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Boletim de Serviço Eletrônico em 19/12/2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Avenida João Naves de Avila, 2121, Bloco 3P - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone: +55 (34)3239-4957 - www.progep.ufu.br - secretaria@progep.ufu.br

EDITAL SEI PROGEP Nº 275/2018
Processo nº 23117.072564/2018-70

CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
O PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso da competência
que lhe foi delegada pela Portaria R nº. 95, de 05/01/2017, publicada no Diário Oﬁcial da União de 09/01/2017,
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 os Cargos Técnico-AdministraƟvos em
Educação, dos níveis "D" e “E”, para quaisquer campi da Universidade Federal de Uberlândia, observados os
termos da Lei nº. 8.112, de 11/12/1990; do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-AdministraƟvos em EducaçãoPCCTAE, 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 perƟnente e complementar, mediante as condições estabelecidas neste edital.

1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.
O candidato deverá conhecer e estar de acordo com as exigências conƟdas no presente edital e em
seus anexos e cerƟﬁcar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a invesƟdura no cargo que
pretender.
1.2.

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

1.3.
Este edital, os conteúdos programáƟcos das disciplinas e as descrições dos cargos estarão
disponíveis no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br a parƟr do dia 17/12/2018.
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.

DAS VAGAS

2.1.
Tabela 1.

O nível do cargo, a cidade, o número de vagas e a remuneração para os cargos são apresentados na

2.2.
Além do vencimento básico, o candidato aprovado fará jus ao Auxílio Alimentação, no valor de R$
458,00, para regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, e outros beneİcios, observada a legislação em
vigor.
2.3.
Havendo surgimento de novas vagas, poderão ser realizadas remoções de servidores que já
integram o quadro funcional da UFU, de acordo com o interesse da InsƟtuição, antes da nomeação de novos
candidatos classiﬁcados no concurso.
Tabela 1
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CARGOS NÍVEL "D"

CIDADE

TOTAL DE VAGAS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

UBERLÂNDIA

1

VAGAS AMPLA
VAGAS NEGROS
CONCORRÊNCIA
1
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TÉCNICO EM ESTATÍSTICA

UBERLÂNDIA

1

1

TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS

QUAISQUER CAMPI

1

1

CARGOS NÍVEL "E"

CIDADE

TOTAL DE VAGAS

ADMINISTRADOR

UBERLÂNDIA

1

3.

VAGAS AMPLA
VAGAS NEGROS
CONCORRÊNCIA
1

DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

3.1.
Serão reservadas aos candidatos que se declararem pessoa com deﬁciência 10% (dez por cento) das
vagas existentes e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, em
cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da ConsƟtuição da República FederaƟva do Brasil, na forma do §
2º do arƟgo 5º da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto 9.508/2018, e suas alterações.
3.2.
Conforme o § 3º do art. 1º do Decreto Federal nº 9.508/2018, caso a aplicação do percentual de 10
% (dez por cento) do total de vagas reservadas a cada cargo resulte em número fracionado, este será
aumentado para o primeiro número inteiro subsequente.
3.2.1.
Somente haverá vagas imediatas desƟnadas a candidatos com deﬁciência para os cargos com
vagas ofertadas em número igual ou superior a 5 (cinco). Ou seja, para cargos com menos de 5 (cinco) vagas
ofertadas, o candidato classiﬁcado ﬁgurará apenas em lista de cadastro de reserva para as eventuais vagas que
vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso.
3.3.
O candidato com deﬁciência que pretenda concorrer nesta condição deverá declarar no ato da
inscrição possuir deﬁciência, anexando documento que comprove a condição de deﬁciência nos termos do
disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. O candidato que, no período das inscrições,
não tenha requerido esta condição e não Ɵver anexado documento comprobatório, não poderá fazê-lo
posteriormente, não sendo considerado com deﬁciência e, consequentemente, concorrerá às vagas de ampla
concorrência.
3.4.
Somente serão consideradas pessoas com deﬁciência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no arƟgo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de
02 de Dezembro de 2004, e pela Súmula 377 do Superior Tribunal de JusƟça.
3.5.
O candidato com deﬁciência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto n° 3.298/99
e alterações previstas no art. 2º do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, parƟcipará do concurso em
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos
critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para aprovação.
3.6.
O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se como pessoa com deﬁciência, se classiﬁcado no
Concurso Público, ﬁgurará em lista especíﬁca e, caso obtenha classiﬁcação necessária, ﬁgurará também na
listagem de classiﬁcação geral de acordo com o que determina o Anexo II do Decreto nº 6.944 de 21/08/2009,
transcrito no Anexo I deste Edital.
3.7.
Em caso de não preenchimento de vaga reservada, em virtude de desistência de candidato
ou reprovação da qualiﬁcação como pessoa com deﬁciência, a vaga será preenchida pelo candidato com
deﬁciência posteriormente classiﬁcado, quando houver.
3.7.1.
Na hipótese de não haver candidatos aprovados em número suﬁciente para que sejam ocupadas as
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão reverƟdas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, observada a ordem de classiﬁcação no concurso.
3.8.
O candidato que se declarar como pessoa com deﬁciência, caso aprovado no concurso, será
convocado após a divulgação do resultado parcial e antes da sua homologação para submeter-se à junta médica
oﬁcial da UFU, que emiƟrá parecer quanto à sua qualiﬁcação como pessoa com deﬁciência nos termos do art.
5º do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018.
3.8.1.
Para ﬁns da avaliação de que trata o subitem anterior, o candidato será convocado, uma única
vez, por meio de lista de convocação divulgada na página www.ingresso.ufu.br.
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3.8.2.
A reprovação pela junta médica ou o não comparecimento a ela acarretará a perda do direito às
vagas reservadas aos candidatos com deﬁciência.
3.8.3.
O resultado provisório será publicado no síƟo eletrônico www.ingresso.ufu.br, no qual constarão
os dados de idenƟﬁcação do candidato, a conclusão do parecer da junta médica oﬁcial da UFU a respeito da
qualiﬁcação do candidato como pessoa com deﬁciência e as condições para exercício do direito de recurso pelos
interessados.
3.8.3.1.
Caberá recurso da decisão da junta médica no prazo de 3 dias úteis a parƟr da divulgação do
resultado provisório. O recurso deverá ser encaminhado à Junta Médica Oﬁcial e o resultado será divulgado no
prazo de 5 dias úteis.
3.9.
correção.

Não serão considerados como deﬁciência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de

3.10.
Caso qualiﬁcado como pessoa com deﬁciência pela junta médica, o candidato classiﬁcado com
deﬁciência será convocado após a homologação do concurso e antes da nomeação, para submeter-se à equipe
mulƟproﬁssional, de acordo com o art. 5º do Decreto n° 9.508, de 24/09/2018.
3.10.1.
A equipe mulƟproﬁssional emiƟrá parecer conclusivo, observando as informações prestadas pelo
candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições inerentes ao cargo, a viabilidade das condições de
acessibilidade, o ambiente de trabalho, a possibilidade de uƟlização, pelo candidato, de equipamentos ou outros
meios de que eventualmente uƟlize e a Classiﬁcação Internacional de Doenças (CID) apresentada.
3.10.1.1.
O candidato com deﬁciência, aprovado no Concurso Público, será acompanhado pela equipe
mulƟproﬁssional para ﬁns de veriﬁcar a compaƟbilidade com as atribuições do cargo e a deﬁciência apresentada.
3.10.1.2.
A deﬁciência do candidato, admiƟda a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos
especiais, devem permiƟr o desempenho adequado das atribuições especíﬁcas do cargo.
3.11.
Após a invesƟdura do candidato com deﬁciência, a deﬁciência não poderá ser arguida para
jusƟﬁcar a concessão de aposentadoria nem de reabilitação, visto que deve ser compaơvel com o exercício do
cargo, salvo as hipóteses excepcionais de agravamento imprevisível da deﬁciência, que impossibilitem a
permanência do servidor em aƟvidade.

4.

DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

4.1.
Serão reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas existentes e das que vierem a ser
criadas durante o prazo de validade do concurso, em cumprimento à Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014 e à
Portaria NormaƟva Nº 4, de 6 de Abril de 2018.
4.1.1.
O candidato que pretenda concorrer às vagas reservadas a candidatos negros deverá se
autodeclarar preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça uƟlizado pela Fundação InsƟtuto Brasileiro de
Geograﬁa e EstaơsƟca – IBGE, assinalando esta opção no ato da inscrição e em seguida marcar o campo
especíﬁco, conﬁrmando assim, que pretende concorrer pelo sistema de reserva de vagas. As informações
prestadas neste momento serão de inteira responsabilidade dos candidatos.
4.2.
Conforme o § 2º do arƟgo 1º da Lei nº 12.990/2014, caso a aplicação do percentual de que trata o
subitem 4.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro
imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
4.3.
Somente haverá vagas imediatas desƟnadas a candidatos negros para os cargos com vagas
ofertadas em número igual ou superior a 3 (três). Ou seja, para cargos com menos de 3 (três) vagas ofertadas, o
candidato classiﬁcado ﬁgurará apenas em lista de cadastro de reserva para as eventuais vagas que vierem a
surgir durante o prazo de validade do concurso.
4.4.
Até o ﬁnal do período de inscrição do concurso público, será facultado ao candidato desisƟr de
concorrer pelo sistema de reserva de vagas. O candidato que pretenda concorrer às vagas reservadas para negros
e que, no período das inscrições, não tenha requerido esta condição, não poderá fazê-lo posteriormente, e,
consequentemente, concorrerá às vagas de ampla concorrência.
4.5.
O candidato que prestar declarações falsas será excluído do processo, em qualquer fase deste
Concurso Público, e serão nulos todos os atos delas decorrentes, além de responder, civil e criminalmente, pelas
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consequências decorrentes do seu ato. Na hipótese de já ter sido nomeado, ﬁcará sujeito à anulação deste ato
após procedimento administraƟvo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo, de
outras sanções cabíveis.
4.5.1.
Os candidatos que concorreram às vagas reservadas às pessoas negras, caso classiﬁcados no
concurso público, serão convocados para o procedimento de heteroidenƟﬁcação e deverão comparecer a priori
no Bloco 3P, prédio da Reitoria no Campus Santa Mônica, para entrevista com a Comissão de HeteroidenƟﬁcação
UFU, designada para tal ﬁm conforme Portaria NormaƟva Nº 4, de 6 de Abril de 2018.
4.5.2.
A convocação para o procedimento de heteroidenƟﬁcação, ocorrerá após a divulgação do
Resultado Parcial do concurso e antes da sua Homologação, através de lista de convocação publicada na página
do concurso www.ingresso.ufu.br. Serão convocados para este procedimento, no mínimo, a quanƟdade de
candidatos equivalente a três vezes o número de vagas reservadas às pessoas negras, prevista neste edital, ou
dez candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de aprovação aqui estabelecidas.
4.5.3.
Para ﬁns da veriﬁcação de que trata o item 4.5.1, o candidato será convocado uma única vez. O
não comparecimento caracterizará a sua eliminação do concurso, ainda que ﬁgure em lista desƟnada à ampla
concorrência.
4.5.4.
Compete à Comissão de HeteroidenƟﬁcação a conﬁrmação da veracidade da autodeclaração do
candidato como preto ou pardo, considerando os aspectos fenoơpicos do mesmo, os quais serão veriﬁcados
obrigatoriamente com a presença do candidato, portanto, o procedimento de heteroidenƟﬁcação será
obrigatoriamente realizado sob a forma presencial, podendo ser excepcionalmente e por decisão moƟvada,
telepresencial, mediante uƟlização de recursos de tecnologia de comunicação.
4.5.5.
Os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, ainda que
tenham obƟdo nota suﬁciente para aprovação na ampla concorrência e saƟsfaçam as condições de habilitação
estabelecidas neste edital, deverão se submeter ao procedimento de heteroidenƟﬁcação, sob pena de
eliminação do concurso público.
4.5.6.
O procedimento de heteroidenƟﬁcação será ﬁlmado e sua gravação será uƟlizada na análise de
eventuais recursos interpostos pelos candidatos. O candidato que recusar a realização da ﬁlmagem do
procedimento para ﬁns de heteroidenƟﬁcação, será eliminado do concurso público, dispensada a convocação
suplementar de candidatos não habilitados.
4.5.7.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Concurso Público
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
4.5.8.
O resultado provisório do procedimento de heteroidenƟﬁcação será publicado no síƟo eletrônico
www.ingresso.ufu.br, no qual constarão os dados de idenƟﬁcação do candidato, a conclusão do parecer da
comissão de heteroidenƟﬁcação a respeito da conﬁrmação da autodeclaração e as condições para exercício do
direito de recurso pelos interessados.
4.5.9.
Caberá recurso da decisão da Comissão de HeteroidenƟﬁcação no prazo de 3(três) dias úteis
contados a parƟr da publicação do resultado provisório da avaliação no site www.ingresso.ufu.br. O recurso
deverá ser encaminhado à Comissão Recursal e o resultado deﬁniƟvo será divulgado no prazo de até 10 (dez)
dias úteis.
4.5.10.
O resultado deﬁniƟvo do procedimento de heteroidenƟﬁcação também será publicado no síƟo
eletrônico www.ingresso.ufu.br, no qual constarão os dados de idenƟﬁcação do candidato e a conclusão ﬁnal a
respeito da conﬁrmação da autodeclaração.
4.6.
A autodeclaração terá validade somente para o concurso público para o qual o interessado se
inscreveu, não podendo ser aproveitada em outras inscrições ou concursos.
4.7.
Os candidatos autodeclarados pretos ou pardos que ﬁzerem a opção pela reserva de vagas
concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas pela Lei nº 12.990/2014, bem como às vagas desƟnadas à
ampla concorrência, podendo, ainda, se for o caso, concorrer às vagas reservadas a pessoas com deﬁciência (Lei
nº 8.112/90, art. 5º, §2º), de acordo com a sua classiﬁcação no concurso, desde que atendidas às demais regras
deste edital.
4.8.
O candidato que optar por se declarar como preto ou pardo para concorrer às vagas reservadas
concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para
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aprovação.
4.9.
Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não
serão considerados para efeito de preenchimento das vagas reservadas aos negros. Neste caso o nome do
candidato constará nas duas listas, apenas para efeito de convocação para o processo de heteroidenƟﬁcação,
conforme especiﬁcado no item 4.5.5.
4.10.
Em caso de não preenchimento de vaga reservada aos negros, em virtude de desistência de
candidato, ou por outro moƟvo, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classiﬁcado, quando
houver.
4.10.1.
Na hipótese de não haver candidatos aprovados em número suﬁciente para que sejam ocupadas as
vagas reservadas aos negros, as vagas remanescentes serão reverƟdas para ampla concorrência e serão
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classiﬁcação no concurso.
4.11.
O candidato negro e com deﬁciência, optante das respecƟvas vagas reservadas, que for aprovado
dentro do número de vagas oferecidos a candidatos com deﬁciência, não será considerado para preenchimento
das vagas reservadas aos negros, e vice versa. Assim como descrito no item 4.9, neste caso o nome do candidato
constará nas duas listas, apenas para efeito de sua convocação para o processo de heteroidenƟﬁcação.

5.

DO CARGO, LOTAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

5.1.
O concurso será realizado para o provimento de cargos dos níveis "D" e “E”, da Carreira dos Cargos
Técnico-AdministraƟvos da Educação, de acordo com o número de vagas correspondentes, conforme Tabela 1.
5.2.
Os candidatos classiﬁcados nesse concurso, nomeados para ocupar os cargos descritos na Tabela 1,
serão lotados e terão exercício na Universidade Federal de Uberlândia, em quaisquer das cidades: Uberlândia,
Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo e em quaisquer outros campi que possam surgir.
5.3.
As vagas que posteriormente forem desƟnadas 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 da Universidade, de Uberlândia, Ituiutaba, Monte
Carmelo, Patos de Minas, e em quaisquer outros campi que possam surgir, de acordo com o interesse da
InsƟtuição.
5.4.
A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, estabelecida no arƟgo 19, da Lei nº
8.112/90, alterado pelo arƟgo 22, da Lei no 8.270/91.
5.4.1.
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 InsƟtuição.

6.

DA INSCRIÇÃO

6.1.
As inscrições serão realizadas por meio da Internet, no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br,
no período de 02/02/2019 até as 15h do dia 17/02/2019.
6.2.
O valor da inscrição será de R$ 73,00 (setenta e três reais) para os cargos de nível “D” e de R$
125,00 (cento e vinte e cinco reais) para os cargos de nível “E”. O pagamento deverá ser efetuado no período de
02/02/2019 até as 21h59min do dia 18/02/2019, exclusivamente por meio do boleto gerado, para esse ﬁm, ao
ﬁnal do processo de inscrição, sob pena de não ser conﬁrmada a inscrição.
6.2.1.
O candidato com necessidades especiais para a realização da prova será atendido em setores
desƟnados para este ﬁm, exclusivamente na cidade de Uberlândia, no Campus Santa Mônica, devendo informar o
Ɵpo de necessidade no ato da inscrição.
6.2.2.
O candidato deverá, no período de 02/02/2019 até o dia 17/02/2019, fazer upload do Relatório
Médico atualizado, datado, assinado e carimbado pelo médico e o requerimento de solicitação de atendimento
especial para realização das provas, devidamente preenchido, disponibilizado no endereço eletrônico
www.ingresso.ufu.br.
6.2.3.
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.
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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), sendo o mesmo em tal caso designado pela
DIRPS, para sanar eventuais dúvidas ou fornecer informações sobre o Processo SeleƟvo durante
a aplicação da prova, sempre que solicitado pelo candidato surdo ou com deﬁciência audiƟva.
e) auxílio de transcritor.

6.2.5.
especiais.

A UFU não se responsabilizará por nenhum Ɵpo de deslocamento do candidato com necessidades

6.2.6.
A candidata que Ɵver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além de solicitar
atendimento especial para tal ﬁm, deverá no período de 02/02/2019 até o dia 17/02/2019, fazer upload da cópia
da cerƟdão de nascimento da criança no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br.
6.2.7.
No(s) dia(s) de realização da(s) prova(s), a candidata descrita no item 6.2.6, que Ɵver seu
requerimento deferido, deverá levar um acompanhante, que ﬁcará em sala reservada para essa ﬁnalidade e que
será responsável pela guarda da criança.
6.2.8.
A candidata que Ɵver necessidade de amamentar poderá solicitar ampliação da duração da
realização das provas objeƟvas em tempo equivalente ao dispendido para a amamentação, até o limite de 1(uma)
hora.
6.2.9.
A candidata descrita no item 6.2.6, que não levar acompanhante não realizará a prova. A UFU não
disponibilizará acompanhante para guarda de criança.
6.2.10.
As solicitações de que tratam os subitens 6.2.4 e 6.2.6, ou qualquer outro Ɵpo de solicitação de
atendimento especial, deverão ser indicadas na solicitação de inscrição, nos campos apropriados.
6.2.11.

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

6.3.
De acordo com o Decreto nº 8.727, de 28 de abril 2016, o candidato travesƟ ou transexual (pessoa
que se idenƟﬁca e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua idenƟdade de gênero), que desejar
atendimento pelo nome social na divulgação dos resultados, homologação e eventual nomeação, poderá solicitar
a inclusão e uso do nome social em sua inscrição on-line.
6.3.1.
A solicitação para inclusão de nome social efetuada após a data de encerramento das inscrições
será indeferida.
6.3.2.
A UFU reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição que
moƟva a solicitação de atendimento declarado.
6.3.3.
Quando das publicações no Diário Oﬁcial da União e nas listas de publicações no site da UFU o
nome social será acompanhado do nome civil, que será uƟlizado para ﬁns administraƟvos internos.
6.3.4.
Conferência dos dados do Requerimento de Inscrição e Solicitação de ReƟﬁcação: o candidato
que desejar corrigir dados incorretos de sua inscrição poderá fazê-lo no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br,
através do Sistema de Inscrição On-line, durante o período de inscrição usando o número de seu CPF. O candidato
poderá reƟﬁcar seus dados pessoais. Não será possível a reƟﬁcação do número do CPF do candidato. Após o
período de inscrição, não serão aceitas quaisquer modiﬁcações em nenhum dos dados informados pelo
candidato.
6.4.

Isenção.

6.4.1.
O candidato oriundo de família de baixa renda ou doador de medula óssea em enƟdades
reconhecidas pelo Ministério da Saúde, poderá solicitar isenção do pagamento de taxa de inscrição, nos termos da
Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018.
6.4.2.

A isenção deverá ser solicitada, no período de 02/02/2019 até o dia 14/02/2019, sendo:
a) Para candidato oriundo de família de baixa renda mediante preenchimento do requerimento
de isenção, disponível no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, com a indicação, no
requerimento, do Número de IdenƟﬁcação Social - NIS associado ao candidato, atribuído pelo
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CadÚnico.
b) Para o candidato doador de medula óssea a isenção deverá ser solicitada, no período de
inscrição, sendo que o candidato deverá fazer upload do seu Cartão de Doador Voluntário de
Medula Óssea, expedido pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).
6.4.3.
O candidato de baixa renda que ainda não possuir o Número de IdenƟﬁcação Social - NIS deverá
providenciá-lo no Setor de Serviço Social da Prefeitura Municipal de sua cidade.
6.4.4.
O candidato só terá seu pedido de isenção conﬁrmado se o NIS esƟver validado pelo Órgão Gestor
do CadÚnico até o dia 14/02/2019.
6.4.5.

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

6.4.6.
Caberá ao candidato realizar consulta no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br para veriﬁcar o
resultado de seu pedido de isenção da taxa de inscrição a parƟr das 12h do dia 16/02/2019.
6.4.7.
O candidato que Ɵver seu pedido de isenção indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa devida
no prazo esƟpulado no subitem 6.2. deste Edital.
6.4.8.
O candidato que Ɵver o seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa
de inscrição, na forma e no prazo estabelecido no subitem 6.2., terá sua inscrição indeferida nesse concurso.
6.4.9.
O comprovante de pagamento deverá ser manƟdo com o candidato, pois poderá lhe ser solicitado
pela Diretoria de Processos SeleƟvos – DIRPS.
6.4.10.
O candidato poderá veriﬁcar a conﬁrmação do pagamento da taxa de inscrição no Sistema de
Inscrição On-line, disponível no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, em até 5 (cinco) dias úteis a parƟr 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 23/02/2019. Só será efeƟvada a inscrição cujo pagamento for conﬁrmado pela
UFU.
6.5.

Ficha do Candidato.

6.5.1.
A Ficha do Candidato, que será a convocação do candidato para realização do Concurso, estará
disponível ao candidato no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br a parƟr das 15h do dia 07/03/2019. Além
de informações sobre a sua idenƟﬁcação, nela também constarão data, horário, tempo de duração e local onde o
candidato realizará sua prova (campus, bloco e setor).

7.

DAS FASES DO CONCURSO

7.1.

O Concurso Público será realizado em duas etapas:

7.1.1.
Primeira Etapa: Para todos os cargos Prova ObjeƟva, contendo as provas de Conhecimentos Gerais
e Conhecimentos Especíﬁcos, que constarão de questões objeƟvas de múlƟpla escolha, de caráter eliminatório e
classiﬁcatório e versarão sobre os conteúdos programáƟcos constantes do Anexo III deste Edital. Será reprovado
do concurso público o candidato que obƟver quanƟdade de acertos inferior a 12 (doze) nas questões de
Conhecimentos Especíﬁcos da Prova ObjeƟva.
7.1.2.
Sinais”.

Segunda Etapa: prova práƟca somente para o cargo de “ Tradutor e Intérprete de Linguagem de

7.1.2.1.
Para a segunda etapa serão classiﬁcados até duas vezes o número máximo de candidatos aprovados
de acordo com o Anexo I deste edital.
7.2.
Para todos os cargos, cada questão de múlƟpla escolha constará de 4 alternaƟvas com apenas uma
alternaƟva a ser assinalada como resposta, respeitando-se o enunciado.
7.3.
As disciplinas, a quanƟdade de questões e os pesos atribuídos a cada disciplina estão apresentados
na Tabela 2.
Tabela 2: Distribuição das disciplinas, número de questões e pontuações.
Disciplinas

Número de Questões

Número mínimo de
acertos

Peso
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Língua Portuguesa

10

-

1

Noções de InformáƟca

5

-

1

Legislação

5

-

1

Conhecimentos Especíﬁcos

20

12

2

Total

40

7.4.
O candidato que não comparecer ao(s) local(is) e nos horários indicados na convocação para
realização desta fase do Concurso Público, será eliminado do mesmo.
7.5.
É de responsabilidade exclusiva do candidato obter todas as informações referentes à sua
convocação.

8.

APLICAÇÃO DAS PROVAS.

8.1.
A prova objeƟva será aplicada, pela Diretoria de Processos SeleƟvos (DIRPS) da UFU, no dia
17/03/2019, em Uberlândia, com início previsto para 14h, com duração de 04 horas.
8.2.
No dia da prova, 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.
8.3.
13h40min.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 13h e fechados, pontualmente, às

8.4.
13h40min.

Em nenhuma hipótese, será permiƟda a entrada de candidatos e acompanhantes após as

8.5.

O candidato deverá trazer os seguintes itens para realizar a prova:
a) documento de idenƟdade;
b) ﬁcha do candidato;
c) caneta esferográﬁca (Ɵnta azul, com corpo transparente); somente poderá ser uƟlizada caneta
com estas caracterísƟcas.

8.6.
Serão considerados Documentos de IdenƟdade: as carteiras ou cédulas de idenƟdade (expedidas
por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Civis); Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
carteiras expedidas por ordens ou conselhos criados por lei federal ou controladores do exercício proﬁssional,
desde que contenham o número de idenƟdade que lhes deu origem, a impressão digital e a assinatura do
candidato. A Carteira de Estrangeiro ou Passaporte Visado são documentos válidos para candidato estrangeiro.
8.7.
Será proibido ao candidato uƟlizar, durante a realização da prova objeƟva, sob pena de ser reƟrado
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, compasso, escalímetro, esƟletes, corretores líquidos,
impressos (de quaisquer Ɵpos), anotações ou similares;
c) bolsas, chapéus, boƩons, broches, pulseiras, brincos ou similares;
d) cabelos longos soltos;
e) armas de qualquer espécie.
8.7.1.
Ao se inscrever para o concurso de que trata o presente Edital o candidato autoriza a UFU, caso
entenda necessário, a proceder à revista pessoal. O candidato terá, automaƟcamente, sua prova anulada e será
reƟrado do local de realização, caso esteja portando, durante a realização da prova, mesmo que desligado,
qualquer aparelho eletrônico ou de telecomunicações.
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8.7.2.
A UFU não se responsabilizará pelo paradeiro de material de uƟlização proibida no local de
realização das provas que seja trazido pelo candidato.
8.8.
Somente será permiƟdo o uso de aparelho audiƟvo àquele candidato que Ɵver declarado
necessidade audiƟva 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.
8.9.
As folhas do caderno de questões não poderão ser destacadas. Além da Folha de Respostas e do
caderno de questões, nenhum outro papel poderá ser uƟlizado.
8.9.1.
O candidato deverá veriﬁcar se os dados conƟdos na(s) Folha(s) de Respostas (nome, número de
inscrição, número de documento de idenƟdade e opção de cargo) correspondem aos de sua inscrição.
8.10.
Salvo nos casos de candidatos com necessidades especiais, em nenhuma outra hipótese haverá
aplicação da prova em horários diferentes dos estabelecidos neste edital.
8.11.

Uma vez na sala ou no local de realização das provas, o candidato deverá:
a) conferir, antes do início da prova, se não está portando aparelhos celulares ou qualquer
disposiƟvo 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 conƟdas na capa do caderno;
e) veriﬁcar, quando autorizado pelo ﬁscal, se há falhas de impressão em seu caderno de
questões e em sua Folha de Respostas; caso haja, solicitar ao ﬁscal a troca.

8.12.
O candidato não poderá fazer qualquer anotação na capa ou no caderno de provas até que seja
autorizado o início da prova pelo ﬁscal.
8.13.
O candidato deverá permanecer nos locais onde esƟver realizando as provas, até o ﬁnal do assim
denominado Período de Sigilo. Esse período é calculado com base no horário de início da prova no setor que
começou a aplicação da mesma mais tarde. O Período de Sigilo será informado no local de provas. É de
responsabilidade do candidato a entrega da(s) folha(s) de respostas ao ﬁscal de sala, não sendo permiƟdo que a
mesma não seja entregue pelo candidato, sob pena de anulação da prova.
8.14.
Expirado o prazo para realização das provas, os ﬁscais solicitarão aos candidatos a interrupção
deﬁniƟva da execução das provas e a entrega da(s) Folha(s) de Respostas. O candidato que se recusar a atender à
solicitação terá sua prova automaƟcamente anulada.
8.14.1.
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.
8.14.2.

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

8.15.
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 permiƟdo que os candidatos fumem durante a realização das provas.
8.16.
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 reƟrado da sala e terá,
automaƟcamente, sua(s) prova(s) anulada(s).
8.17.

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

8.18.
É expressamente proibida qualquer comunicação entre os candidatos durante a prova, sob pena de
anulação da mesma.
8.19.
O candidato poderá trazer seu próprio lanche, desde que ﬁque submeƟdo à veriﬁcação por parte
do ﬁscal se o mesmo não possui anotações ou outro material não permiƟdo.

9.

FORMA DA PROVA OBJETIVA

9.1.
As questões da Prova ObjeƟva estarão agrupadas em um caderno, em cujas páginas poderá haver a
indicação do Ɵpo 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.
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9.2.

Folha de Respostas

9.2.1.

Haverá uma Folha de Respostas única para todas as disciplinas.

9.2.2.
A Folha de Respostas estará com numeração das questões: de 01 a 40 (de um a quarenta) para
todos os cargos.
9.2.3.
O candidato deverá conferir seu nome, número de inscrição e cargo pretendido. Se esses dados
esƟverem corretos, deverá escrever a frase determinada em local próprio. O candidato também deve marcar a
célula correspondente ao Ɵpo de sua prova.
9.2.4.
Se o candidato deixar de assinalar ou assinalar incorretamente o Ɵpo de prova, esta será corrigida
com o gabarito do Ɵpo de prova que lhe conferir a menor pontuação.
9.2.5.
O candidato deverá ser cuidadoso ao marcar as respostas das questões objeƟvas, pois não haverá
subsƟtuição da Folha de Respostas.
9.2.6.
O candidato deverá preencher completa e adequadamente a célula correspondente à sua resposta,
uƟlizando a caneta esferográﬁca (Ɵnta azul).
9.2.7.

O candidato terá sua resposta da questão objeƟva anulada se:
a) houver qualquer Ɵpo 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 esƟver 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 Ɵver sido
feita por material proibido e houver registro em ata, pelo ﬁscal de sala, o candidato será
desclassiﬁcado).

9.2.8.
O candidato não deverá destacar nenhuma parte da Folha de Respostas e nem escrever nos
espaços reservados à UFU.
10.

FORMA DA PROVA PRÁTICA

10.1.
A UFU divulgará no site www.ingresso.ufu.br no dia 18 de abril de 2019 a relação dos candidatos
classiﬁcados para a segunda etapa, prova práƟca, dos cargos de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais.
10.2.

As provas práƟcas serão aplicadas no dia 07 de maio de 2019.

10.3.
O horário e local de realização da prova práƟca serão divulgados após as 17h do dia 23 de abril de
2019, no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br.
10.4.
Só farão a prova práƟca aqueles candidatos não eliminados e classiﬁcados na primeira etapa de
acordo com a quanƟdade previamente estabelecida no item 7.1.1 deste edital.
10.5.
Os critérios de avaliação da prova práƟca para o cargo de “Tradutor e Intérprete de Linguagem de
Sinais”, estão disponíveis no Anexo III, deste Edital.
10.6.
Informações complementares sobre a prova práƟca serão publicadas após as 17h do dia 23 de abril
de 2019, no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br.
10.7.
Será divulgada, no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, a relação dos componentes da banca
examinadora das provas práƟcas deste concurso no dia após as 17h do dia 23 de abril de 2019, conforme portaria
R. 1.870, de 29 de novembro de 2012.
10.8.
Poderão ser interpostos recursos contra a composição da banca examinadora das provas práƟcas
entre os dias 24 e 25 de abril de 2019. Tais recursos devem ser apresentados no Setor de Atendimento da
Diretoria de Processos SeleƟvos, 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.
10.8.1.
As respostas a esses recursos serão publicadas no dia 30 de abril de 2019, no endereço eletrônico
www.ingresso.ufu.br, após às 14 horas.
10.9.
A prova práƟca tem caráter eliminatório, totalizando 100 (cem) pontos. Serão considerados
aprovados os candidatos que obƟverem o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) para os cargos de
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Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais.
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 moƟvo 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 İsica e(ou) orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes
de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela DIRPS (matuƟno ou vesperƟno), o qual será realizado
de forma aleatória.
10.12.

Será eliminado do processo seleƟvo nesta fase, o candidato que:

a)
reƟrar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização e não esƟver no local da
prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaƟcamente desclassiﬁcado.
b)
não apresentar a documentação exigida;
c)
não obƟver o mínimo de aproveitamento exigido na prova práƟca;
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 da prova práƟca ocorrerá no dia 10 de maio de 2019 no endereço
eletrônico www.ingresso.ufu.br, após as 17h.
Caberá recurso contra o resultado da prova práƟca nos dias 13 e 14 de maio de 2019.

10.14.

10.15.
Os recursos interpostos contra o resultado da prova práƟca devem ser apresentados, no Setor de
Atendimento da Diretoria de Processos SeleƟvos, 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 20 de maio de 2019, no endereço eletrônico
www.ingresso.ufu.br, após as 17h.
DETERMINAÇÃO DA NOTA E CLASSIFICAÇÃO FINAL

11.

11.1.
A Nota Final do candidato no Concurso Público será determinada, padronizando-se os seus Escores
Brutos (EBs) obƟdos na prova objeƟva.
11.2.
Padronização é a operação uƟlizada 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 comparaƟva entre os
candidatos, considerando o seu desempenho nas diferentes disciplinas avaliadas. A equação estaơsƟca 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.

(EQUAÇÃO 1)

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 não reprovados (item 7.1.1);

S:
Desvio Padrão dos EBs de todos os candidatos para o mesmo cargo nessa disciplina que não tenham sido
reprovados conforme critérios estabelecidos no item 7.1.1 deste edital;
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A equação acima permite veriﬁcar de quantos pontos padronizados o candidato difere da média.
Para determinação do Escore Padronizado da Prova ObjeƟva (EPPO), calcula-se, para cada candidato não
reprovado, a média ponderada dos escores padronizados das disciplinas da prova objeƟva, ou seja, o somatório
dos escores padronizados por disciplina, mulƟplicado pelo peso da disciplina, dividido pelo somatório dos pesos
de cada disciplina, conforme Tabela 2.
A equação 2 apresenta a fórmula de cálculo:

(EQUAÇÃO 2)

Em que:
EPPO: Escore Padronizado da Prova ObjeƟva
EPk: Escore padronizado para cada uma das disciplinas da prova objeƟva.
Pk:

Peso atribuído à disciplina K, conforme Tabela 2.

K:

Índice de cada uma das disciplinas da prova objeƟva

11.3.
Equação 3.

O Escore Final Total (EFT) é igual ao Escore Padronizado da Prova ObjeƟva (EPPO), de acordo com a

(EQUAÇÃO 3 )

11.4.
Para o cargo com prova práƟca, aplica-se aos escores ﬁnais de cada etapa a ponderação de 40%
para a primeira etapa (prova objeƟva) e 60% para a segunda etapa (prova práƟca), de acordo com a equação 4.

(EQUAÇÃO 4 )

11.5.
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 FINAL

12.1.
A classiﬁcação ﬁnal dos candidatos dar-se-á, na ordem decrescente de EFT. Havendo empate no
concurso, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) Ɵver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até o úlƟmo dia da inscrição, conforme
parágrafo único do art. 27 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b) obƟver maior pontuação nas questões objeƟvas de Conhecimentos Especíﬁcos.
c) obƟver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa.
d) Ɵver maior idade.
12.2.
A nomeação dos candidatos aprovados no concurso dar-se-á por ordem de classiﬁcação de acordo
com o Anexo II deste Edital. Os candidatos não classiﬁcados no número máximo de aprovados de que trata o
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Anexo I deste Edital, ainda que tenham aƟngido nota mínima, estarão automaƟcamente reprovados no concurso
público.
12.3.
reprovado.

Nenhum dos candidatos empatados na úlƟma classiﬁcação de aprovados será considerado

13.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS

13.1.
Os gabaritos oﬁciais preliminares das questões objeƟvas, serão divulgados no endereço eletrônico
www.ingresso.ufu.br no dia 18/03/2019, após as 20 horas.
13.2.
Para recorrer contra estes gabaritos, o candidato deverá uƟlizar o Sistema Eletrônico de
Interposição de Recurso, após as 20h do dia 19/03/2019 até as 23h59min do dia 20/03/2019, por meio do
endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, e seguir as instruções ali conƟdas.
13.3.
Julgando procedente o eventual recurso, a DIRPS poderá anular a questão, neste caso, os pontos da
questão serão considerados a favor de todos os candidatos.
13.4.
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.
13.5.
O candidato somente poderá interpor recurso contra o gabarito oﬁcial preliminar de posse dos
seus números de inscrição, CPF e endereço de e-mail válido.
13.6.
O candidato não poderá contestar a mesma questão mais de uma vez. Caso o faça, a contestação
será indeferida.
13.7.

Contestações iguais serão respondidas apenas uma vez.

13.8.
deﬁniƟvo.

As questões objeƟvas serão corrigidas por processo eletromecânico a parƟr do gabarito oﬁcial

13.9.
A UFU disponibilizará em seu endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br as contestações recebidas
ao gabarito oﬁcial preliminar da Prova ObjeƟva e as respecƟvas respostas, no dia 28/03/2019, após as 15h.
13.10.
Os gabaritos oﬁciais deﬁniƟvos a serem uƟlizados na correção das questões objeƟvas serão
divulgados no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br no dia 28/03/2019, após as 15h.
13.11.
As imagens digitais (cópias) da Folha de Resposta da Prova ObjeƟva e as notas de cada
candidato estarão disponibilizadas no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, sem necessidade de solicitação
prévia, no dia 29/03/2019, após as 15h.
13.12.
Recursos interpostos contra a nota da Prova ObjeƟva devem ser enviados ao Setor de
Atendimento da DIRPS, por meio do endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br, e seguir as instruções ali conƟdas,
entre o dia 01/04/2019 e as 23h59min do dia 02/04/2019.
13.13.
As respostas aos recursos contra o resultado na Prova ObjeƟva serão disponibilizadas no endereço
eletrônico www.ingresso.ufu.br após as 15h do dia 08/04/2019.
13.14.
O candidato, em seus recursos ou contestações, deverá ser claro, consistente e objeƟvo em seu
pleito. Contestação inconsistente ou intempesƟva será indeferida.
13.15.
Não serão aceitos recursos ou contestações que desrespeitem as respecƟvas instruções,
disponibilizadas no endereço www.ingresso.ufu.br, ou cujo teor desrespeite a banca.
13.16.
As questões cujas notas forem objeto de recurso passarão por uma nova correção e sua nota, que
poderá ser manƟda, aumentada ou diminuída, será a nota deﬁniƟva da questão.
13.17.
Em nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de revisão de contestação ou recurso de gabarito
oﬁcial deﬁniƟvo.
13.18.
A lista de aprovados para todos cargos, exceto o de Tradutor e Intérprete de Linguagem de
Sinais será divulgada após as 15h do dia 18/04/2019 no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br.
13.19.
A publicação da lista de aprovados para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais
será divulgada no dia 24 de maio de 2019, no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br.
13.20.
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uma lista para vagas reservadas aos candidatos com deﬁciência e uma para vagas reservadas aos candidatos
negros.
13.20.1.
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 (Anexo I).
13.21.
Será oportunizado interposição de recurso contra o resultado ﬁnal do concurso público, que deverá
ser enviado pelo endereço eletrônico www.ingresso.com.br, observando as instruções descritas, no prazo de 2
(dois) dias úteis contados a parƟr da divulgação do resultado ﬁnal do concurso.
13.22.
O resultado ﬁnal do concurso, obedecida a classiﬁcação em ordem decrescente de notas (EFTs),
será homologado e publicado no Diário Oﬁcial da União, sendo respeitado o disposto no 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.

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 ConsƟtuição Federal.
14.2.

Estar em gozo dos direitos políƟcos.

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 III deste edital.
14.5.

Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

14.6.

Possuir apƟdão İsica e mental para o cargo pretendido.

14.7.
Não ter sofrido, no exercício da Função Pública, penalidade incompaơvel com a invesƟdura 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 permiƟdos em lei, desde que
assegurada a hipótese de opção dentro do prazo para a posse, determinado no § 1º do art. 13, da Lei 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.
Os candidatos aprovados serão nomeados obedecendo rigorosamente à ordem de classiﬁcação no
limite das vagas disponíveis e ﬁxadas na Tabela 1.
15.3.
A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a
candidatos com deﬁciência e candidatos negros.
15.4.
A aprovação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automáƟco no cargo para o qual
se habilitou, mas apenas a expectaƟva de ser nele invesƟdo.
15.5.
A posse do candidato no cargo ﬁca condicionada à apresentação de todos os documentos
comprobatórios dos requisitos relacionados no item 13.
15.6.
O candidato aprovado, que for convocado para assumir o cargo, somente será empossado se for
considerado apto İsica 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 roƟna básica complementada
por exames clínicos e (ou) laboratoriais especializados, sempre que se ﬁzerem necessários.
15.7.
A nomeação dos candidatos será divulgada no Diário Oﬁcial da União e por meio de
correspondência eletrônica (e-mail), convocando os candidatos nomeados para a posse, de acordo com os dados
informados no ato da inscrição. A Universidade não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail de
Nomeação ou o não comparecimento por parte do candidato, no prazo determinado.
15.8.
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
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invesƟdura no cargo para o qual se habilitou.
15.9.
Durante o prazo de validade do concurso, o candidato classiﬁcado poderá ser aproveitado por outra
InsƟtuição Federal de Ensino, de acordo com o interesse da UFU, observando a ordem de classiﬁcação e a
concordância do candidato.
15.10.
O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação da
homologação do resultado no Diário Oﬁcial da União, podendo no interesse da Administração, ser prorrogado por
igual período.

16.

DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1.
Não serão aceitos, como comprovantes, quaisquer documentos obƟdos da Internet cujos dados
estejam diferentes dos constantes nos arquivos da UFU.
16.2.
edital.

A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público conƟdas no

16.3.
Este edital e demais informações referentes a este concurso serão divulgadas no endereço
eletrônico www.ingresso.ufu.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de
todos os atos, editais complementares, reƟﬁcações e comunicados referentes a este concurso público no Diário
Oﬁcial da União e no site.
16.4.
das provas.

Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização

16.5.
Eventuais comunicações que não tenham data de publicação prevista nesse Edital e que necessitem
serem feitas aos candidatos, sobre esse Concurso, serão feitas por meio de mensagem eletrônica, expedidas para
o endereço que constar no cadastro do candidato.
16.6.
A Universidade Federal de Uberlândia não se responsabiliza por informação não recebida pelo
candidato, em decorrência de erros no preenchimento do Sistema de Inscrição Online, por inconsistências de
dados fornecidos pelo candidato no ato da inscrição, bem como o não recebimento de e-mails, enviados pela
insƟtuição durante o processo seleƟvo.
16.7.

Será excluído do concurso o candidato que:
a) ﬁzer, a qualquer momento, declaração falsa ou incompleta.
b) deixar de comparecer à prova.
c) Ɵver aƟtude 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 uƟlizar livros,
notas, impressos e(ou) materiais não determinados nas Orientações ao Candidato.
e) for responsável por falsa idenƟﬁcação 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.

16.8.
Será excluído ainda do concurso, o candidato que uƟlizar ou tentar uƟlizar meios fraudulentos para
obter beneİcios para si ou para terceiros.
16.9.
Somente será admiƟdo na sala de provas, o candidato previamente inscrito, que esƟver
devidamente munido de um documento de idenƟdade.
16.10.
A DIRPS, a critério exclusivo, poderá fotografar e colher impressões digitais do candidato, para
efeitos de idenƟﬁcação, caso seja necessário.
16.11.
Ao tomar conhecimento deste edital, o candidato, sem oposição, declara estar de acordo com a
providência de que trata o subitem anterior, caso ocorra.
16.12.
Os candidatos aprovados e classiﬁcados deverão manter atualizados seus endereços e e-mails na
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Divisão de Provimento e Acompanhamento de Pessoal, pelo e-mail
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dipap@reito.ufu.br, responsabilizando-se por prejuízos decorrentes da não atualização.
16.13.
A classiﬁcação obƟda pelo candidato aprovado no concurso não gera para si o direito de escolher
seu local de exercício, ﬁcando essa deﬁnição condicionada ao interesse e à conveniência da Administração da
UFU.
16.14.
Não haverá remoção a pedido do servidor, nos primeiros 18 (dezoito) meses de efeƟvo exercício,
exceto em situações excepcionais e àquelas previstas nas alíneas a, b e c do inciso III, do arƟgo 36 da Lei nº
8.112/1990, devidamente analisadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
16.15.
CompeƟrá à UFU receber e esclarecer eventuais quesƟonamentos ao Concurso Público, inclusive a
este edital e aos Conteúdos ProgramáƟcos das Disciplinas. À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas compeƟrá receber,
decidir ou encaminhar aos órgãos administraƟvos competentes os recursos interpostos.
16.16.
Impugnações ou recursos interpostos contra este edital devem ser enviados ao Setor de
Atendimento da Diretoria de Processos SeleƟvos, para o endereço atendimento@dirps.ufu.br, até o
dia 20/12/2018.
16.17.
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, subsƟtuir datas, realizar novas provas, sem qualquer ônus para
a InsƟtuição e sem cobranças de taxas adicionais para os candidatos.

Uberlândia, 17 de dezembro de 2018.

MARCIO MAGNO COSTA
PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Documento assinado eletronicamente por Marcio Magno Costa, Pró-Reitor(a), em 14/12/2018, às 15:41,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenƟcidade deste documento pode ser conferida no site hƩps://www.sei.ufu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0918520 e o código CRC 2FF9B421.

ANEXOS AO EDITAL
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS

1.

LÍNGUA PORTUGUESA

Será avaliada a capacidade de o candidato:
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Ler, compreender e interpretar textos diversos de diferentes gêneros discursivos, redigidos em Língua
Portuguesa e produzidos em situações diferentes e sobre temas diferentes.
Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em
textos argumentativos.
Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título,
escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus efeitos
de sentido.
Apreender informações não explicitadas, apoiando-se em deduções.
Identificar elementos que permitam extrair conclusões não explicitadas no texto.
Integrar e sistematizar informações.
Identificar elementos que permitam relacionar o texto lido a outro texto ou a outra parte do mesmo texto.
Identificar informações pontuais no texto.
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 discursivos.
Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas, catáforas, uso de
organizadores textuais, de coesivos, etc.
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.
Identificar efeitos de sentido decorrentes do emprego de 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).
Identificar, em textos dados, as classes de palavras como mecanismos de coesão e coerência textual.
Identificar 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.
Identificar a importância da organização gráfica e diagramação para a coesão e coerência de um texto.
Identificar 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, A. S. A Arte de argumentar. Cotia, S. Paulo: Ateliê Cultural, 2008.
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras – coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
FIORIN, José Luiz. Argumentação. 1ª ed., 3ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2017.
FONTANA, Niura Maria; PAVIANI, Neires Maria Soldarelli; PRESSANTO, Isabel Maria Paese. Práticas de
linguagem: gêneros discursivos e interação. Caxias do Sul, RS: Educs, 2009.
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KOCH, I. G. V. A Coesão Textual. 17. ed., São Paulo: Contexto, 2002.
KOCH, Ingedore G. V.; TRAVAGLlA, L. C. Texto e coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
KOCH, Ingedore G. V.; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.
______. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual: Análise de Gêneros e Compreensão. São Paulo: Parábola Editorial,
2008.

2.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
MS-Windows 7: controle de acesso e autenƟcação de usuários, painel de controle, central de ações, área de
trabalho, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, ferramentas de diagnósƟco, 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 eƟquetas, 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 aplicaƟvo 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/síƟos Web, sites/síƟos 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:
ANDRADE, Denise de Fátima. Windows 7 - Simples e Rápido. Santa Cruz do Rio Pardo - SP, Viena, 2010.
JOYCE, Jerry; MOON, Marianne. Windows 7 - Rápido e Fácil – um guia prático, simples e colorido. Porto
Alegre-RS, Bookman, 2011.
PREPPERNAU, J.; COX, J. "Microsoft Office Word 2007 - Passo a Passo". Bookman, 2007. ISBN:
9788577800322.
MANZANO, Jose Augusto N. G.; MANZANO, Andre Luiz N.g. Estudo Dirigido de Microsoft Office Excel 2007 –
Avançado. São Paulo: Editora Érica, 2007.
McFEDRIES, Paul. Fórmulas e funções com Microsoft® office Excel 2007. Ed. Pearson, 2008.
REHDER, Wellington; PEREIRA, Domênico Turim. Power Point 2007 - Inovação e Automação de Apresentações.
Santa Cruz do Rio Pardo - SP, Viena, 2008.
RIMOLI, Monica Alvarez. Microsoft Office PowerPoint 2007. São Paulo: Komedi Editora.
LEVINE, J. R.; LEVINE, M. Y. "Internet Para Leigos". Alta Books, 2013. ISBN: 9788576088080.
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LEGISLAÇÃO
Regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Lei 8.112 de 1990 e suas alterações.
Código de ÉƟca Proﬁssional no Serviço Público. Decreto 1.171 de 22 de junho de 1994.
Lei da Improbidade AdministraƟva. Lei nº 8.429/1992.
Processo AdministraƟvo. Lei nº 9.784/1999.

Observação: todos os documentos encontram-se disponíveis na internet.

DESCRIÇÃO DOS CARGOS, CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS E FORMA DE
REALIZAÇÃO DE PROVAS PRÁTICAS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:
ESCOLARIDADE: Médio Proﬁssionalizante ou Médio completo + curso Técnico em Contabilidade
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no conselho competente: Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:
- Planejar e executar as rotinas contábeis.
- Identificar documentos e informações.
- Atender à fiscalização.
- Executar a contabilidade geral, a contabilidade de custos e a gerencial.
- Realizar controle patrimonial.
- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Contabilidade Geral e Societária:
- Conceitos fundamentais de Contabilidade (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido);
- Origens e Aplicações de Recursos; Método das partidas dobradas
- Livro Diário e Livro Razão
- Principais relatórios contábeis e gerenciais
- Agrupamentos patrimoniais
- Contabilidade Gerencial e de Custos
- Terminologia Contábil
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- Classificações e nomenclaturas de Custos
- Critérios de rateio dos Custos Indiretos
- Métodos de Custeio (Custeio por Absorção e Custeio Variável)
- Auditoria
- Conceitos básicos de auditoria
- Formas de auditoria (interna e externa)
- Procedimentos de auditoria
- Contabilidade Pública e Tributária
- Conceito de Legislação tributária
- Conceito de Elisão e Evasão Fiscal
- Tributos: conceitos, espécies, diretos e indiretos
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
ALMEIDA, M. C. Auditoria: um curso moderno e completo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ATTIE, W. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
BRUNI, A. L. FAMÁ, Rubens. Gestão Estratégica de Custos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
CPC. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Endereço eletrônico: <www.cpc.org.br>.
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
FIPECAFI, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. FEA/USP. Manual de Contabilidade
Societária: aplicável a todas as sociedades. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARTINS, Sérgio Pinto. Manual de Direito Tributário. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
TÉCNICO EM ESTATÍSTICA

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:
ESCOLARIDADE: Ensino médio completo + Conhecimento especíﬁco

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:
- Conferir censo hospitalar diário (admissão, transferência, altas, óbitos, especialidade, procedência, outros)
- Fechar censo hospitalar diário. Trabalhar com cálculos de estaơsƟca básica, uƟlização de métodos estaơsƟcos
adequados para cada situação, inclusive inferências e aplicações em soŌwares livres.
- Atender demanda interna e externa (fornecer dados estaơsƟcos, produção por área e/ou proﬁssional, outros).
- Veriﬁcar a consistência, transparência e conﬁabilidade das informações recebidas (conferir, comparar com
períodos anteriores, queda ou aumento de produção).
- Receber ﬁchas dos pacientes internados no HCU-UFU.
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- Conferir ﬁchas dos pacientes internados no HCU-UFU (sexo, procedência, especialidade)
- Distribuir ﬁchas no Censo Hospitalar.
- Elaborar Indicadores de AƟvidades mensais e anuais (descriƟvo e sintéƟco).
- Elaborar e imprimir relatórios de produção do HCU-UFU.
- Criar, imprimir e enviar grades de atendimentos ambulatoriais.
- Atualizar diariamente o banco de dados do CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde.
- Fornecer através dos Indicadores de AƟvidades do HCU-UFU dados para o PRO-HOSP; para a Contratualização do
Termo AdiƟvo com a Secretaria Municipal de Saúde, CEBRID, Imprensa e outros.
Digitar planilhas em excel;
word (calcular, fazer uso das funções disponibilizadas e avançadas)
- Montar apresentações em power point.
- Levantamento de dados através do SIH, CRYSTAL e REPORTS.
- Preparar relatórios, formulários e planilhas: coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar
organogramas, ﬂuxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; dar apoio operacional
para elaboração de manuais técnicos.
- Preparar relatórios, formulários e planilhas: coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar
organogramas, ﬂuxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; dar apoio operacional
para elaboração de manuais técnicos.
- Dar suporte administraƟvo e técnico, desempenhando funções na área de recursos humanos: executar
procedimentos de recrutamento e seleção; dar suporte administraƟvo à área de treinamento e desenvolvimento;
orientar os trabalhadores sobre direitos e deveres; controlar frequência, deslocamentos e acesso dos
trabalhadores; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e distribuição de beneİcios;
atualizar dados dos servidores.
- Conhecimento de planilhas eletrônicas.
- Dar suporte administraƟvo e técnico na área orçamentária e ﬁnanceira: preparar minutas de contratos e
convênios; digitar notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emiƟr cartas convite e editais nos processos
de compras e serviços
- ParƟcipar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da insƟtuição.
- Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, ﬂuxogramas e cronogramas; atualizar
dados para a elaboração de planos e projetos.
- Secretariar reuniões e outros eventos.
- Redigir documentos uƟlizando redação oﬁcial.
- Outras aƟvidades aﬁns relacionadas ao exercício da função.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Levantamento de dados: mensuração e tabulação de dados;
2. Síntese tabular e numérica de dados: Medidas de locação: média aritméƟca simples, ponderada, média
aparada, mediana e moda. Medidas de variabilidade: amplitude, variância, desvio-padrão e coeﬁciente de
variação. Escore padronizado.
3. Análise exploratória de dados: Gráﬁcos: de pontos, histograma, polígonos de frequências, ogiva, de barras, de
linhas, Box-Plot e de setores.
4. Experimentos aleatórios, espaço amostral e eventos. Conceito intuiƟvo de probabilidade. Variáveis aleatórias
discretas e conơnuas. Distribuições de Bernoulli, Binomial e Poisson. A distribuição Normal e suas propriedades.
5. ObjeƟvo da inferência. Conceitos de parâmetro, estaơsƟca, esƟmador e esƟmaƟva. Distribuição amostral da
média. EsƟmação através de intervalos de conﬁança para médias e proporções. Conceitos básicos de testes de
hipóteses: escolha das hipóteses nula e alternaƟva, Ɵpos de erros, probabilidade de signiﬁcância. Testes de
hipóteses para a médias e proporções.
6. Modelo de regressão linear simples. O método de mínimos quadrados. EsƟmação e testes de hipóteses. Análise
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de resíduos. Coeﬁcientes de correlação e determinação.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA
CHATTERJEE, B.P. and PRICE, B. Regression analysis by example. New York: John Wiley, 1991.
COSTA VAL, M.C. (1983) Como Fazer um Relatório de Pesquisa. Apostila da Faculdade de Letras da UFMG.
HOEL, P. G. Estatística elementar. São Paulo: Atlas, 1979.
LAPPONI, J.C. (1997) Estatística Usando EXCEL 5 e 7, Lapponi Treinamento e Editora Ltda.
MAGALHÃES, M. N. e LIMA, A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. EDUSP.4ª edição, 2002.
MARCONI, M.A. e LAKATOS, E.M. (1996) Técnicas de Pesquisa, Editora Atlas.
MORETTIN, P. A. , BUSSAB, W. O. Métodos quantitativos para economistas e administradores; estatística básica.
São Paulo: Atual, 1981.
SOARES, J.F., FARIAS, A.A. e CESAR, C.C. Introdução à estatística. Belo Horizonte: Guanabara Koogan, 1991.
TRIOLA, M.F. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:
ESCOLARIDADE: Ensino Médio concluído e CerƟﬁcação de Proﬁciência em Tradução e Interpretação de Libras/
Língua Portuguesa/ Libras para atuação em insƟtuições de ensino fundamental, médio e superior em exame
promovido pelo Ministério da Educação-MEC ou por órgãos credenciados ou insƟtuições credenciadas para
emissão de cerƟﬁcados de proﬁciência.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Traduzir e interpretar arƟgos, livros, textos diversos de um idioma para o outro (Libras-Português-Libras), bem
como traduzir e interpretar de um idioma para o outro (Libras-Português-Libras) aƟvidades didáƟco-pedagógicas,
acadêmicas, culturais, reuniões, narraƟvas, palestras, conferências, discursos, debates desenvolvidas na
insƟtuição nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares;
traduzir, na forma escrita, textos de qualquer natureza, de um idioma para outro, considerando aspectos
terminológicos, esƟlísƟcos e variáveis culturais; interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa,
aƟvidades didáƟco-pedagógicas, administraƟvas e culturais no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e
administração. Assessorar nas aƟvidades de ensino, pesquisa e extensão.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:
- Interpretação consecutiva: Examinar previamente o texto original a ser traduzido/interpretado; transpor o texto para
a Língua Brasileira de Sinais, consultando dicionários e outras fontes de informações sobre as diferenças regionais;
interpretar os textos de conteúdos curriculares, avaliativos e culturais; interpretar as produções de textos, escritas ou
sinalizadas das pessoas surdas.
- Interpretação simultânea: Interpretar diálogos realizados entre pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e
Português); interpretar discursos, palestras, aulas expositivas, comentários, explicações, debates, e outras reuniões
análogas; interpretar discussões e negociações entre pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e Português);
interpretar enunciados de questões avaliativas;
- Traduzir na forma escrita textos de qualquer natureza, de um idioma para outro (Libras-Português-Libras),
considerando aspectos terminológicos, estilísticos e variáveis culturais
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- Atuar em processos seletivos para cursos na instituição e nos concursos públicos;
- Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por
meio da Libras para a língua oral e vice-versa;
- Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e repartições públicas;
- Atuar em laboratórios de língua brasileira de sinais;
- Prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou policiais;
- Desenvolver atividades profissionais com o uso de recursos de informática;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Interpretação e tradução de línguas de sinais: Papéis e responsabilidades do tradutor intérprete. Tipos e modos de
interpretação (simultânea, consecutiva e sussurrada). Tradução e transliteração. Teorias dos Estudos da Tradução e
Estudos da Interpretação. Ética profissional. Intérprete educacional. O intérprete de língua brasileira de sinais nas
instituições de ensino na perspectiva da escola inclusiva.
2. Linguística das línguas de sinais: Estrutura e processos fonológicos dos sinais. Iconicidade e arbitrariedade nas
línguas de sinais. Estrutura morfológica dos sinais. Derivação, flexão e incorporação em língua de sinais. A sintaxe e
a ordem das palavras nas línguas de sinais. Semântica das línguas de sinais. Sistema pronominal nas línguas de sinais.
Referenciação e pragmática nas línguas de sinais. Sinais manuais e não manuais. Classificadores. Escrita de sinais
(transcrição e tradução de língua de sinais). Soletração Manual ou datilologia;
3. Legislação e surdez.
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
ALBRES, N. A. Intérprete Educacional: políticas e práticas em sala de aula inclusiva. São Paulo: Harmonia, 2015.
AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008.
BRASIL, Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.
BRASIL, Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras
providências.
BRASIL, Lei Nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua
Brasileira de Sinais – Libras.
BRASIL, MEC/SEESP. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Secretaria de
Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: MEC; SEESP, 2004.
CHOI, D. et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
FERNANDES, E. (Org.). Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2008.
FERREIRA, L. Por uma gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010.
GESSER, A. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a Libras. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
GÓES, A. R. S. Desmistificando a Atuação do Intérprete de Libras na Inclusão. Revista Virtual de Cultura Surda
e Diversidade. Editora Arara Azul Ltda. In.: http://editora-arara-azul.com.br/novoeaa/revista/?p=946 .
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LACERDA, C. B. F.; SANTOS, L. F. (org). Tenho um aluno surdo, e agora?. São Carlos: UFSCAR, 2013.
MACHADO, F. M. A. Conceitos abstratos: escolhas interpretativas de Português para Libras. Curitiba: Appris,
2014.
MOURA, D. R. Libras e leitura de Língua Portuguesa para surdos. Curitiba: Editora Appris, 2015.
OLIVEIRA, L. A. Fundamentos Históricos, Biológicos e Legais da Surdez. Curitiba: IESDE Brasil S.A. 2012.
PAGURA, R. A interpretação de conferências: interfaces com a tradução escrita e implicações para a formação de
intérpretes e tradutores. DELTA, São Paulo, v. 19, n. spe, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br
/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010244502003000300013&lng=en&nrm=iso>. Access on 03 Oct. 2013.
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-44502003000300013.
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: ArtMed,
2004.
RODRIGUES, C.; VALENTE, F. Aspectos Linguísticos da Libras. Curitiba: IESDE Brasil S.A. 2012.
RODRIGUES, C. S.; VALENTE, F. Intérprete de Libras. Curitiba: IESDE Brasil S.A. 2012.
SANTOS, O. P. Interpretação de Libras: retextualizando sinalizações de um professor surdo. Curitiba: Appris,
2017.

PROVA PRÁTICA
A Prova Prática será constituída de duas fases:
PRIMEIRA FASE - Tradução da Libras para a Língua Portuguesa Escrita e
SEGUNDA FASE - Interpretação da Língua Portuguesa Oral para Libras e de Libras para a Língua Portuguesa Oral.
A nota final desta etapa será obtida da média aritmética simples dos quesitos avaliados da primeira e segunda fase da
prova.
PRIMEIRA FASE - Tradução da Libras para a Língua Portuguesa Escrita.
Duração máxima de 02 (duas) horas.
PROVA PRÁTICA – 1ª FASE: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Quesitos Avaliados
Conteúdo
(0 a 50)

Competência referencial e tradutória

Coesão e Coerência
Vocabulário: formalidade, adequação ao contexto
Língua
(0 a 50)

GramáƟca
Adequação ao Gênero Textual

Pontuação
(0 a 50)
(0 a 15)
(0 a 15)
(0 a 15)
(0 a 5)

OBSERVAÇÃO:
Para a primeira fase, será fornecida ao candidato Folha de Respostas e todo o material utilizado deverá ser
entregue a um dos fiscais da sala ao final da prova, inclusive o rascunho. A tradução deverá ser redigida com
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letra legível e de forma organizada.
SEGUNDA FASE - Interpretação da Língua Portuguesa Oral para Libras e de Libras para a Língua Portuguesa Oral.
O candidato será filmado ao longo de todo o procedimento referente a essa fase.
Duração máxima: 30 (trinta) minutos por candidato, sendo:
· Até cinco (5) minutos para leitura das orientações gerais e apresentação pessoal;
· Até dez (10) minutos para interpretação da Língua Portuguesa Oral para a Libras;
· Até dez (10) minutos para interpretação da Libras para a Língua Portuguesa Oral.
PROVA PRÁTICA – 2ª FASE: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Quesitos Avaliados
Conteúdo (0 a 50)

Língua (0 a 50)

Pontuação

Competência referencial e tradutória
Coesão e Coerência
Vocabulário: formalidade, adequação ao contexto
GramáƟca
Tom: Entonação, expressão facial, ritmo
Adequação ao Gênero Textual

0 a 50
0 a 15
0 a 15
0 a 10
0a5
0a5

OBSERVAÇÕES:
Na prova prática, o candidato será avaliado em suas competências e habilidades como tradutor e intérprete de
Libras/português e português/Libras, por meio do uso das duas línguas.
A prova prática de avaliação de conhecimentos específicos consistirá de avaliação da competência e habilidade
dos candidatos para a tradução da Libras para a Língua Portuguesa Escrita e a interpretação da Língua
Portuguesa Oral para Libras e da Libras para a Língua Portuguesa Oral, conforme o Cronograma Geral da
Segunda Fase, a ser divulgado em edital complementar.
ADMINISTRADOR

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:
ESCOLARIDADE: Curso Superior em Administração
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho Competente.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:
- Administrar organizações: Planejar, organizar, dirigir e controlar tarefas que possibilitem alcançar os objeƟvos
previamente deﬁnidos, com menor diﬁculdade e maior rapidez, isto é, com maior eﬁciência. Administrar
materiais; administrar recursos humanos, patrimônio, informações, recursos ﬁnanceiros e orçamentários; gerir
recursos tecnológicos; administrar sistemas, processos, organização e métodos; arbitrar em decisões
administraƟvas e organizacionais;
- Elaborar planejamento organizacional: ParƟcipar na deﬁnição da visão e missão da unidade; analisar a
organização no contexto externo e interno; idenƟﬁcar oportunidades e problemas; deﬁnir estratégias; apresentar
proposta de programas e projetos; estabelecer metas gerais e especíﬁcas;
- Implementar programas e projetos: Avaliar viabilidade de projetos; idenƟﬁcar fontes de recursos; dimensionar
amplitude de programas e projetos; traçar estratégias de implementação; reestruturar aƟvidades administraƟvas;
coordenar programas, planos e projetos; monitorar programas e projetos.
- Promover estudos de racionalização: Analisar estrutura organizacional; levantar dados para o estudo dos
sistemas administraƟvos; diagnosƟcar métodos e processos; descrever métodos e roƟnas de simpliﬁcação e
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racionalização de serviços; elaborar normas e procedimentos; estabelecer roƟnas de trabalho; revisar normas e
procedimentos.
- Realizar controle do desempenho organizacional: Estabelecer metodologia de avaliação; deﬁnir indicadores e
padrões de desempenho; avaliar resultados; preparar relatórios; reavaliar indicadores.
- Prestar consultoria: Elaborar diagnósƟco; apresentar alternaƟvas; emiƟr pareceres e laudos; facilitar processos
de transformação; analisar resultados de pesquisa; atuar na mediação e arbitragem; realizar perícias.
- UƟlizar recursos de informáƟca: Ter conhecimento de recursos de informáƟca, planilhas Excel, documentos
diversos, drives, e-mail para o bom desempenho de suas atribuições.
- Executar outras tarefas: Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Evolução da administração. Principais abordagens da administração (clássica até conƟngencial). Evolução da
administração pública no Brasil (após 1930); reformas administraƟvas; a nova gestão pública.
2. Governança no setor público: Processo administraƟvo. Funções de administração: planejamento, organização,
direção e controle. Planejamento. Processo decisório.
3. Organização. Estrutura organizacional. Cultura organizacional. Direção. MoƟvação e liderança. Comunicação.
Descentralização e delegação. Controle.
4. Gestão de pessoas: gestão por competência e gestão do conhecimento.
5. Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da
qualidade. Ferramentas de gestão da qualidade. Modelo do GESPÚBLICA.
6. Gestão de projetos. Elaboração, análise e avaliação de projetos. Principais caracterísƟcas dos modelos de gestão
de projetos. Projetos e suas etapas. Gestão de processos. Conceitos da abordagem por processos. Técnicas de
mapeamento, análise e melhoria de processos. PMBOK.
7. Sistema Patrimonial: previsão e controle de estoques; compras nas organizações; processos e políƟcas de
administração de estoques; inventário de material.
8. Orçamento público. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos,
técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis. SIDOR e SIAFI. Receita pública:
categorias, fontes, estágios; dívida aƟva. Despesa pública: categorias, estágios. Restos a pagar. Despesas de
exercícios anteriores. A conta única do Tesouro.
9. Licitação pública. Modalidades, dispensa e inexigibilidade. Pregão. Contratos e compras.
10. MatemáƟca ﬁnanceira: juros simples e compostos. Prestações e amorƟzações.
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