. 
17. Legislação de agrotóxicos, armazenamento, transporte e descarte de embalagens de agrotóxicos. 
18. Conhecimento de informática. 
 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 

ANTUNIASSI, U. R.; BOLLER, W. Tecnologia de aplicação para culturas anuais. FEPAF. 279p. 2011. 

BALASTREIRE, L.A. Máquinas agrícolas. Editora Manole. São Paulo, SP. 2005. 307p. 

CARVALHO, L. C. D.; MOREIRA JUNIOR, W. M. M. Manutenção de tratores agrícolas. LK Editora. Brasília, 
2007. 252p. 

CHAIM, A. Manual de tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Editora: EMBRAPA. 74p. 2010. 
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MACHADO, A. L. T.; REIS, A. V.; MOICES, M. L. B.; SANTOS, A. Máquinas para preparo do solo, semeadura, 
adubação e tratamentos culturais. 2ª edição. UFPel. Pelotas, 2005. 280p. 

MIALHE, L. G. Máquinas agrícolas para plantio. Millennium. Campinas, 2012. 648p. 

MIALHE, L.G. Máquinas Motoras na Agricultura. Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo. 1980. 
v.1, 289p. 

MIALHE, L.G. Máquinas Motoras na Agricultura. Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo. 1980. 
v.2, 367p. 

MINGUELA, J. V.; CUNHA, J. P. R. A. Manual de aplicação de productos fitossanitários. Aprenda Fácil. 
Viçosa, 2010. 588p. 

PORTELLA, J. A. Colheita de grãos mecanizada: implementos, manutenção e regulagem. Aprenda Fácil. 
Viçosa, 2000. 190p. 

PORTELLA, J. A. Semeadoras para plantio direto. Viçosa: Aprenda Fácil. Viçosa, 2001. 

SILVEIRA, G. M. Máquinas para plantio e condução das culturas. Aprenda Fácil. Viçosa, 2001. 334p. 

SILVEIRA, G. M. Os cuidados com o trator. Aprenda Fácil. Viçosa, 2001. 312p. 

ZAMBOLIM, L.; ZUPPI, M.; SANTIAGO, T. O que os Eng. Agrônomos Devem Saber para Orientar o Uso de 
Produtos Fitossanitários (3 ed.) 2008. 464p. 

 

MÚSICO/PIANISTA CORREPETIDOR 

 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  
 
ESCOLARIDADE: Graduação em Música, Licenciatura ou Bacharelado Habilitação em piano ou Curso de 
Graduação em Educação Artística: habilitação em Música – instrumento Piano. 
 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho competente. Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960 
cria a ordem dos músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Músico.  
 
 DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO: Arranjar obras musicais, estudar e pesquisar música; editorar partituras, 
elaborar textos e prestar consultoria na área musical. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. As competências do pianista correpetidor no meio acadêmico: especificidades de sua atuação. 
2. A redução para piano de obras orquestrais: procedimentos técnicos.  
3. O piano colaborador e o cantor lírico: aspectos de interação texto e música. 
4. Baixo continuo: fundamentos da técnica de acompanhamento e improvisação. 

 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: 
 
ANTÔNIO, Irati. Bibliografia da música brasileira: 1977-1984. São Paulo: USP, 1988.  
ARNOLD, Franck Thomas. The art of accompaniment from a through-bass: as practised in the XVIIth & 
XVIIIth centuries. New York: Dover, 1965. 2v. 
AUSTIN, William W. La musica en el siglo XX. Madrid: Taurus, 1984. 
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BACH, Carl Philipp Emanuel. Essay on the true art of playing keyboard instrumets. Tradução e edição de 
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ANEXO III –  

 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS PRÁTICOS ESPECÍFICOS – 
Informações complementares 

 
 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO 

Objetiva-se, com a prova prática, que o candidato demonstre conhecimento da constituição, 
funcionalidades e regulagens das máquinas e implementos que fazem parte da rotina do Laboratório de 
Máquinas e Mecanização. 
 
Dinâmica da prova: 
 

Para a realização da prova prática, o trator e implementos necessários para a aplicação da prova 
serão posicionados em local definido a critério dos organizadores do concurso. 

A banca do concurso reunirá em uma sala a parte com candidatos selecionados pela prova teórica, 
onde em conjunto, sortearão o tema da prova (listado a seguir) bem como a ordem dos candidatos para a 
realização da prova. 

Para cada tema do concurso, haverá um envelope lacrado com no máximo cinco (5) questões 
referentes ao tema sorteado, elaborados previamente pela banca. Cada questão estará em uma folha 
isolada e será numerada em ordem crescente, de um (1) a cinco (5). As questões serão passadas uma a uma 
ao candidato, que deverá responder a prova na sequência crescente da numeração das questões. Assim 
que responder a questão número um (1) o candidato deve entregá-la a banca e solicitar a folha da questão 
dois (2) e assim sucessivamente. 

O tema sorteado será o mesmo para todos os candidatos; sendo que os mesmos, só terão acesso às 
questões no momento da prova. 

O candidato é o responsável pela administração do tempo gasto em cada questão. Em nenhuma 
hipótese o candidato poderá rever, nem tão pouco, responder as questões anteriormente entregues. 

A prova será realizada individualmente e cada candidato será conduzido ao local da prova por um 
fiscal, enquanto os demais candidatos permanecerão isolados na sala e sem comunicação com o meio 
externo, acompanhados por um fiscal de sala. 

O candidato que finalizar a prova prática, não poderá retornar à sala, portanto, deverá se retirar do 
ambiente de prova, sob pena de ser desclassificado. 

A duração da prova será de no máximo 15 minutos por candidato. 
 

Lista de temas: 
1. Manutenção de máquinas e implementos agrícolas; 
2. Acoplamento, regulagens e desacoplamento de implementos agrícolas; 
3. Semeadora-adubadora; 
4. Pulverização hidráulica ou hidropneumática; 
6. Classificação, função e constituição das máquinas e implementos agrícolas; 
7. Distribuidores de corretivos e fertilizantes; 
8. Arado e grade. 
 
 
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TEMAS SORTEADOS: 
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Itens a serem avaliados Valor 

1 Domínio do conteúdo 30,0 

2 
Contextualização da resposta com a prática do trabalho utilizando a máquina ou 
implemento 

20,0 

3 Ordenação adequada da resposta 15,0 

4 Uso da nomenclatura técnica 15,0 

5 Segurança e clareza da resposta 15,0 

6 Ações de segurança no trabalho durante a resposta 5,0 

TOTAL 100,0 

 

CARGO: MÚSICO/PIANISTA CORREPETIDOR 

A prova prática consiste na execução das obras musicais elencadas abaixo, em conjunto com os solistas 
oferecidos pelo Curso de Graduação em Música da UFU. As obras referentes à leitura à primeira vista e 
transposição serão apresentadas ao candidato no momento da prova.  
 
Flauta doce: J. S. Bach – Sonata BWV1020 em lá menor (para flauta doce e cravo obligato).  
Canto: W. A. Mozart – Recitativo: Ah! Scostati; Ària: Smanie implacabili. Ópera Cosi fan tutte. 
Violoncelo: D. Popper - Rapsódia Húngara Op. 68 
Violino: Brahms - Sonata para violino e piano Op. 78 nº 1 em Sol maior  
Trompete: André Jolivet – Concertino for trompete (Redução para piano). 
Uma leitura à primeira vista com solista. 
Uma transposição à primeira vista. 
 
Critérios de avaliação para a prova prática: 
 

Critérios de avaliação Pontuação 

Habilidade técnico-musical da execução pianística. 20 pontos 

Domínio técnico e compreensão estilística na 

execução das obras de confronto.  

20 pontos 

Capacidade de interação musical e artística com 

os diversos solistas. 

20 pontos 

Qualidade e equilíbrio sonoro com o solista na 

execução das obras. 

20 pontos 

Fluência na leitura à primeira vista e transposição. 20 pontos 

Total: 100 pontos 

 


