ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
EDITAL 001/2015

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
(Retificado pelos Editais complementares n. 1, 2 e 3)

O Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
atribuições, tendo em vista o que consta no Art. 37, inciso II da Constituição Federal, na
Resolução n. 1.007, de 20 de abril de 1999 e na Resolução n. 1.073 de outubro de 2001 e
suas alterações, torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público
destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para os cargos de
nível superior e nível médio do QUADRO DE PESSOAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE GOIÁS, conforme a oferta de vagas, de acordo com a legislação vigente e em
conformidade com as normas estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O concurso será regido por este Edital, em conformidade com a legislação vigente,
organizado e dirigido pela Comissão Especial do Concurso constituída por ato do Presidente
da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme Decretos Administrativos n.
2610, de 09 de outubro de 2014 e n. 2611, de 05 de novembro de 2014 e realizado pela
Universidade Federal de Goiás – UFG, por intermédio do Centro de Seleção.
1.1.1. Compete à Comissão Especial do Concurso a supervisão e a coordenação das
atividades inerentes ao concurso.
1.1.2. Compete ao Centro de Seleção da UFG a realização e a execução de todas as
atividades necessárias à realização do concurso.
1.1.3. A seleção para os cargos de que trata este Edital, constará de etapas conforme o quadro
1 a seguir:
Quadro 1
CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO – NÍVEL SUPERIOR
 Analista de Dados,
 Analista de Redes e Comunicação de Dados,
 Analista de Sistema,
 Comunicador Social,
 Contador,
CATEGORIAS
 Pesquisador Legislativo,
FUNCIONAIS
 Programador Visual e
 Revisor Taquígrafo.
 Taquígrafo

CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO – NÍVEL MÉDIO
 Assistente Administrativo,
 Assistente de Suporte em TI,
 Operador Técnico,
CATEGORIAS
 Programador de Computador,
FUNCIONAIS
 Técnico em Gravação e Som e
 Técnico em Processamento de Dados e
Telecomunicações
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Etapas
1ª Etapa
2ª Etapa

Tipos de Provas
Prova Objetiva
Prova de Redação

3ª Etapa

Prova de Títulos

1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa

Prova Objetiva
Prova de Redação
Prova Prática
Prova de Títulos

Etapas

Tipos de Provas

1ª Etapa

Prova Objetiva

2ª Etapa

Prova de Redação

3ª Etapa

Prova de Títulos

1.2. Integram o presente Edital os seguintes anexos:
a) Anexo I – Cargos, Categoria Funcional, número de vagas para ampla concorrência (AC) e
reservadas às pessoas com deficiência (RPD) carga horária semanal, pré-requisitos para
investidura nos cargos e remuneração;
b) Anexo II – Laudo médico para pessoas com deficiência (formulário);
c) Anexo III – Programas das provas;
d) Anexo IV – Documentos para nomeação;
e) Anexo V – Cronograma.
1.2.1. As atribuições dos cargos constam no Anexo VII (Cargos de Provimento Efetivo – Atri buições Típicas e Pré-requisitos) da Resolução n. 1.007, de 20 de abril de 1999 e suas alterações, disponível no sítio <www.al.go.leg.br>.
1.3. Todos os horários referenciados neste Edital têm por base o horário oficial de Brasília.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Antes de se inscrever no concurso público, o candidato deverá ler o Edital, incluindo seus
Anexos, para certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
2.2. Antes de realizar a inscrição, o candidato deve, inicialmente, preencher o formulário de
cadastro de dados pessoais disponíveis no sítio <www.cs.ufg.br>, o qual inclui a solicitação
do número do CPF (próprio), os dados do documento de identidade, o endereço de correio
eletrônico válido para contato (e-mail) e uma senha pessoal, dentre outros.
2.3. Caso o candidato já possua cadastro na base de dados do Centro de Seleção da UFG,
deverá estar de posse de seu número de CPF e senha pessoal para realizar a inscrição.
2.4. Quando da realização da inscrição, o candidato assume, sob as penas da lei, conhecer as
instruções específicas do concurso e possuir os demais documentos comprobatórios para
satisfação das condições exigidas à época da sua apresentação, se classificado e convocado
para a nomeação.
2.5. Ao efetuar a inscrição, o candidato deverá registrar, no formulário de inscrição, o cargo
para o qual pretende concorrer, conforme Anexo I deste Edital, assumindo as consequências
de eventuais erros advindos dessa opção.
2.6. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo o Centro de Seleção da UFG do direito de excluir do concurso, mesmo
que tenha sido aprovado em todas as provas, independente de qualquer aviso ou diligência,
aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos, cabendo, neste caso, ampla defesa
conforme subitem 10.1.3 do Edital.
2.7. Ao efetuar a inscrição é imprescindível informar o número do Cadastro de Pessoa Física
(CPF) do próprio candidato.
2.8. As inscrições serão realizadas no período de 10 de fevereiro de 2015 ao dia 12 de março
de 2015, exclusivamente via internet, no sítio <www.cs.ufg.br>.
2.8.1. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato.
2.9. Os valores das taxas de inscrição, conforme os cargos são os abaixo determinados:
a) Para os cargos com exigência de nível superior R$ 110,00 (cento e dez reais);
b) Para os cargos com exigência de nível médio R$ 80,00 (oitenta reais).
2.10. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma:
a) acessar na internet a página do concurso, por meio do sítio <www.cs.ufg.br>, a partir do dia
10 de fevereiro de 2015, até as 23h59min do dia 12 de março de 2015;
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b) preencher todos os campos do formulário de inscrição, conferir os dados digitados e
confirmá-los, de acordo com as orientações e os procedimentos contidos na página;
c) imprimir o formulário de inscrição;
d) imprimir boleto bancário (exceto os candidatos beneficiados com a isenção do pagamento
de inscrição);
e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição unicamente por meio do boleto bancário, pagável
em qualquer agência bancária.
2.11. Após às 23h59min do dia 12 de março de 2015, não será possível realizar a inscrição.
2.12. O pagamento da taxa deverá ser efetuado até o dia 13 de março de 2015. A solicitação
de inscrição, cujo pagamento não for efetuado até esta data, será cancelada.
2.13. O candidato somente deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição após certificar-se
de que preencheu corretamente os dados do formulário e constatar que possui todos os
requisitos exigidos para ingresso no cargo, pois, detectado erro após o pagamento, não haverá
devolução do valor recolhido, salvo as situações previstas neste Edital.
2.14. Após a confirmação dos dados da inscrição, em caso de erro na opção pelo cargo e/ou
do número do CPF, o candidato poderá efetuar nova inscrição dentro do prazo fixado no
subitem 2.8 deste Edital; porém, se tiver efetuado o pagamento da inscrição anterior, deverá
efetuar novo pagamento da taxa.
2.15. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição será devolvido apenas em caso de
cancelamento do concurso público por conveniência ou interesse da Administração ou se for
efetuado em duplicidade ou fora do prazo. O candidato que pagar a taxa em duplicidade ou
fora do prazo determinado poderá solicitar devolução do pagamento de inscrição. Para isso,
deverá o(a) interessado(a) entrar com um requerimento de ressarcimento junto à Seção de
Protocolo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.
2.16. Será de inteira responsabilidade do candidato a impressão e a guarda do seu
comprovante de pagamento da inscrição.
2.17. Não serão aceitos pagamentos de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via
transferência eletrônica, agendamento de pagamento, DOC, DOC eletrônico, ordem de
pagamento ou depósito comum em conta-corrente, condicional e/ou extemporânea, ou por
qualquer outra via que não a especificada neste Edital.
2.18. O pagamento de inscrição realizado no último dia, via autoatendimento em terminal
bancário, via internet ou correspondente bancário (COBAN), deverá ser efetuado conforme as
condições de funcionamento do banco, devendo o candidato responsabilizar-se pelo
conhecimento da data de processamento, caso o pagamento seja efetuado após o horário de
atendimento bancário. O pagamento realizado no último dia, processado, porém, após a data
prevista neste Edital, implicará no indeferimento da inscrição.
2.19. O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de
pagamento da inscrição.
2.20. O boleto bancário, com a autenticação mecânica, ou o comprovante de pagamento
bancário, até a data limite do vencimento, será o único comprovante de pagamento aceito.
2.21. Será automaticamente cancelada a inscrição cujo pagamento for efetuado por cheque,
sem o devido provimento de fundos, ou caso o cheque utilizado para o pagamento da inscrição
seja devolvido por qualquer motivo. Cheques emitidos por terceiros não serão aceitos.
2.22. Não será aceita inscrição condicional, extemporânea, por via postal, via fax ou via correio
eletrônico. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os
requisitos fixados neste Edital, esta será cancelada.
2.23. É vedada a transferência para terceiros do valor pago a título de taxa, assim como a
transferência da inscrição para outrem.
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2.24. O Centro de Seleção da UFG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não
recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores, alheios ao Centro de
Seleção, que impossibilitem a transferência de dados. Caso a inscrição não seja homologada
por motivo imputável ao Centro de Seleção da UFG e em conformidade com as normas
dispostas neste Edital, o candidato terá a inscrição assegurada.
2.25. O candidato somente será considerado inscrito no concurso após ter cumprido todas as
instruções descritas neste Edital.
2.26. Haverá isenção do pagamento de inscrição somente para os candidatos que
preencherem os requisitos estabelecidos no Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de
2008, descritos a seguir:
a) ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de
que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de
junho de 2007.
2.26.1. A solicitação de isenção do pagamento de inscrição deverá ser preenchida pelo
candidato, no período de 10 a 18 de fevereiro de 2015, no sítio <www.cs.ufg.br>, conforme
instruções contidas nessa página, sendo necessária a realização da inscrição no concurso, a
indicação do número de identificação social (NIS), atribuído pelo CadÚnico e CPF.
2.26.2. O Centro de Seleção consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a
veracidade das informações prestadas pelo candidato e repassará a esse órgão a
responsabilidade pela análise da condição do candidato e definição da concessão da isenção.
2.26.3. No dia 25 de fevereiro de 2015, os candidatos que solicitaram isenção poderão
consultar o sítio <www.cs.ufg.br>, por meio do CPF, para verificar o resultado preliminar de
seu pedido de isenção do pagamento da inscrição. O resultado final do pedido de isenção,
após análise de recursos, será divulgado no dia 10 de março de 2015. A partir do dia 25 de
fevereiro de 2015, o candidato contemplado com a isenção do pagamento de inscrição poderá
retirar no sítio <www.cs.ufg.br>, no link específico da isenção, o documento comprobatório
deste benefício.
2.26.4. O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de inscrição, caso tenha
interesse, poderá acessar na página <www.cs.ufg.br>, o link “Acompanhe sua Inscrição”,
imprimir o boleto e efetuar o pagamento da inscrição até o dia 13 de março de 2015.
2.26.5. O Centro de Seleção não se responsabilizará por eventuais prejuízos que o candidato
possa sofrer em decorrência de informação incorreta/inválida do NIS fornecido pelo candidato
no ato da inscrição. O número fornecido erroneamente implicará em indeferimento da inscrição.
2.27. A inscrição no presente concurso implica o pleno conhecimento e a tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.
2.28. As inscrições que não atenderem às normas dispostas neste Edital serão canceladas.
3. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
3.1. Efetuada a inscrição, os dados cadastrais do candidato serão disponibilizados para
consulta, conferência e acompanhamento no sítio <www.cs.ufg.br>, no link “Acompanhe sua
Inscrição”.
3.2. É obrigação do candidato, após o pagamento da taxa, acompanhar no sítio do certame a
confirmação da inscrição, verificando a sua regularidade após cinco dias úteis do pagamento da
inscrição e do candidato isento verificar a regularidade da inscrição, após o recebimento do
benefício da isenção do pagamento da taxa.
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3.3. O candidato isento que efetivar mais de uma inscrição será inscrito somente naquela cuja
data de inscrição seja a mais recente. As outras serão canceladas automaticamente.
3.4. O candidato que efetivar mais de uma inscrição será inscrito somente naquela cuja data de
pagamento da inscrição seja a mais recente, excetuando-se aquelas mencionadas no subitem
3.4.1 deste Edital. As outras serão canceladas automaticamente.
3.4.1. Caso o pagamento tenha sido efetivado no mesmo dia, será considerada para validação
da inscrição, aquela com o número de inscrição maior, tendo o candidato o direito de solicitar a
homologação daquela de sua preferência. Neste caso, deverá comparecer ao Centro de
Seleção até o dia 31 de março de 2015, munido do documento original de identidade e dos 2
(dois) comprovantes de pagamento de inscrição. Após essa data, as outras inscrições serão
canceladas automaticamente.
3.5. A inscrição só será confirmada mediante informação da rede bancária que leva em média 5
(cinco) dias úteis para enviar o arquivo retorno sobre o pagamento da inscrição.
3.6. Será disponibilizada ao candidato até o dia 18 de março de 2015 a opção de alteração dos
dados cadastrais, com exceção do nome, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do
cargo para o qual se inscreveu. Após o período de alteração de dados, a correção no cadastro
só poderá ser feita pessoalmente ou via e-mail. Nesse caso, o candidato deve contatar o Centro
de Seleção, via e-mail, para obter as informações necessárias.
3.7. Os pedidos de inscrição serão analisados pelo Centro de Seleção da UFG e aqueles que
não estiverem de acordo com as condições estabelecidas neste Edital serão indeferidos.
3.8. As inscrições serão homologadas no dia 26 de março de 2015 por meio do número de
inscrição e nome do candidato. Caso a inscrição não seja homologada até o dia 26 de março
de 2015, o candidato deverá dirigir-se ao Centro de Seleção da UFG, situado à Rua 226, Qd.
71, s./n., Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP 74.610-130, no horário de 8 às 12 horas e das
13 às 17 horas, munido do comprovante original de pagamento ou do comprovante do pedido
de isenção deferido, até o dia 31 de março de 2015, do contrário assumirá a responsabilidade
pelas consequências decorrentes do não cumprimento dessa informação. O candidato poderá
ainda contatar o Centro de Seleção da UFG pelo telefone (62) 3209-6330 para receber
instruções sobre o procedimento para homologação da inscrição.
3.9. As informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no sítio
<www.cs.ufg.br>.
4. VAGAS E DO TEMPO ADICIONAL PARA OS CANDIDATOS QUE SE DECLARAREM
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no inciso VIII, do Artigo 37, da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro
de1999, e suas alterações, na Súmula nº 377-STJ, de 22 de abril de 2009 e na Lei Estadual
14.715 de 4 de fevereiro de 2004 é assegurado o direito de inscrição para o preenchimento de
vagas reservadas, cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com a sua deficiência.
4.1.1. Das vagas destinadas ao concurso público, no mínimo 5% (cinco por cento) serão
oferecidas aos portadores de deficiência, conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298, de
dezembro de 1999, e suas alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989 e na Lei Estadual 14.715 de 4 de fevereiro de 2004 cujas atribuições do cargo
sejam compatíveis com a deficiência, conforme quantitativo definido no Anexo I deste Edital.
4.1.1.1. Caso

a aplicação do porcentual de 5% (cinco por cento) das vagas resultar em número
fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subsequente.
4.2. Além da reserva de vagas, é assegurado ao deficiente o direito de tempo adicional para
realização das provas escritas, conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298, de dezembro
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de 1999, e suas alterações e na Lei Estadual 14.715 de 4 de fevereiro de 2004.
4.3. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no Decreto
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, na Súmula nº 377-STJ, de 22 de abril de 2009,
e suas alterações e na Lei Estadual 14.715 de 4 de fevereiro de 2004.
4.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a investidura no cargo para o qual pretende concorrer, conforme
especificados no Anexo I do presente Edital.
4.5. Na inexistência de candidatos com deficiência ou no caso de reprovação destes, estas
vagas serão preenchidas por candidatos da ampla concorrência, com estrita observância da
ordem classificatória.
4.6. O candidato que em razão da deficiência necessitar de condições especiais para
realização das provas escritas deverá observar as providências necessárias, especificadas no
item 5 deste Edital.
4.7. Resguardadas as condições especiais previstas na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro
de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e na Lei
Estadual 14.715 de 4 de fevereiro de 2004, o candidato que optar em concorrer como
deficiente concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere
ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao
horário e à data de realização da(s) prova(s).
4.8. Para concorrer a uma das vagas reservadas aos deficientes, no ato da inscrição, o
candidato deverá:
a) declarar que é pessoa com deficiência de acordo com o Decreto Federal nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, com a Súmula nº 377-STJ, de 22 de abril de 2009 e Lei Estadual 14.715 de
4 de fevereiro de 2004;
b) informar que deseja concorrer às vagas reservadas;
c) assinalar o tipo de deficiência que possui;
d) assinalar o cargo ao qual pretende concorrer que oferece reserva de vaga e observar os
procedimentos necessários.
4.8.1. Realizada a inscrição, o candidato com deficiência, inscrito no cargo para o qual há
reserva de vagas, deverá:
a) imprimir, no sítio <www.cs.ufg.br>, o laudo médico (Anexo II) que deverá ser preenchido
pelo médico da área de sua deficiência;
b) entregar, até o dia 13 de março de 2015, o laudo médico original, dentro de um envelope
identificado, na sede do Centro de Seleção da UFG, situado à Rua 226, Qd. 71, s./n., Setor
Universitário, Goiânia-GO, CEP 74610-130, no horário de 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas,
exceto aos sábados, domingos e feriados. O laudo médico poderá ser encaminhado também
via SEDEX, às expensas do candidato, sendo que somente serão considerados aqueles cuja
postagem seja efetuada até a data mencionada.
4.8.2. O candidato inscrito no cargo, para o qual há reserva de vaga, que não enviar o laudo
original, conforme as exigências contidas neste Edital, e/ou não se enquadrar no disposto nos
Artigos 3º e 4º (e seus incisos) do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 suas
alterações, e Lei Estadual 14.715 de 4 de fevereiro de 2004, artigo 1º, §§ 4º e 5º e artigo 3º,
não poderá concorrer a essas vagas e, consequentemente, concorrerá às vagas destinadas à
ampla concorrência.
4.8.3. Caso o candidato não assinale o desejo de concorrer à vaga reservada às pessoas com
deficiência e não cumpra os procedimentos descritos neste Edital, perderá o direito à vaga
reservada em tais condições e, consequentemente, concorrerá à vaga da ampla concorrência
4.8.4. No dia 18 de março de 2015, o Centro de Seleção divulgará o resultado preliminar dos
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candidatos que apresentaram a documentação exigida para concorrer como deficiente e, no
dia 26 de março de 2015, o resultado final.
4.8.4.1. O

candidato que solicitar concorrer às vagas reservadas e obtiver o resultado da entrega
da documentação indeferido, e/ou não enviar o laudo médico original, conforme especificado
neste Edital, não poderá usufruir desse direito e, consequentemente, passará a concorrer às
vagas da ampla concorrência.
4.8.5. Os candidatos que optaram em concorrer às vagas reservadas às pessoas com
deficiência, cujos resultados da entrega da documentação foram deferidos, serão convocados,
por meio de Edital, para a perícia médica que será realizada no período de 13 a 17 de julho
de 2015, para fins de comprovação da deficiência. Para a realização da perícia, o candidato
deverá apresentar-se munido do documento original de identidade.
4.8.6. O Edital de convocação para perícia médica dos candidatos que optaram em concorrer
às vagas reservadas às pessoas com deficiência será publicado no sítio do concurso, dia 10
de julho de 2015, não sendo encaminhada correspondência individualizada para o candidato
acerca da convocação mencionada.
4.8.7. O resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que optaram em concorrer às
vagas reservadas será divulgado no dia 20 de julho de 2015 e o resultado final no dia 28 de
julho de 2015.
4.8.8. No caso de o candidato não ser considerado deficiente pela perícia médica, de acordo
com a legislação, ou não comparecer à perícia no dia e horário determinados, passará a
concorrer às vagas da ampla concorrência.
4.8.9. Havendo necessidade, por ocasião da perícia médica, o médico responsável poderá
solicitar ao candidato exames complementares.
4.9. O candidato que necessitar de tempo adicional deverá:
a) declarar que é pessoa com deficiência, de acordo com o Decreto Federal nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e
Súmula nº 377-STJ, de 22 de abril de 2009 e Lei Estadual 14.715 de 4 de fevereiro de 2004;
b) assinalar o tipo de deficiência que possui;
c) declarar, no ato da inscrição, que deseja realizar a prova escrita com tempo adicional.
4.9.1. Realizada a inscrição, o candidato deficiente que solicitou tempo adicional deverá seguir
as mesmas orientações que constam nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.8.1 deste Edital.
4.9.2. No dia 18 de março de 2015, o Centro de Seleção divulgará o resultado preliminar dos
candidatos que apresentaram a documentação exigida para usufruir do tempo adicional
durante a realização das provas e, no dia 26 de março de 2015, o resultado final.
4.9.3. O tempo adicional ao candidato com deficiência para a realização das provas escritas
será de uma hora.
4.9.4. O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional de uma hora
para fazer a prova escrita deverá solicitar ao especialista da área de sua deficiência que
expresse detalhadamente no laudo médico a justificativa para concessão dessa condição
especial.
4.9.5. O candidato que não apresentar o laudo médico com a justificativa para concessão do
tempo adicional ou aquele no qual o médico descrever que o candidato não necessita desse
tempo terá o pedido indeferido.
4.9.6. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, negar a solicitação do tempo
adicional, embora o médico prescreva no laudo a necessidade desse tempo, terá a sua vontade
respeitada.
4.9.7. O candidato que solicitar tempo adicional e obtiver o resultado da entrega da
documentação indeferido, e/ou não enviar o laudo médico original, conforme especificado neste
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Edital, não poderá usufruir desse direito e, consequentemente, realizará as provas no tempo
normal.
4.9.8. Os candidatos que usufruíram de tempo adicional serão convocados, por meio de Edital,
para a perícia médica que será realizada no período de 13 a 17 de julho de 2015, para fins de
comprovação da deficiência e garantia legal do uso do tempo adicional. Para a realização da
perícia, os candidatos deverão apresentar-se munidos do documento original de identidade.
4.9.9. O Edital de convocação para perícia médica dos candidatos que usufruíram de tempo
adicional será publicado, no sítio do concurso, dia no dia 10 de julho de 2015, não sendo
encaminhada correspondência individualizada para o candidato acerca da convocação
mencionada.
4.9.10. O resultado preliminar da perícia médica dos candidatos que usufruíram de tempo
adicional será divulgada no dia 20 de julho de 2015 e o resultado final no dia 28 de julho de
2015.
4.9.11. No caso de o candidato ter usufruído de tempo adicional e não se enquadrar nos
dispostos nos artigos 3° e 4º (e seus incisos) do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas
alterações, bem como na Súmula nº 377-STJ, de 22 de abril de 2009 e na Lei Estadual 14.715
de 4 de fevereiro de 2004, ou não comparecer à perícia, no dia e horário determinados, será
eliminado do concurso.
4.9.12. Havendo necessidade, por ocasião da perícia, o médico responsável poderá solicitar ao
candidato exames complementares.
4.10. O laudo médico deverá, obrigatoriamente, ser emitido em formulário próprio, conforme
Anexo II, obedecendo às seguintes exigências:
a) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, especificado no
subitem 6.1 deste Edital, nome, assinatura do médico responsável pela emissão do laudo e
número do seu registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);
b) descrever a espécie e o grau ou o nível da deficiência, bem como a sua provável causa, com
expressa referência ao código correspondente da classificação internacional de doenças (CID
10);
c) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações;
d) no caso de deficiente auditivo, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do
exame de audiometria bera recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das
inscrições;
e) no caso de deficiente visual, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do exame
de acuidade visual em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual em AO (ambos os
olhos), realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;
f) no caso de deficiente mental, o laudo médico deverá vir acompanhado do original do Teste
de Avaliação Cognitiva (intelectual), especificando o grau ou nível de funcionamento intelectual
em relação à média, emitido por médico psiquiatra ou por psicólogo, realizado em até 6 (seis)
meses anteriores ao último dia das inscrições.
4.10.1. O laudo médico terá validade somente para este concurso e não será devolvido, assim
como não serão fornecidas cópias desse laudo.
4.10.2. Não serão aceitos outros tipos de laudos, pareceres, certificados ou documentos que
atestem o enquadramento do candidato nos artigos 3° e 4º (e seus incisos) do Decreto Federal
nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como na Súmula nº 377-STJ, de 22 de abril de 2009 e na
Lei Estadual 14.715 de 4 de fevereiro de 2004. Esses documentos não serão analisados e o
candidato terá automaticamente o resultado da documentação indeferido.
4.11. Adotar-se-ão todas as providências que se façam necessárias para permitir o fácil acesso
de candidatos com deficiência aos locais de realização das provas, sendo de responsabilidade
daqueles, entretanto, trazer os equipamentos e instrumentos imprescindíveis à feitura das
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provas, previamente autorizados pelo Centro de Seleção da UFG.
4.12. A classificação de candidatos que se declararam deficientes obedecerá aos mesmos
critérios adotados para os demais candidatos.
4.13. A publicação do resultado final do concurso público será feita em duas listas, a primeira,
contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos com deficiência, enquanto a
segunda conterá somente a pontuação destes últimos, os quais serão chamados na ordem das
vagas reservadas às pessoas com deficiência.
4.14. A concessão ao candidato do direito de tempo adicional e a opção do candidato, no ato da
inscrição, de concorrer como deficiente não garante a nomeação do candidato deficiente, tendo
em vista que o candidato terá a sua inscrição homologada como deficiente, após a realização
da perícia médica, que verificará a veracidade das informações e do laudo médico apresentado,
podendo solicitar exames complementares para verificar a compatibilidade entre as atribuições
do cargo e a deficiência apresentada.
4.15. Nos casos em que a deficiência for incompatível com as atribuições do cargo, o candidato
perderá o direito à vaga e, se a deficiência apresentada não se enquadrar dentre aquelas
previstas na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto
Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, nem na Súmula nº 377-STJ, de 22 de abril de
2009 e na Lei Estadual 14.715 de 4 de fevereiro de 2004 o candidato passará a concorrer às
vagas da ampla concorrência.
5. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
5.1. O candidato com deficiência ou o candidato com transtornos globais de desenvolvimento ou
com transtornos funcionais ou temporariamente acometido por problema de saúde que desejar
condição especial para realizar a prova escrita, tais como ledor de prova, prova ampliada, ledor
de tela, aplicador para preencher o cartão-resposta e a folha de resposta da Prova de Redação,
mobília especial para fazer a prova escrita, excluindo-se o atendimento domiciliar e hospitalar,
deverá proceder de acordo com o especificado a seguir:
a) preencher, no ato da inscrição, no período de 10 de fevereiro de 2015 a 12 de março de
2015, o formulário de condições especiais oferecidas para realização das provas e imprimi-lo;
b) entregar, até o dia 13 de março de 2015, o requerimento impresso, mencionado na alínea
“a”, acompanhado do laudo médico (Anexo II) ou do atestado médico original, dentro de um
envelope identificado, na sede do Centro de Seleção da UFG, situado à Rua 226, Qd. 71, s./n.,
Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP 74610-130, no horário de 8 às 12 horas e das 13 às 17
horas, exceto aos sábados, domingos e feriados. O requerimento poderá ser encaminhado
também via SEDEX, às expensas do candidato, sendo que somente serão considerados
aqueles cuja postagem seja efetuada até a data mencionada neste Edital.
5.2. O candidato que apresentar algum comprometimento de saúde (recém-acidentado,
operado, acometido por alguma doença) após o dia 12 de março de 2015, deverá imprimir e
preencher o formulário de condições especiais, disponível em PDF no sítio, e entregá-lo no
Centro de Seleção da UFG, dentro de um envelope identificado, até o penúltimo dia útil que
antecede a realização das provas.
5.3. A candidata lactante, que tiver necessidade de amamentar no horário de realização das
provas, deverá preencher o requerimento de condições especiais on-line, no período de
inscrição, e entregá-lo, dentro de um envelope identificado, no Centro de Seleção da UFG
situado à Rua 226, Qd. 71, s./n., Setor Universitário, Goiânia-GO, CEP 74610-130, até o dia 13
de março de 2015. O requerimento poderá ser encaminhado também via SEDEX, às expensas
da candidata. Após essa data, a candidata deverá acessar o sítio do concurso, imprimir e
preencher o formulário (em PDF) e entregá-lo no Centro de Seleção da UFG, até o último dia
útil que antecede a data da prova. Após esse dia, os pedidos de condição especial não serão
aceitos.
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5.4. A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar deverá anexar, ao requerimento,
cópia do Documento de Identificação, de acordo com o subitem 6.1 deste Edital do
acompanhante que ficará responsável pela guarda da criança durante a realização das provas.
5.5. O acompanhante responsável pela guarda da criança somente terá acesso ao local das
provas mediante apresentação do original do documento de identificação anexado ao
requerimento.
5.6. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar as provas.
5.7. A solicitação de condições especiais será atendida mediante análise prévia do grau de
necessidade, segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
5.8. A omissão do candidato de solicitar condições especiais implicará na realização das provas
em igualdade de condições com os demais candidatos, não sendo concedido qualquer
atendimento especial no dia da prova.
5.9. Serão liminarmente indeferidos os pedidos de tempo adicional e de concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência realizados via Requerimento de Condições Especiais,
tendo em vista que essas solicitações deverão ser feitas no ato da inscrição, conforme item 4
deste Edital.
5.10. O resultado da solicitação de condições especiais para os candidatos que fizeram a
solicitação on-line até o dia 12 de março de 2015 será divulgado no sítio do concurso,
exclusivamente ao candidato, no dia 18 de março de 2015. Os demais obterão a resposta
diretamente no Centro de Seleção da UFG.
6. DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
6.1. SERÃO CONSIDERADOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NESTE CONCURSO,
para inscrição e acesso aos locais de prova, os documentos de identificação expedidos pelas
Secretarias de Segurança Pública, pela Diretoria Geral da Polícia Civil, pelas Forças Armadas,
pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, bem como o passaporte e as carteiras expedidas por
ordens, conselhos ou ministérios que, por lei federal, são considerados documentos de
identidade, os quais deverão conter, em local apropriado e com visibilidade, impressão digital,
de forma a permitir a comparação da IMPRESSÃO DIGITAL colhida durante a realização do
concurso.
6.2. Excepcionalmente, os candidatos que apresentarem documentos de identificação
relacionados no subitem 6.1 do Edital, que não disponham de impressão digital, ficam cientes
de que estarão sujeitos à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura
e de impressão digital em formulário próprio.
6.3. Não serão aceitas cópias de nenhum documento, ainda que autenticadas por cartório.
6.4. O documento deverá estar dentro do prazo de validade, quando for o caso, e em perfeitas
condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.
6.5. NÃO SERÃO ACEITOS COMO DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO a carteira nacional
de habilitação (CNH), a certidão de nascimento, a certidão de casamento, o título de eleitor, o
Cadastro de Pessoa Física (CPF), a carteira de estudante e o certificado de alistamento ou de
reservista ou quaisquer outros documentos (como crachás, identidade funcional etc.) ou
qualquer outro documento diferente dos especificados no subitem 6.1 deste Edital.
6.6. NÃO serão aceitos documentos ilegíveis ou danificados, nem aqueles onde se possa ler:
“Não alfabetizado” ou “Infantil”.
6.7. Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto,
roubo ou perda deverá apresentar um dos seguintes documentos emitidos com prazo máximo
de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da prova:
a) documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial; ou
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b) declaração de furto, roubo ou perda, feita de próprio punho, com reconhecimento da
assinatura registrada em cartório; ou declaração de perda ou furto de documento, preenchida
via internet no sítio <www.policiacivil.go.gov.br>, no link Delegacia Virtual.
6.8. Caso o furto, ou roubo ou perda, tenha ocorrido no dia da prova, a declaração de perda ou
furto poderá ser feita de próprio punho na presença do Supervisor, dos Coordenadores e do
Policial Federal que estiverem presentes no local de provas.
6.9. No dia de realização das provas, o candidato que apresentar algum dos documentos
citados nos subitens 6.7 e 6.8 deste Edital será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio.
6.10. A identificação especial poderá ser exigida também ao candidato cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
7. DAS PROVAS E DAS CONDIÇÕES PARA SUA REALIZAÇÃO
7.1. O concurso será realizado, por meio de provas, conforme o quadro 1 apresentado no
subitem 1.1.3 do Edital.
7.2. Os programas das provas que constam no Anexo III estarão disponíveis no sítio
<www.cs.ufg.br>, no dia 14 de janeiro de 2015. (Retificado pelo Edital complementar n.º 01, de 14 de
janeiro de 2015)

7.3. Prova Objetiva (todos os cargos)
7.3.1. A Prova Objetiva será do tipo múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas (a, b, c, d), das
quais apenas uma é a correta.
7.3.2. As disciplinas das provas objetivas, o número de questões, o valor de cada questão, o
valor da prova e a nota mínima para aprovação nessa prova estão apresentados no quadro 2
a seguir:
Quadro 2
Disciplinas

Nº de questões

Valor da questão

Língua Portuguesa

10

Matemática

5

1
1

Realidade Étnica, Social, Histórica,
Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás

5

1

Legislação Administrativa

15

2

Conhecimentos Específicos

15

2

Valor da prova

Nota mínima no
valor total da prova

80

40

7.3.3. A correção das questões da Prova Objetiva será feita por meio eletrônico.
7.3.4. O resultado da Prova Objetiva será calculado pelo produto do número de acertos de
questões em cada disciplina pelo respectivo valor da questão, conforme consta no quadro do
subitem 7.3.2 deste Edital.
7.4. Prova de Redação (todos os cargos)
7.4.1. Serão corrigidas as Provas de Redação dos candidatos classificados na Prova Objetiva
que obtiveram o mínimo dos pontos exigidos na Prova Objetiva, conforme consta no quadro do
subitem 7.3.2 deste Edital e que alcançarem pontuação acima ou igual ao ponto de corte que
considera o produto de 15 (quinze) vezes o número de vagas, constante neste Edital, inclusive
para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
7.4.1.1. Na

ocorrência de empate no último lugar, todas as Provas de Redação dos candidatos
desse lugar serão corrigidas, ainda que seja ultrapassado o limite estabelecido no subitem
anterior.
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7.4.2. A Prova de Redação visa avaliar a capacidade de produção textual e expressão do
candidato na modalidade escrita, observando o uso das normas do registro formal da Língua
Portuguesa, da coerência e coesão do texto, de acordo com os seguintes critérios:
CRITÉRIOS

I – ADEQUAÇÃO

PONTUAÇÃO
ao tema

0 (zero) a 8 (oito) pontos

à leitura da coletânea

0 (zero) a 8 (oito) pontos

ao gênero textual

0 (zero) a 8 (oito) pontos

à modalidade escrita

0 (zero) a 8 (oito) pontos

II – COESÃO E COERÊNCIA

0 (zero) a 8 (oito) pontos

TOTAL

40 (QUARENTA) PONTOS

7.4.3. A Prova de Redação será composta de um tema, que o candidato deverá desenvolver
seguindo uma das propostas contidas na prova. Será apresentada uma coletânea de textos
que servirá de base para a sua produção textual.
7.4.4. O candidato deverá produzir, com base no tema proposto, um texto de caráter
dissertativo, em Língua Portuguesa, com no máximo 40 (quarenta) linhas. No resultado da
Prova de Redação, constará a relação dos candidatos que obtiverem nota igual ou superior a
20 (vinte) pontos. Os demais candidatos estarão eliminados do Concurso.
7.4.5. Em casos de fuga do tema proposto ou de não ser produzido um texto, o candidato
receberá nota ZERO na Prova de Redação.
7.4.6. A Redação valerá de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos e deverá ser redigida em letra
legível com caneta esferográfica de tinta de cor preta fabricada em material transparente.
7.4.7. O caderno de resposta da Prova de Redação será despersonalizado. Esse caderno não
poderá ser assinado, rubricado, conter as iniciais de nome, apelido, pseudônimo, qualquer
palavra ou letra(s), desenho, sinal, marca, símbolo, códigos, recado, oração ou mensagem
religiosa, ou seja, não poderá conter qualquer marca que possa ser considerada elemento de
identificação. Apresentando qualquer um destes elementos, a prova será desconsiderada, não
corrigida e atribuir-se-lhe-á pontuação zero.
7.4.8. Em caso de qualquer ocorrência, mencionada no subitem anterior, a prova do candidato
será desconsiderada e será atribuída a ela pontuação zero.
7.4.9. A correção da Prova de Redação será feita por banca de corretores, mantendo-se o
anonimato dos candidatos por meio de mecanismos convencionais de correção em processos
seletivos.
7.4.10. A Prova de Redação será corrigida e revisada automaticamente por corretores
diferentes e independentes.
7.4.11. É vedado ao candidato solicitar atendimento aos componentes das bancas corretoras.
7.4.12. O Boletim de Desempenho do candidato da Prova de Redação, com as notas obtidas
em cada item de avaliação da redação e os critérios de correção poderão ser acessados,
exclusivamente via Internet, no dia 19 de maio de 2015, no sítio <www.cs.ufg.br>, nesse
mesmo dia será divulgado o resultado preliminar da Prova de Redação.
7.5. Disposições gerais para realização das Provas Objetivas e de Redação.
7.5.1. A distribuição dos candidatos nos locais de realização das provas será feita a critério do
Centro de Seleção da UFG, conforme disponibilidade e capacidade dos locais.
7.5.2. As Provas Objetivas e de Redação (para todos os cargos) serão realizadas no dia 12 de
abril de 2015 (domingo), na cidade de Goiânia-GO.
7.5.3. Os endereços dos locais das provas, assim como a confirmação da data e do horário,
constarão do comunicado a ser impresso pelo candidato, a partir do dia 7 de abril de 2015, por
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meio do sítio <www.cs.ufg.br>. Não será enviada correspondência individualizada para o
candidato contendo informações acerca do local da prova.
7.5.4. No local de prova, somente será permitido o ingresso do candidato que estiver portando
o original de um dos documentos de identificação citados no subitem 6.1 deste Edital.
7.5.5. As provas para todos os cargos terão a duração de 5 (cinco) horas.
7.5.6. Os portões dos prédios serão abertos às 12 horas e fechados, pontualmente, às 13 horas. O
candidato que chegar ao prédio após o horário de fechamento dos portões não poderá entrar,
ficando automaticamente eliminado do certame.
7.5.7. Para garantia da lisura do Concurso poderá ser colhida, como forma de identificação, a
impressão digital dos candidatos no dia da realização das provas e no horário reservado às
provas, está incluído o tempo destinado à coleta da impressão digital dos candidatos, à
transcrição das respostas para o cartão-resposta da Prova Objetiva e o preenchimento da folha
de resposta da Prova de Redação.
7.5.8. O candidato deverá assinalar suas respostas no cartão-resposta, exclusivamente com
caneta esferográfica de tinta na cor preta e fabricada em material transparente. A questão
deixada em branco, com emenda ou rasura ou com mais de uma marcação, ainda que legível,
terá a pontuação zero. O candidato deverá preencher integralmente apenas um alvéolo por
questão, com caneta esferográfica de tinta na cor preta (deixando os demais alvéolos sem
quaisquer marcações).
7.5.9. As questões em branco ou com dupla marcação ou rasuradas ou com corretivos serão
consideradas nulas e receberão pontuação ZERO.
7.5.10. Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão-resposta ou do caderno de
resposta da Prova de Redação por causa de erro no seu preenchimento, sendo proibida a
utilização de corretivos.
7.5.11. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento
indevido do cartão-resposta.
7.5.12. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este
Edital ou com o cartão-resposta, tais como: marcação rasurada ou emendada ou campo de
marcação não preenchido integralmente ou quaisquer marcações no espaço destinado ao
preenchimento do alvéolo.
7.5.13. O candidato somente poderá apor sua assinatura no local indicado na ficha de
identificação e no cartão-resposta da prova Objetiva.
7.5.14. A Prova de Redação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta na cor preta
fabricada em material transparente, respostas a lápis, NÃO serão corrigidas e terão pontuação
zero.
7.5.15. Será atribuída nota zero ao candidato que levar o cartão-resposta e o caderno de
resposta da Prova de Redação, ao retirar-se da sala de prova.
7.5.16. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem aplicação de provas fora da
data, do horário ou do local predeterminados pelo Centro de Seleção da UFG. Em hipótese
alguma o candidato terá segunda oportunidade para realizar a prova.
7.5.17. Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias
(gravidez, estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, crises reumáticas,
luxações, fraturas, crises de labirintite e outros) e casos de alterações climáticas (sol, chuva e
outros), que diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos de realizarem as provas e
terem o acesso ao local, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer
tratamento privilegiado, respeitando-se o princípio da isonomia.
7.5.18. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas, em razão do afastamento do candidato do local de sua realização.
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7.5.19. Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos para a
realização da prova:
a) NÃO SERÁ PERMITIDO O INGRESSO nos locais de prova de candidatos portando
qualquer tipo de arma, salvo os casos previstos em lei;
b) NÃO SERÁ PERMITIDO O USO nos locais de prova, após o ingresso na sala de prova,
de RELÓGIO de qualquer espécie, aparelhos eletrônicos, tais como telefone CELULAR,
MP3 e similares, agenda eletrônica, notebook e similares, palmtop, receptor, gravador,
filmadora, máquina fotográfica, calculadora, pager, tablet, Ipod e similares etc.; o uso
desses objetos, após o início da prova dentro do prédio, acarretará na eliminação do candidato do
certame;
c) SERÁ ENTREGUE AO CANDIDATO, ANTES DE ENTRAR EM SALA, UMA EMBALAGEM
NA QUAL DEVERÁ COLOCAR TODOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS QUE POSSUIR.
Esses dispositivos deverão estar desligados e, preferencialmente, com sua bateria retirada.
Poderá haver monitoramento de sinais eletrônicos dentro das salas e o candidato que estiver
com algum equipamento de comunicação ligado, poderá ser eliminado do certame. A
embalagem com os equipamentos deve ser lacrada e identificada pelo candidato, sendo mantida
embaixo da carteira de prova e somente poderá ser aberta pelo candidato após o término da
prova, fora do prédio;
d) NÃO SERÃO PERMITIDAS, durante a realização das provas, a comunicação verbal, gestual,
escrita, etc. entre candidatos, bem como o uso de: corretivos, livros, anotações, impressos,
calculadoras ou similares, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu,
capacete, boné, gorro) ou outros materiais similares. Somente será permitido o uso de caneta de
tinta preta fabricada em material transparente, sendo eliminado do concurso público o candidato
que descumprir esta determinação;
e) iniciada a prova, nenhum candidato poderá se retirar do seu ambiente de realização, antes
da liberação autorizada pelo coordenador local de prova, após terem decorridas 2 (duas) horas
de prova de seu início. Somente será permitido ao candidato levar o Caderno de Questões
após as 16 horas, desde que permaneça em sala até esse momento, sendo terminantemente
vedado ao candidato sair do local de realização da prova, com quaisquer anotações, antes
desse horário;
f) os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto,
sendo liberados somente após a entrega do material utilizado por eles, tendo seus nomes
registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas assinaturas;
g) ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao aplicador de provas, de
acordo com a prova ao qual foi submetido, o cartão-resposta da Prova Objetiva e o caderno de
resposta da Prova de Redação.
7.5.20. O Centro de Seleção da UFG não se responsabilizará pela guarda de quaisquer
materiais dos candidatos, não dispondo de guarda-volume nos locais de realização da prova.
7.5.21. O Centro de Seleção da UFG recomenda que os candidatos não levem nenhum dos
objetos não permitidos, citados anteriormente, no dia de realização da prova, pois o porte e/ou
uso desses objetos, contrariando as normas dispostas neste Edital, poderá acarretar a
eliminação do candidato do certame.
7.5.22. Em caso de o candidato estar de posse de algum dos objetos não permitidos, descritos
na alínea “b” do subitem 7.5.19 do Edital, que não esteja dentro da embalagem destinada à
guarda deles, o aplicador de prova e o supervisor farão o registro do fato em relatório de sala e
de prédio. Posteriormente, o Centro de Seleção da UFG, em momento oportuno, promoverá a
eliminação do candidato do certame, de acordo com a alínea “g” do subitem 11.1 deste Edital.
O Centro de Seleção se reserva o direito de, em caso de posse dos objetos descritos nas alíneas
“b” e “c” do subitem 7.5.19 fora da embalagem fornecida para guarda, não comunicar o candidato
no local de prova da sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização durante a
realização das provas.
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7.5.23. Em caso de violação das normas descritas na alínea “d” do subitem 7.5.19 deste
Edital, o aplicador de prova comunicará o fato ao supervisor e ao policial federal, que se
encontra no local. O fato será lavrado em relatório de sala pelos aplicadores de prova e no
relatório do supervisor e, posteriormente, comunicado ao Centro de Seleção da UFG que, em
momento oportuno, promoverá a eliminação do candidato do certame, de acordo com a
alínea “f” do subitem 11.1 deste Edital.
7.5.24. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe
de aplicação, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e
classificação.
7.5.25. Não será permitida a permanência de acompanhante nos locais de prova (exceto para
condição especial prevista neste Edital), assim como a permanência de candidato no interior
dos prédios após o término das provas.
7.6. Prova Prática (somente para o cargo de Analista Legislativo – Taquígrafo)
7.6.1. Essa prova, de caráter eliminatório e classificatório, visa verificar a capacidade do candidato em desempenhar as atividades típicas da categoria funcional e será realizada no dia 30
de maio de 2015. Retificado pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
7.6.2. Serão submetidos a esta prova os candidatos classificados na Prova de Redação.
7.6.3. É de inteira responsabilidade do candidato a impressão do comunicado que informa a
data e local de realização da Prova Prática, que será disponibilizado no sítio <www.cs.ufg.br>,
no dia 27 de maio de 2015.
7.6.4. Para a realização desta etapa, o candidato deverá comparecer no dia, local e horário
previamente designados, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, portando o original de um dos documentos de identificação citados no subitem 6.1 deste Edital, o comunicado
de convocação para a Prova Prática.
7.6.5. A Prova Prática será realizada por meio de apanhamento taquigráfico e transcrição de
texto.
7.6.6. A Prova Prática de apanhamento taquigráfico consistirá de ditado feito durante cinco
minutos em velocidade de 80 a 90 palavras por minuto seguido de tradução digitada em
computador, no editor de textos Microsoft Word.
7.6.7. O candidato deve estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado adequado às normas
técnicas da ABNT.
7.6.8. A prova prática de apanhamento taquigráfico, realizar-se-á exclusivamente pelo
processo manual, devendo o candidato trazer no dia da prova lápis ou caneta. O candidato
empregará o método taquigráfico de sua escolha. Retificado pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
7.6.9. A correção da Prova será efetuada com base no texto transcrito e terá como base o
desconto de um ponto para cada grupo de 3 (três) erros.
7.6.10. Os candidatos disporão de uma hora e trinta minutos para digitar o texto transcrito.
7.6.11. Os critérios de correção são os seguintes:
7.6.11.1. Cada

palavra omitida, acrescida ou substituída com alteração de sentido: um erro;

7.6.11.2. Cada

palavra omitida, acrescida ou substituída sem alteração de sentido: meio erro;

7.6.11.3. Erros

gramaticais, erros de pontuação, conforme a gravidade, a critério da comissão
examinadora: um ou meio erro. Retificado pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
7.6.11.4. Os erros em mais de uma palavra contam-se
Excluído pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
7.6.11.5. No

uma vez, desde que sejam consecutivos;

caso de concorrência de erros (por exemplo, omissão de cinco palavras e
substituição por três palavras erradas), computar-se-á o número maior de erros.
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7.6.12. O apanhamento taquigráfico deverá ser entregue com a prova prática. Inserido pelo Edital
Complementar n. 3 de 10/02/15.

7.6.13. O candidato que não executar a Prova Prática, de acordo com o solicitado pela Banca
Examinadora, será automaticamente eliminado do certame.
7.6.14. A Prova Prática terá nota classificatória, com pontuação máxima de 80 pontos. Inserido
pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.

7.6.15. O candidato para ser considerado aprovado na prova prática deverá obter, no mínimo,
50% do valor total dessa prova, caso contrário estará eliminado do certame. Inserido pelo Edital
Complementar n. 3 de 10/02/15.

7.6.16. O candidato que não comparecer ou não atender à chamada para a execução da pro va estará automaticamente eliminado do certame.
7.6.17. Por motivo de segurança, serão adotados os mesmos procedimentos descritos nas alí neas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 7.5.19 deste Edital para a realização da prova, bem como as
normas descritas nos subitens enumerados de 7.5.20 a 7.5.25 deste Edital.
7.7. Prova de Títulos (todos os cargos).
7.7.1. A Prova de Títulos terá caráter classificatório, sendo analisados os títulos de todos os
candidatos aprovados na Prova de Redação.
7.7.2. Cada documento deverá corresponder apenas a uma pontuação, não sendo permitido o uso
do mesmo documento para duas ou mais pontuações diferentes.
7.7.3. As informações prestadas nos documentos serão de inteira responsabilidade do candidato,
bem como a entrega deste na data estabelecida, arcando o candidato com as consequências de
eventuais erros de procedimento no ato da entrega dos demais títulos.
7.7.4. O documento deverá ser apresentado por meio de cópia autenticada e colocado dentro de um
envelope devidamente identificado com o nome do candidato, número de sua inscrição e número de
seu documento de identidade.
7.7.5. As fotocópias de toda documentação comprobatória deverão estar legíveis e autenticadas.
Caso as cópias apresentadas estejam ilegíveis ou sem autenticação as mesmas não serão
analisadas e a pontuação correspondente ao item será desconsiderada.
7.7.6. O Centro de Seleção da UFG não realizará autenticação de quaisquer documentos
comprobatórios.
7.7.7. O envelope identificado contendo o título do candidato deverá ser entregue no período de 15
a 17 de junho de 2015, na sede do Centro de Seleção da UFG, situado à Rua 226, q. 71, s.n., Setor
Universitário, Goiânia-GO, CEP 74610-130, no horário de 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
7.7.8. O envelope mencionado no subitem anterior pode ser encaminhado via SEDEX, para o
Centro de Seleção com postagem efetuada até o dia 15 de junho de 2015, na sede do Centro de
Seleção da UFG, situado à Rua 226, q. 71, s.n., Setor Universitário. As custas de postagem
ocorrerão por conta do candidato.
7.7.9. Caso o candidato queira complementar ou substituir o documento apresentado, é necessário
entregar/enviar essa documentação até o dia 15 de junho de 2015, especificando por escrito o
motivo do encaminhamento dessa documentação. Após esse dia, não será permitida qualquer
complementação ou substituição de documentos.
7.7.10. A documentação NÃO será conferida no momento da entrega/recebimento, cabendo ao
candidato a responsabilidade pelo envio, de forma completa, da documentação.
7.7.11. Caso o candidato não entregue o documento comprobatório autenticado, a pontuação
atribuída a essa avaliação será ZERO.
7.7.12. A Prova de Títulos será pontuada de acordo com as especificações e limites de pontuação
que constam nos quadros 3 e 3-A a seguir: Retificado pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
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Quadro 3 – CARGOS DE NIVEL SUPERIOR
Valor
deValor Máximo no
cada título Item

Item Título
Grau de Especialista, em área de concentração afim* à do cargo que
concorre, obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da
legislação em vigor, com carga horária mínima de 360 horas

1

Grau de Especialista em área de concentração específica à do cargo que
concorre, obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da
legislação em vigor, com carga horária mínima de 360 horas.

2

5

5

8

8

8

8

12

12

12

12

16

16

Observação: Não acumulativo com o item 1.
Grau de Mestre, em área de concentração afim* à do cargo que concorre,
obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da legislação em
vigor.

3

Observação: Não acumulativo com os itens 1 e 2.
Grau de Mestre, em área de concentração específica à do cargo que
concorre, obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da
legislação em vigor.

4

Observação: Não acumulativo com os itens 1, 2 e 3
Grau de Doutor, em área afim* à do cargo que concorre, obtido em instituição
devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor.

5

Observação: Não acumulativo com os itens 1, 2, 3 e 4.
Grau de Doutor em área de concentração específica à do cargo que
concorre, obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da
legislação em vigor.

6

Observação: Não acumulativo com os itens 1, 2, 3, 4 e 5.
Pontuação Máxima Possível

16 pontos

*Serão consideradas Áreas Afins de acordo com a Tabela das Áreas do Conhecimento do CNPQ.

Quadro 3-A – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Inserido pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
Item Título

Valor de cada título

Valor Máximo no
Item

1

Experiência profissional na área do cargo pleiteado*.

2 pontos por ano
efetivamente
comprovado

8

2

Experiência profissional em área afim**.

1 ponto por ano
efetivamente
comprovado

6

3

Aprovação em concurso

1 ponto

2

Pontuação máxima possível
16 pontos
* Na hipótese do candidato atingir a pontuação máxima no item 1 (8 pontos), o tempo excedente, se existente, será
pontuado de acordo com o item 2, não podendo também ultrapassar a pontuação máxima estabelecida (6 pontos).
Para efeitos de pontuação dos itens 1 e 2 do quadro de títulos, NÃO será considerada a fração de dias.
**Serão consideradas Áreas Afins de acordo com a Tabela das Áreas do Conhecimento do CNPQ.

7.7.13. O resultado da Prova de Títulos será a pontuação obtida pelo candidato em um dos
itens do quadro do subitem 7.7.12 deste Edital.
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7.7.14. Somente serão consideradas as modalidades de títulos constantes no quadro do
subitem 7.7.12, sendo desconsideradas quaisquer outras entregues em desacordo com as
condições previstas no Edital.
7.7.15. A comprovação de conclusão de curso deverá ser feita por meio de fotocópias de
certificado e/ou diploma (autenticados), de acordo com as exigências da legislação pertinente
ou ainda por meio de declaração e/ou atestado de conclusão (autenticados) de curso de
especialização, mestrado ou doutorado.
7.7.16. Os diplomas e certificados em língua estrangeira somente serão considerados quando
traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado e revalidado por instituição
brasileira credenciada, de acordo com a legislação pertinente.
7.7.17. Não serão pontuados os títulos entregues em desacordo com as disposições
estabelecidas neste Edital.
7.7.18. A identificação de fraude em qualquer documento comprobatório desclassificará
automaticamente o candidato.
7.7.19. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos
títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação, sendo ELIMINADO do
concurso público, tornando-se sem efeito quaisquer atos de posse ou nomeação, se já
ocorridos, cabendo o direito à ampla defesa via recurso.
7.7.20. O Centro de Seleção poderá solicitar, a qualquer tempo, os originais das cópias
autenticadas apresentadas, para a devida comprovação.
7.7.21. As questões não definidas nas orientações acima que surgirem durante a análise dos
títulos serão definidas pelas bancas examinadoras do Centro de Seleção.
7.7.22. Os títulos não serão devolvidos, nem fornecidos cópias de quaisquer documentos,
ficando sob a guarda do Centro de Seleção da UFG em até 30 dias da publicação do resultado
final do certame, sendo, após esse período, repassados à Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás.
7.7.23. A comprovação da experiência profissional deverá ser feita por meio de fotocópias
autenticadas de documentos legais ou declaração e/ou atestado (autenticados) que
comprovem o vínculo empregatício. Inserido pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
7.7.24. No caso da carteira de trabalho ou de documentos similares, o candidato deverá
apresentar a folha de rosto que contém a identificação pessoal juntamente com as páginas que
correspondem aos dados do empregado e empregador. Inserido pelo Edital Complementar n. 3 de
10/02/15.

7.7.25. A comprovação da aprovação em concurso público deverá ser feita por meio de
fotocópias autenticadas de publicações oficiais (diários oficiais), editais de resultado final,
editais de convocação ou homologação de concurso, documentos oficiais publicados em sítio
de instituições que realizaram o concurso (disponível para consulta), declaração e/ou atestado
(autenticados) que comprovem a aprovação, especificando o concurso e o cargo para o qual foi
aprovado. Inserido pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
7.7.26. Os documentos impressos de sítios oficiais de órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais, bem como de empresas públicas, por meio eletrônico (Internet), têm o mesmo valor
jurídico e probatório para todos os fins de direito, que os produzidos em papel ou em outro
meio físico reconhecido legalmente, desde que assegurada a sua autenticidade e integridade e
que sejam impressos contendo o endereço on-line, não sendo portanto necessária sua
autenticação. Inserido pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO,
CLASSIFICAÇÃO E DA NOTA FINAL

DOS

CRITÉRIOS

DE

DESEMPATE,

DA

8.1. O resultado da Prova Objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão. A Prova
Objetiva será eliminatória e classificatória, sendo eliminado do concurso público o candidato
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que não atingir a pontuação mínima especificado no subitem 7.3.2 deste Edital.
8.2. A Prova de Redação será eliminatória e classificatória, sendo eliminado o candidato que
não obtiver nota igual ou superior a 50% do valor total dessa prova.
8.3. Somente será corrigida a Prova de Redação dos candidatos classificados na Prova
Objetiva que estiver classificado dentro da relação de 15 (quinze) vezes o número de vagas,
sendo igualmente classificados os candidatos que obtiverem a mesma pontuação da
classificação de corte. Os demais serão eliminados do certame.
8.4. Serão convocados para a Prova Prática os candidatos ao cargo de Taquígrafo
classificados na Prova de Redação.
8.5. A Prova Prática para o cargo de Taquígrafo será eliminatória e classificatória, sendo
eliminado o candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50% do valor total dessa
prova. Retificado pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
8.6. A Prova de Títulos será classificatória.
8.7. A pontuação final (PF) dos candidatos, exceto a do cargo de Taquígrafo, será dada pela
seguinte fórmula: PF={0,9 [(PO+2PR)]/2} + [0,1(5PT)], onde PO é a nota obtida pelo
candidato na Prova Objetiva, PR o total de pontos obtidos pelo candidato na Prova de
Redação e PT o total de pontos obtidos pelo candidato na Prova de Títulos.
8.8. A pontuação final (PF) para os candidatos ao cargo de Taquígrafo será dada pela
seguinte fórmula: PF={0,4 [(PO+2PR)]/2} + 0,5(PP) + 0.1 (5PT), onde PO é a nota obtida pelo
candidato na Prova Objetiva, PR o total de pontos obtidos pelo candidato na Prova de
Redação, PP o total de pontos obtidos pelo candidato na Prova Prática e PT o total de pontos
obtidos pelo candidato na Prova de Títulos. Inserido pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
8.9. Em caso de empate, para efeito de classificação final, terá preferência o candidato com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do
artigo 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).
8.10. Persistindo o empate, prevalecerão os seguintes critérios, sucessivamente:
8.10.1. Para todos os cargos, exceto o de Taquígrafo:
a) maior número de pontos na Prova de Redação;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva de Realidade étnica, social, histórica,
geográfica, cultural, política e econômica de Goiás;
d) maior número de pontos na Prova Objetiva de Língua Portuguesa;
e) maior número de pontos na Prova Objetiva de Matemática;
f) maior número de pontos na Prova de Títulos;
g) maior idade.
8.10.2. Para o cargo de Taquígrafo: Inserido pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
a) maior número de pontos na Prova Prática;
b) maior número de pontos na Prova de Redação;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva de Língua Portuguesa;
d) maior número de pontos na Prova Objetiva de Realidade étnica, social, histórica,
geográfica, cultural, política e econômica de Goiás;
e) maior número de pontos na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos;
f) maior número de pontos na Prova Objetiva de Matemática;
g) maior número de pontos na Prova de Títulos;
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h) maior idade.
8.11. O candidato inscrito como deficiente, nos termos do item 4 deste Edital, se aprovado e
classificado, terá seu nome publicado em relação à parte, observada a respectiva ordem de
classificação.
8.12. O candidato aprovado e classificado será convocado para nomeação, até o limite do prazo
de validade do concurso, observando-se o exclusivo interesse da Administração Pública.
8.13. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das pontuações finais do
concurso público.
8.14. A ordem de convocação dos candidatos aprovados coincidirá com a ordem de
classificação.
8.15. O candidato classificado dentro do número de vagas fixado neste edital terá direito
subjetivo à nomeação, desde que preencha todos os requisitos para a nomeação.
8.16. Os candidatos relacionados como reserva técnica (aprovados e classificados além do
número de vagas ofertadas) poderão ser convocados para nomeação à medida que surgirem
vagas, até o limite do prazo de validade do concurso e que estejam posicionados até o limite de
2 vezes o número de vagas, aplicando-se os critérios de desempate, conforme subitens 8.8 e 8.9
do Edital, quando houver, observando-se o interesse da Administração Pública.
8.16.1. Na ocorrência de empate no último lugar, serão classificados todos os candidatos desse
lugar, ainda que seja ultrapassado o limite estabelecido no subitem anterior.
9. DOS RESULTADOS
9.1. A relação das inscrições homologadas será publicada no dia 26 de março de 2015.
9.2. A relação preliminar dos candidatos que solicitaram isenção do pagamento de inscrição
será divulgada no dia 25 de fevereiro de 2015, e a relação final no dia 10 de março de 2015.
9.3. A relação preliminar dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para
concorrer como deficiente e/ou solicitaram tempo adicional será divulgada, em ordem
alfabética, no dia 18 de março de 2015, e o resultado final será publicado no dia 26 de março
de 2015.
9.4. O gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado no dia 12 de abril de 2015, após
o término das provas e o final no dia 28 de abril de 2015.
9.5. O resultado preliminar da Prova Objetiva, o boletim de desempenho da Prova Objetiva e a
disponibilização do cartão-resposta da Prova Objetiva serão divulgados no dia 28 de abril de
2015. O resultado final da Prova Objetiva será divulgado no dia 5 de maio de 2015.
9.6. A relação dos candidatos que terão a prova de Redação corrigida será divulgada no dia 5
de maio de 2015.
9.7. O resultado preliminar da Prova de Redação, os critérios de correção dessa prova e o
boletim de desempenho, serão divulgados no dia 19 de maio de 2015 e o resultado final no
dia 26 de maio de 2015.
9.8. O Edital de convocação para a Prova Prática do cargo de Taquígrafo será divulgado no dia
26 de maio de 2015.
9.9. O resultado preliminar da Prova Prática do cargo de Taquígrafo será divulgado no dia 8 de
junho de 2015 e o resultado final no dia 13 de junho de 2015. Retificado pelo Edital Complementar n.
3 de 10/02/15.

9.10. O Edital de convocação para a entrega dos títulos será divulgado no dia 13 de junho de
2015. Retificado pelo Edital Complementar n. 3 de 10/02/15.
9.11. O resultado preliminar da Prova de Títulos será divulgado no dia 30 de junho de 2015 e o
resultado final no dia 9 de julho de 2015.
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9.12. O resultado preliminar do Concurso Público será divulgado no dia 9 de julho de 2015.
Esse resultado será divulgado em ordem de classificação com as pontuações finais obtidas em
cada uma das provas. O Resultado Final do concurso será divulgado no dia 28 de julho de
2015.
9.13. A relação preliminar dos candidatos considerados pessoas com deficiência, após
realização da perícia médica será divulgada no dia 20 de julho de 2015, e a relação final no
dia 28 de julho de 2015.
9.14. O Boletim de Desempenho final do concurso será divulgado no dia 28 de julho de
2015, no sítio <www.cs.ufg.br>, nos termos deste Edital.
9.15. Não terão acesso ao Boletim de Desempenho os candidatos que forem eliminados do
concurso em virtude da aplicação de quaisquer penalidades que constam no item 11 do Edital
ou que possuam teor similar.
9.16. O Resultado final, além de publicado no sítio do concurso e no sítio <www.al.go.gov.br>
será divulgado por meio de Aviso de Edital, em jornal de grande circulação e no Diário Oficial
do Estado de Goiás.
10 DOS RECURSOS E DA VISTA DE PROVA
10.1 Dos recursos
10.1.1 Será assegurado ao candidato o direito de interpor recurso contra o:
a) Edital e anexos;
b) resultado preliminar da isenção do pagamento da taxa de inscrição;
c) resultado preliminar da entrega da documentação das pessoas com deficiência que optaram
em concorrer como deficiente e/ou solicitaram direito ao tempo adicional;
d) resultado preliminar dos requerimentos de condições especiais;
e) resultado da homologação da inscrição;
f) gabarito preliminar e/ou a formulação ou o conteúdo das questões das provas;
g) resultado preliminar da Prova Objetiva;
h) resultado preliminar da Prova de Redação;
i) resultado preliminar da Prova Prática;
j) resultado preliminar da Prova de Títulos;
k) resultado preliminar do Concurso;
l) resultado preliminar da Perícia Médica.
10.1.2 O candidato poderá interpor recurso contra os resultados previstos no subitem 10.1.1 do
Edital, somente via on-line, conforme as orientações contidas no sítio <www.cs.ufg.br>, a partir da 00h01min do dia de início até as 23h59min da data final, tendo como marco a data de pu blicação do ato.
10.1.3 Fica também assegurado ao candidato que tiver a inscrição indeferida e aquele cuja situação de exclusão não conste em nenhum dos ATOS ou resultados publicados, conforme o
subitem 10.1.1 do Edital, o direito de interposição de recurso. Nesse caso, o candidato deverá
protocolar recurso pessoalmente ou por meio de procurador, devidamente munido de instrumento procuratório público ou particular com firma reconhecida, na sede do Centro de Seleção
da UFG, munido do documento de identidade original e do comprovante original de pagamento.
10.1.4 O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas após aplicação
das provas e publicação/divulgação dos atos.
10.1.5 Para apresentação de recurso o candidato deverá:
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a) fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistente, concisa e instruir o recurso,
devidamente, com material bibliográfico apto ao embasamento, quando for o caso, e com a
indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado;
b) não se identificar no corpo do recurso contra o gabarito preliminar da Prova Objetiva e contra
o resultado preliminar da prova de Redação.
10.1.6 Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso inconsistente e/ou fora das especificações estabelecidas neste Edital.
10.1.7 Não serão aceitos recursos via fax, via e-mail, via postal ou por procuração.
10.1.8 Após o julgamento, pela Banca Examinadora, dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões objetivas porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiveram na correção inicial.
10.1.9 Não haverá nenhum tipo de recurso ou pedido de reconsideração da decisão proferida
pela Banca Examinadora.
10.1.10 Na análise dos recursos interpostos, o Centro de Seleção da UFG determinará a realização de diligências que entender necessárias e, dando provimento, poderá, se for o caso, alterar o resultado.
10.1.11 A decisão dos recursos será disponibilizada exclusivamente ao interessado. Para tomar
conhecimento do inteiro teor do parecer, o interessado deverá acessar o sítio <www.cs.ufg.br>
por meio do CPF fornecido na inscrição, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
data do último dia de recebimento.
10.1.12 Em data estabelecida no cronograma do concurso, serão divulgados, no endereço ele trônico <www.cs.ufg.br>, exclusivamente ao candidato, as respostas aos recursos interpostos.
10.1.13 Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br> no momento da divulgação
do gabarito oficial. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
10.2 Da vista de prova
10.2.1 O cartão-resposta da Prova Objetiva será disponibilizado via on-line ao candidato, por
meio do número do CPF e de senha fornecidos na inscrição, no dia 28 de abril de 2015.
10.2.2 Os candidatos poderão realizar a vista on-line da Prova de Redação nos dias 20 e 21 de
maio de 2015, por meio do número do CPF e de senha fornecidos na inscrição, exceto para os
candidatos eliminados em qualquer uma das etapas do concurso, em virtude da aplicação de
uma das penalidades que constam no item 11 deste Edital.
10.2.2.1 Na vista, o candidato terá acesso a uma cópia não editável da redação por ele
realizada, sem quaisquer anotações da banca corretora.
11 DAS PENALIDADES
11.1 Será eliminado do concurso, ou não será nomeado no cargo, o candidato que não cumprir
o disposto neste Edital, que:
a) alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização da prova do con curso, divulgados nos termos deste Edital;
b) faltar ou chegar atrasado ao local de realização das provas (após o horário estabelecido),
bem como faltar à perícia médica;
c) não apresentar um dos documentos de identificação especificados neste Edital;
d) ausentar-se do recinto de aplicação de qualquer prova sem permissão;
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e) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer
um dos supervisores, coordenadores, aplicadores de prova e outros aplicadores ou servidores,
bem como com autoridades e pessoas incumbidas da realização do concurso;
f) for surpreendido durante a realização da prova em comunicação (verbal, escrita, eletrônica
ou gestual) com outras pessoas, bem como estiver utilizando fontes de consulta (livros, anotações, impressos, calculadoras etc.), óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria
(chapéu, boné, gorro, capacete etc.) ou outros materiais similares;
g) for surpreendido, dentro do prédio de realização da prova, com a embalagem violada ou
aberta, na qual o celular ou o equipamento eletrônico foram guardados ou estiver usando du rante a qualquer tipo de arma salvo os casos previstos em lei, relógio de qualquer espécie,
aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, MP3 e similares, agenda eletrônica, notebook
e similares, palmtop, receptor, gravador, filmadora, máquina fotográfica, calculadora, pager, tablet, Ipod, etc;
h) recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné,
gorro, capacete etc.) ou outros objetos similares;
i) não entregar ao aplicador de prova o cartão-resposta da Prova Objetiva e/ou o caderno de
resposta da Prova de Redação;
j) sair com anotações da sala antes do horário permitido;
k) não permitir a coleta da impressão, digital como forma de identificação e/ou a filmagem;
l) ultrapassar o tempo limite previsto neste Edital para execução das provas;
m) fizer declaração falsa ou inexata em qualquer documento;
n) praticar atos que contrariem as normas do Edital;
o) não atender às determinações do presente Edital e de seus atos complementares.
11.2 Se, após a(s) prova(s), for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológi co, que o candidato utilizou-se de processos ilícitos, sua prova será anulada, sendo automaticamente eliminado do concurso.
11.3 Fica assegurando aos candidatos excluídos após a aplicação das penalidades que constam no subitem 11.1 o direito à ampla defesa conforme mencionado no item 10.1.3 do Edital.
12 DA HOMOLOGAÇÃO
12.1 A homologação será publicada em um jornal de grande circulação, no sítio <www.al.go.leg.br> e no Diário Oficial do Estado de Goiás.
12.2 A homologação do concurso é de competência do Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás, cabendo a esse órgão a publicação de todos os procedimentos relativos ao ato.
12.3 O concurso será homologado no dia 30 de julho de 2015.
12.4 Na homologação deverá constar nome dos candidatos aprovados e a classificação em ordem decrescente da pontuação final obtida.
12.5 Serão nomeados, primeiramente, os candidatos aprovados dentro dos limites das vagas
definidas para ampla concorrência e as pessoas com deficiência.
13 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS
13.1 O candidato aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital, será
investido no cargo se atendidas às seguintes exigências:
a) ter sido aprovado e classificado neste Concurso Público;
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b) apresentar os documentos solicitados, conforme Anexo IV, para a posse e comprovar o prérequisito para o cargo público pretendido;c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
d) ter idade mínima de 18 anos completos;
e) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;f) ter aptidão física e mental para o
exercício das atribuições do cargo, comprovada em inspeção feita pela Perícia Médica
designada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás;
g) estar em gozo dos direitos políticos;
h) nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: – não ter sido responsável, por atos
julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de
Conta do Estado ou do Município;
i) não ter sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público;
j) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela
prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte Especial no
Código Penal Brasileiro, na Lei Federal n. 7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei Federal n.
8.429, de 2 de junho de 1992;
k) preencher os demais requisitos legais para ocupação do cargo a que concorreu;
l) cumprir as disposições deste Edital.
14 DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
14.1 Não terá direito à nomeação o candidato que tenha cometido transgressão disciplinar
como servidor público e/ou com antecedentes criminais, caso não tenham se passado 5 (cin co) anos da extinção da punibilidade ou do cumprimento da pena.
14.2 O candidato aprovado somente poderá ser empossado se for julgado apto física e mentalmente pela Perícia Médica designada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, para o
exercício do cargo, incluindo os candidatos com deficiência, e apresentar a documentação exigida no Anexo IV do presente Edital.
14.3 O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse no prazo estipulado
será declarado sem efeito o ato de provimento, nos termos estabelecidos no Regime Jurídico
da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.
14.4 No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a nomeação dos candidatos
habilitados, observada a ordem classificatória.
14.5 O candidato nomeado será convocado para a posse, que deverá ocorrer no prazo de
30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação, sendo prorrogável por mais
trinta dias, dentro do prazo mencionado, a requerimento do interessado, e a juízo da adminis tração.
14.6 O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito líquido e
certo à nomeação, podendo requerer a transferência de sua nomeação para o final da lista de
aprovados, sendo recolocado no último lugar da lista.
14.6.1 Caso o candidato solicite a recolocação, conforme subitem anterior, não terá direito subjetivo à nomeação, passando neste caso a ter mera expectativa de direito à nomeação.
14.7 O candidato aprovado deverá apresentar os documentos solicitados no ato de convocação.
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14.8 Nos termos estabelecidos no Regime Jurídico da Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás, a nomeação do candidato aprovado no certame será precedida de convocação por edital, afixado em local de costume e por AR postal, que fixará prazo improrrogável para a sua
apresentação, sob pena de perda do direito, declarando-se da mesma forma como desistentes
os omissos.

15 DA LOTAÇÃO
15.1 A lotação dos candidatos aprovados dar-se-á na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e poderá ser realizada conforme necessidade e interesse do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás de acordo com o funcionamento do órgão.
16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 O prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) anos, contado a partir da
data de homologação do certame, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
16.2 A inscrição do candidato ao Concurso Público implica no conhecimento e na aceitação
tácita das condições estabelecidas no presente Edital, e das instruções específicas para o cargo, das quais não poderá alegar desconhecimento.
16.3 As disposições e instruções contidas na página da Internet, nas capas do caderno de provas, nos Editais Complementares e avisos oficiais divulgados pelo Centro de Seleção no sítio
<www.cs.ufg.br>, ou em qualquer outro veículo de comunicação, constituirão normas que
passarão a integrar o presente Edital. As alterações, atualizações ou acréscimos feitas por
meio de Edital Complementar, serão publicadas, além do sítio mencionado, em jornal de grande circulação, no Diário Oficial do Estado de Goiás.
16.4 O candidato aprovado e classificado, ao entrar em exercício, fica sujeito a um período de
estágio probatório, com duração de 3 anos, nos termos da legislação vigente, com o objetivo
de apurar os requisitos necessários à sua confirmação no cargo para o qual foi nomeado.
16.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso Público designada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.
16.6 Verificada, a qualquer tempo, a inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados,
esta será cancelada automaticamente.
16.7 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação
deste concurso.
16.8 Os documentos referentes ao concurso ficarão sob a guarda do Centro de Seleção da
UFG em até 30 dias da publicação do resultado final do certame, sendo, após esse período, re passados ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.
Goiânia, 6 de janeiro de 2015.
Deputado Helio Antonio de Sousa
Presidente
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
ANEXO III

PROGRAMA DAS PROVAS

Retificado pelo Edital Complementar n. 2 de 26/01/15

CARGOS COM REQUISITOS DE NÍVEL SUPERIOR
COMUM A TODOS OS CARGOS:
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos: leitura e análise de textos de
diferentes gêneros textuais; linguagem verbal e não verbal; mecanismos de produção de sentidos
nos textos: polissemia, ironia, metaforização, metonímia, comparação, tautologia, ambiguidade,
citação, inferência, pressuposto; significados contextuais das expressões linguísticas; 2.
Organização do texto: fatores de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade,
informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade); progressão temática;
sequências textuais: descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva, dialogal; tipos de argumentos; 3.
Gêneros textuais: funcionalidade e características dos gêneros textuais: editorial, notícia,
reportagem, resenha, crônica, carta, artigo de opinião, relatório, parecer, ofício, charge, tira, pintura,
placa, propaganda institucional/educacional, ofício, memorando, e-mail, carta comercial, aviso, e-mail
etc.; características dos diferentes discursos (jornalístico, político, acadêmico, publicitário, literário,
científico, etc.); 4. Gramática do texto: fonemas, ortografia, pontuação, formação de palavras,
classe de palavras, processos de coordenação e de subordinação, transitividade, concordância
verbal e nominal, regência dos nomes e dos verbos; 5. Variação linguística: estilística,
sociocultural, geográfica, histórica; variação entre modalidades da língua (fala e escrita); norma e
uso.
MATEMÁTICA: 1. Conjuntos Numéricos: Números naturais e números inteiros: operações, relação
de ordem, divisibilidade, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e decomposição em
fatores primos; Números racionais e irracionais: operações, relação de ordem, propriedades e valor
absoluto; Números complexos: conceito, operações e representação geométrica; Situaçõesproblema envolvendo conjuntos numéricos; 2. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica:
Razão, termo geral e soma dos termos; Situações-problema envolvendo progressões; 3. Noções de
Matemática Financeira: Razão e Proporção; Porcentagem; Juros simples e composto. Situaçõesproblema envolvendo matemática financeira; 4. Equações e Inequações: Conceito; Resolução e
discussão. Situações-problema envolvendo equações e inequações; 5. Funções: Conceito e
representação gráfica das funções: afim, quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométricas e
modulares; Situações-problema envolvendo funções; 6. Sistemas de equações: Conceito;
Resolução, discussão e representação geométrica; Situações-problema envolvendo sistemas de
equações; 7. Noções de Estatística: Apresentação de dados estatísticos: tabelas e gráficos;
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Medidas de centralidade: média aritmética, média ponderada, mediana e moda; Resolução de
problemas envolvendo noções de estatística; 8. Probabilidade: Princípio fundamental de contagem;
Combinações e permutações; Probabilidade de um evento; Interseção e reunião de eventos;
Probabilidade condicional; Situações-problema envolvendo probabilidade; 9. Geometria: Figuras
geométricas planas e espaciais: ângulos, retas, polígonos, circunferências e círculos; Relações
métricas nos polígonos; Perímetro de polígono e comprimento de circunferência; Área de polígono
e do círculo; Volume de sólidos; Resolução de problemas envolvendo geometria.
REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E
ECONÔMICA DE GOIÁS: 1 Formação econômica de Goiás: a mineração no século XVIII, a agropecuária nos séculos XIX e XX, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana, as
transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília, industrialização, infraestrutura
e planejamento; 2 Aspectos da história política de Goiás: A independência em Goiás, o Coronelismo
na República Velha, as oligarquias, a Revolução de 1930, a administração política de 1930 até os
dias atuais; 3 Aspectos da História Social de Goiás: o povoamento branco, os grupos indígenas, a
escravidão e cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular; 4 Aspectos
históricos e urbanísticos de Goiânia; 5 Aspectos da Cultura Goiana: a culinária regional, as festas
religiosas, o folclore goiano, o patrimônio histórico-cultural e o turismo; 6 A população goiana:
povoamento, movimentos migratórios, densidade e distribuição demográfica, população
economicamente ativa; 7 Os aspectos físicos do território goiano: hidrografia, clima, relevo e
vegetação.
LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA: 1 LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL: 1.1 Da organização
político-administrativa do Estado de Goiás; 1.2 Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás, Resolução n.º 1.218 de 03 de julho de 2007; 1.3 Resolução n.º 1.007, de 20 de
abril de 1999; 1.4 Resolução nº 1073, de 10 de outubro de 2001. 2. NOÇÕES GERAIS DE
DIREITO ADMINISTRATIVO: 2.1 Da Administração Pública; 2.2 Licitação e Contratos; 2.3 Dos
Servidores Públicos; 2.4 Serviço Público; 2.4 Bens Públicos; 2.5 Responsabilidade da
Administração Pública.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ANALISTA DE DADOS: 1. Engenharia de
requisitos e projeto de software; 2. Gerência de projetos e gerência de configuração; 3.
Programação orientada a objetos e Java; 4. Projeto de banco de dados: modelo entidade
relacionamento; 5. Projeto de banco de dados: modelo relacional; dependências funcionais e
normalização; 6. SQL; 7. Procedimentos armazenados e gatilhos; 8. Controle de concorrência:
transações e propriedades ACID, bloqueio e granularidade de bloqueio, bloqueio de duas fases e
suas variações, deadlock, starvation; escalonamentos seriais e não seriais, serialização de
transações; 9. Recuperação de dados: tipos de falha, arquivo de log, recuperação baseada em
atualização adiada, recuperação baseada em atualização imediata, operações undo e redo; backup
de dados e de log; 10. Segurança de bancos de dados: controle de acesso, injeção de SQL, teoria
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da informação, entropia, criptografia de chave pública, criptografia de chave secreta, funções
espelhamento; 11. Tecnologias e desempenho em bancos de dados PostgreSQL.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ANALISTA DE REDES E
COMUNICAÇÃO DE DADOS: 1. Redes: modelo de referência OSI, topologias de redes, redes de
circuitos virtuais e datagramas, Internet (periferia, núcleo, ISPs e backbones), elementos de
interconexão de redes (hubs, bridges, switches, roteadores e gateways) meios de transmissão
(cabo par trançado, cabo coaxial e fibra óptica), tecnologias de redes (Ethernet, X.25, Frame Relay,
ATM e MPLS), endereçamento MAC, protocolo de resolução de endereços (ARP), protocolo de
acesso múltiplo da rede Ethernet (CSMA/CD), IPv4, IPv6, ICMP, roteamento na Internet (RIP, OSPF
e BGP), TCP, UDP, monitoramento de redes com SNMP, redes sem fio (padrões IEEE 802.11),
bluetooth; 2. Serviços de Redes: serviço web (HTTP), transferência de arquivos (FTP), correio
eletrônico (SMTP, POP3 e IMAP), DNS, serviço de diretório de rede (Microsoft Active Directory e
OpenLDAP); 3. Segurança da Informação: princípios de segurança da informação, classificação
das informações, ameaças e ataques, vulnerabilidades, testes de penetração, firewall, web
application firewall (WAF), sistema de detecção de intrusão (IDS), criptografia e hashing,
certificação digital, normas de segurança (ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, ABNT NBR ISO/IEC
27002:2013, ABNT NBR ISO/IEC 27003:2011 e ABNT NBR ISO/IEC 27004:2010), política de
segurança, auditoria em sistemas operacionais Windows e Linux, segurança em redes sem fio,
sistema de backup (granularidade, arquitetura, topologia, armazenamento e deduplicação); 4.
Gestão e Governança de Tecnologia da Informação: COBIT 5, ITILv3, ABN NBR ISO/IEC 200002:2013.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ANALISTA DE SISTEMAS: 1. Engenharia
de Software: Processo e modelos de processo; Engenharia de requisitos; Projeto de software
(fundamentos, arquitetura, padrões de projeto e projeto de interface com usuário); Análise e projeto
orientado a objetos usando a linguagem UML; Construção de software; Teste de software;
Manutenção de software; Gerência de configuração de software; Desenvolvimento ágil de software;
Gerência de projetos de software; Métricas e estimativas de software; Qualidade de software;
Noções de MPS-BR; Sistemas sociotécnicos; Ferramentas computacionais de apoio ao
desenvolvimento de software; 2. Orientação a objetos: Classes, objetos, métodos e variáveis de
instância; Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo; 3. Banco de Dados: Modelos de
dados, esquemas e instâncias; Modelo relacional e esquemas de bancos de dados relacionais;
Noções de linguagem SQL; Modelagem de dados usando o modelo Entidade-Relacionamento;
Projeto de bancos de dados relacionais (normalização, modelagem lógica e física de dados);
Sistemas gerenciadores de bancos de dados MySQL e PgSQL (instalação, administração,
configuração, comandos e detecção de problemas); 4. Linguagens de programação: Ruby,
Javascript e Java (estruturas de controle, seleção, desvio e repetição; estruturas de dados
homogêneas e heterogêneas); 5. Editor de texto e planilha eletrônica: Conhecimentos básicos
utilizando software livre e software comercial; 6. Sistemas operacionais: Conceitos básicos;
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Gerência de processos, memória, entrada e saída e arquivos; Instalação, operação e administração
de SO Windows, Linux Slackware/Debian/Ubuntu/CentOS e Mac OS X; 7. Segurança da
Informação: Conceitos gerais; Políticas de segurança da informação; Classificação de informações;
Auditoria de sistemas; Norma ISO 27002.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE COMUNICADOR SOCIAL: 1. TEORIAS
DA COMUNICAÇÃO: 1.1. Fundamentos teóricos da comunicação humana; 1.2. A teoria crítica. A
indústria cultural; 1.3. Cultura de massa; 1.4. Cultura popular; 1.5. Comunicação na
contemporaneidade: a importância das novas tecnologias; 1.6. Teoria hipodérmica da comunicação;
1.7. Teoria estrutural funcionalista. 2. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: 2.1 Fundamentos,
processos e técnicas; 2.2 Comunicação digital e seus usos institucionais; 2.3 Cultura
organizacional, poder e comunicação; 2.4 Planejamento estratégico da comunicação
organizacional; 2.5 Marketing; 2.6 Planejamento e comunicação integrada; 2.7 A imagem
corporativa; 2.8 A dimensão estratégica da comunicação; 2.9 Comunicação, controle social e poder;
2.10 Relação entre esfera política e a esfera das mídias. 3. CIBERCULTURA E TECNOLOGIAS DA
COMUNICAÇÃO: 3.1 Comunicação na era digital; 3.2 A internet; 3.3 Inovações tecnológicas na
comunicação; 3.4 Mídia e opinião pública; 3.5 Semiótica e cultura; 3.6 As novas formas
comunicacionais; 3.7 A influência das novas tecnologias nos padrões e práticas interativas; 3.8
Impactos da cibercultura.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CONTADOR:1. Contabilidade Pública:
1.1 Orçamento público - Principais tipos de orçamento; 1.2 Plano plurianual - Lei de diretrizes
orçamentárias - Lei Orçamentária Anual; 1.3 Princípios orçamentários - Ciclo orçamentário; 1.4
Convergência às normas internacionais; 1.5 Manuais de contabilidade aplicados ao setor público;
1.6 Normas de contabilidade aplicadas ao setor público; 1.7 Estrutura do sistema contábil; 1.8
Princípios de contabilidade; Reconhecimento da receita orçamentária; 1.9 Estágios da receita
pública; Ingressos extraorçamentários; 1.10 Dispêndios públicos; Licitação; 1.11 Reconhecimento e
classificação da despesa orçamentária; 1.12 Estágios da despesa orçamentária; 1.13 Dispêndios
extraorçamentários; 1.14 Despesas de exercícios anteriores (DEA); 1. 15 Créditos adicionais; 1.16
Imobilizado - Depreciação, exaustão e amortização; 1.17 Dívida ativa - Dívida fundada - Dívida
flutuante ou administrativa; 1.18 Restos a pagar; Demonstrativos contábeis aplicados ao setor
público; 1.19 Contabilização. 2. Contabilidade Geral: 2.1 Fundamentos de Contabilidade; 2.2
Objetivo da contabilidade; 2.3 Campo de aplicação da contabilidade; 2.4 Profissional da
contabilidade; 2.5 Campo de atuação; 2.6 Registro Contábil; 2.7 Contas e Plano de contas; 2.8
Livros de escrituração contábil; 2.9 Regimes contábeis; 2.10 Balancete de verificação; 2.11
Encerramento do Resultado do Exercício; 2.12 Demonstrações Contábeis; 2.13 Balanço
patrimonial; 2.14 Demonstração do resultado e demonstração do resultado abrangente; 2.15
Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 2.16 Demonstração dos fluxos de caixa2.17
Demonstração do Valor Adicionado (DVA); 2.18 Notas explicativas; 2.19 Princípios de
Contabilidade; 2.20 Auditoria Contábil; 2.21 Aspectos conceituais; 2.22 Tipos de auditoria; 2.23
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Responsabilidades do auditor e do auditado; 2.24 Ética e postura profissional do auditor; 2.25
Entidades relacionadas com as normas contábeis e de auditoria no Brasil; 2.26 Processo e
procedimentos de auditoria; 2.27 Notas explicativas; 2.28 Papéis de trabalho e programas de
auditoria; 2.29 Processo de auditoria; 2.30 Procedimentos de auditoria; 2.31 Procedimentos e
testes de auditoria; 2.32 Planejamento de auditoria; 2.33 Relevância e riscos de auditoria; 2.34
Pareceres de auditoria; 2.35 Tipos de pareceres de auditoria.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PESQUISADOR LEGISLATIVO: 1.
CIÊNCIA POLÍTICA: 1.1 Conceitos básicos; 1.2 As relações entre Estado e Sociedade; 1.3
Organizações não governamentais; 1.4 Partidos políticos; 1.5 Processo legislativo. 2.
METODOLOGIA DA PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS: 2.1 Métodos; 2.2 Abordagem do objeto
de pesquisa; 2.3 Problema e problemática de pesquisa; 2.4 Ideologia e Ciência; 2.5 Técnicas de
coleta de dados. 3. ARQUIVOLOGIA: 3.1 Conceituação e coordenadas da arquivologia e da função
arquivista; 3.2 Evolução do conceito de arquivo da Antiguidade até o séc. XVIII; 2.3 Arquivologia e a
Revolução Francesa; 3.4 Arquivologia na atualidade: Nacional e Internacional; 3.5 Análise da
Literatura para estudos arquivisticos; 3.6 O aparecimento do arquivista e suas conseqüências; 3.7
Documentação e museologia; 3.8 Áreas principais da terminologia arquivistica; 3.9 Aspectos
profissionais e tecnico-cientificos; 3.10 Legislação arquivistica; 3.11 Ética arquivistica; 3.12
Metodologia e técnicas: análise documental; espécie; gênero; tipo; forma e formato. 4.
ESTATÍSTICA BÁSICA: 4.1 Conceitos estatísticos; 4.2 Análise de dados estatísticos; 4.3 Séries
estatísticas; 4.4 Medidas de tendência central; 4.5 Medidas de variabilidade, assimetria e curtose;
4.6 Variáveis aleatórias; 4.7 - Números índices; 4.8 Probabilidades; 4.9 Estudos de probabilidade;
4.10 Distribuições de probabilidade; 4.11 Predição estatística; 4.12 Teoria de amostragem; 4.13 A
amostragem; 4.14 Distribuição amostral; 4.15 Análise de variância; 4.16 Estimação de parâmetros;
4.17 Teste de hipóteses e intervalo de confiança; 4.18 Regressão e correlação; 4.19 Utilização do
computador para estatística em serviço público.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROGRAMADOR VISUAL: 1 Elementos
básicos para Tipografia e impressão; 2 Gestalt; 3 Elementos básicos da comunicação visual; 4
Teoria da cor; 5 Metodologia de projeto (cartaz, marca, revista, folder, homepage, logomarca e
outras produções gráficas-visuais); 6 As aplicações nos diferentes suportes (manual de identidade
visual): Impressos e formulários: papel ofício, envelope, cartões, cartazes, avisos, material de
correspondência, fichas, diplomas, certificados, crachá; 7 Conceitos básicos de desenho.
Elementos para composição de imagens; 8 Importação e exportação de arquivos digitais. Usos de
elementos gráficos digitalizados; 9 Edição e Tratamento de imagem. Processos digitais para a
produção de elementos gráficos; 10 Resolução e uso de imagem; 11 Formatos de imagem e
editoração eletrônica; 12 Diagramação e Produção gráfica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE REVISOR TAQUÍGRAFO: 1.
Correspondência e redação técnicas; 2. Normalização bibliográfica segundo a Abnt; 3. Ortografia;
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4. Níveis de linguagem: relação entre oralidade e escrita. 5. Processos de formação de palavras; 6.
Coesão e coerência textuais; 7. Informações implícitas; 8. Relações entre linguagem verbal e não
verbal; 9. Formas de ordenação de ideias; 10. Variedades linguísticas e norma padrão; 11. Emprego
funcional das classes de palavras; 12. Relações sintáticas de concordância, regência e colocação;
13. Emprego dos sinais de pontuação; 14. Relações semânticas no texto; 15. Organização e
significado global dos períodos, dos parágrafos e do texto. 16. Fatores de textualidade.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TAQUÍGRAFO: 1. Origem e etimologia da
Taquigrafia; 2. História e desenvolvimento da Taquigrafia no mundo e no Brasil; 3. Métodos ou
Sistemas de Taquigrafia empregados; 4. Utilidades e aplicação da Taquigrafia nas Instituições
públicas, privadas e religiosas.
CARGOS COM REQUISITO DE NÍVEL MÉDIO
COMUM A TODOS OS CARGOS:
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros: efeitos de
sentido, hierarquia dos sentidos do texto, situação comunicativa, pressuposição, inferência,
ambiguidade, ironia, figurativização, polissemia, intertextualidade, linguagem não verbal; 2. Modos
de organização do texto: descrição, narração, exposição, argumentação, diálogo e esquemas
retóricos (enumeração de ideias, relações de causa e consequência, comparação, gradação,
oposição, etc.); 3. Estrutura textual: progressão temática, parágrafo, período, oração, pontuação,
tipos de discurso, mecanismos de estabelecimento da coerência, coesão lexical e conexão
sintática; 4. Gêneros textuais: análise das características composicionais de editorial, notícia,
reportagem, resenha, crônica, carta, artigo de opinião, relatório, parecer, ofício, charge, tira, pintura,
placa, propaganda institucional/educacional, etc; 5. Estilo e registro: variedades linguísticas,
formalidade e informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa; 6.
Língua padrão: ortografia, formação de palavras, pronome, advérbio, adjetivo, conjunção,
preposição, regência, concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
1. Conjuntos Numéricos: Números naturais e números inteiros: operações, relação de ordem,
divisibilidade, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e decomposição em fatores primos;
Números racionais e irracionais: operações, relação de ordem, propriedades e valor absoluto;
Números complexos: conceito, operações e representação geométrica; Situações-problema
envolvendo conjuntos numéricos; 2. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica: Razão, termo
geral e soma dos termos; Situações-problema envolvendo progressões; 3. Noções de Matemática
Financeira: Razão e Proporção; Porcentagem; Juros simples e composto. Situações-problema
envolvendo matemática financeira; 4. Equações e Inequações: Conceito; Resolução e discussão.
Situações-problema envolvendo equações e inequações; 5. Funções: Conceito e representação
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gráfica das funções: afim, quadrática, exponencial e modulares; Situações-problema envolvendo
funções; 6. Sistemas de equações: Conceito; Resolução, discussão e representação geométrica;
Situações-problema envolvendo sistemas de equações; 7. Noções de Estatística: Apresentação de
dados estatísticos: tabelas e gráficos; Medidas de centralidade: média aritmética, média ponderada,
mediana e moda. Resolução de problemas envolvendo noções de estatística; 8. Geometria: Figuras
geométricas planas: ângulos, retas, polígonos, circunferências e círculos; Relações métricas nos
polígonos; Perímetro de polígono e comprimento de circunferência; Área de polígono e do círculo;
Resolução de problemas envolvendo geometria.
REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E
ECONÔMICA DE GOIÁS: 1. Formação econômica de Goiás: a mineração no século XVIII, a
agropecuária nos séculos XIX e XX, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana, as
transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília; 2. Modernização da
agricultura e urbanização do território goiano; 3. População goiana: povoamento, movimentos
migratórios e densidade demográfica; 4. Economia goiana: industrialização e infraestrutura de
transportes e comunicação; 5. As regiões goianas e as desigualdades regionais; 6. Aspectos físicos
do território goiano: vegetação, hidrografia, clima e relevo; 7. Aspectos da história política de Goiás:
A independência em Goiás, o Coronelismo na República Velha, as oligarquias, a Revolução de
1930, a administração política de 1930 até os dias atuais; 8. Aspectos da História Social de Goiás: o
povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e cultura negra, os movimentos sociais no
campo e a cultura popular; 9. Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia.
LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA: 1. Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás, Resolução n.º 1.218 de 03 de julho de 2007; 2. Resolução n.º 1.007, de 20 de abril de 1999;
3. Resolução n.º 1.073, de 10 de outubro de 2001.
Retificado pelo Edital Complementar n. 2 de 26/01/15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:

1. Noções de administração pública: 1.1 Abordagens clássica, burocrática e sistêmica
da administração. 1.2 Evolução da administração pública no Brasil após 1930. 1.2.1
Reformas administrativas. 1.2.2 A nova gestão pública. 1.2.3 Modelo de gestão
pública. 1.3 Estruturação da máquina administrativa no Brasil desde 1930: dimensões
estruturais e culturais. 1.4 Administração pública: do modelo racional-legal ao
paradigma pós-burocrático. 1.5 Empreendedorismo governamental e novas
lideranças no setor público. 1.6 Convergências e diferenças entre a gestão pública e
a gestão privada. 1.7 Excelência nos serviços públicos. 1.8 O paradigma do cliente
na gestão pública. 2 Noções de administração geral: 2.1 Processo administrativo. 2.2
Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle. 2.3
Estrutura organizacional. 2.4 Cultura organizacional. 2.5 Gestão de pessoas. 2.6
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Equilíbrio organizacional. 2.7 Objetivos, desafios e características da gestão de
pessoas. 2.8 Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização,
motivação, liderança, desempenho. 2.9 Gestão da qualidade e modelo de excelência
gerencial. 2.10 Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade.
2.11 Ciclo PDCA. 2.12 Ferramentas de gestão da qualidade. 2.13 Noções de
administração de recursos materiais. 2.14 Noções de arquivologia. 2.14.1
Arquivística: princípios e conceitos. 2.14.2 Legislação arquivística. 2.14.3 Gestão de
documentos. 2.14.4 Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e
expedição de documentos. 2.14.5 Classificação de documentos de arquivo. 2.14.6
Acondicionamento, armazenamento, preservação e conservação de documentos de
arquivo. 3 Ética e conduta pública: 3.1 Ética e moral. 3.2 Ética, princípios e valores.
3.3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 3.4 Ética e função pública. 3.5 Ética
no Setor Público. 4. Noções de estatística: 4.1 Estatística descritiva e análise
exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição,
dispersão, assimetria e curtose). 4.2 Probabilidade. 4.2.1 Definições básicas e
axiomas. 4.2.2 Probabilidade condicional e independência. 4.2.3 Variáveis aleatórias
discretas e contínuas. 4.3 Inferência estatística. 4.4 Técnicas de amostragem. 4.4.1
Amostragem aleatória simples. 4.4.2 Amostragem estratificada. 4.4.3 Amostragem
sistemática. 4.4.4 Amostragem por conglomerados. 5. Noções de contabilidade: 5.1
Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 5.2 Patrimônio: componentes,
equação fundamental do patrimônio, situação líquida, representação gráfica. 5.3 Atos
e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 5.4
Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e saldos. 5.5 Plano de
contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 5.6
Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de
lançamentos, livros de escrituração, métodos e processos, regime de competência e
regime de caixa. 5.7 Contabilização de operações contábeis diversas: juros,
descontos, tributos, aluguéis, variação monetária/ cambial, folha de pagamento,
compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de bens.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE DE SUPORTE EM TI: 1.
Fundamentos de Informática: organização e arquitetura de computadores, sistemas de arquivo
(EXT4, ReiserFS, ZFS e NTFS), sistemas operacionais (Windows e Linux); 2. Redes: modelo de
referência OSI, topologias de redes, redes de circuitos virtuais e datagramas, Internet (periferia,
núcleo, ISPs e backbones), elementos de interconexão de redes (hubs, bridges, switches,
roteadores e gateways) meios de transmissão (cabo par trançado, cabo coaxial e fibra óptica),
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tecnologias de redes (Ethernet, X.25, Frame Relay, ATM e MPLS), endereçamento MAC, protocolo
de resolução de endereços (ARP), protocolo de acesso múltiplo da rede Ethernet (CSMA/CD), IPv4,
IPv6, ICMP, roteamento na Internet (RIP, OSPF e BGP), TCP, UDP, redes sem fio (padrões IEEE
802.11), bluetooth; 3. Serviços de Redes: serviço web (HTTP), transferência de arquivos (FTP),
correio eletrônico (SMTP, POP3 e IMAP), DNS, serviço de diretório de rede (Microsoft Active
Directory e OpenLDAP); 4. Manutenção de redes e computadores: crimpagem de cabos, ligação de
novos pontos de rede, ferramentas de monitoramento de redes (ping, tracepath, tracert, nslookup,
dig e mtr), instalação de programas em ambiente Windows, formatação e particionamento de
discos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE OPERADOR TÉCNICO: 1. ELEMENTOS
DE COMUNICAÇÃO: 1.1. Montagem de sons e imagens; 2. PROCEDIMENTOS DE FILMAGEM:
2.1 Equipamentos de medição de luz; 2.2 Comportamento e relacionamentos em filmagem; 2.3 A
relação com o equipamento; 2.4 Marcando atores; 2.5 Usando cartas de cor e escala de cinzas; 2.6
Barulhos estranhos no equipamento; 2.7 Colocando a abertura de diafragma na lente; 2.8 O que
fazer quando o equipamento apresenta problemas; 2.9 Fazendo o zoom; 2.10 Movimentos
simultâneos; 2.11 Manutenção e limpeza constantes. 3. PROCESSOS E TÉCNICAS DE
GRAVAÇÃO: 3.1 Cabos e conectores de áudio; 3.2 Conexão de equipamentos de áudio; 3.3
Introdução às medições em equipamentos de áudio; 3.4 Leitura e interpretação específicas de
áudio; 3. 5 Introdução à montagem de circuitos eletrônicos; 3. 6 Atuação e propagação do som; 3.7
Materiais acústicos e coeficientes de absorção; 3.8 Ressonâncias e ondas estacionárias; 3.9
Difusão do som; 3.10 Tratamento acústico da sala técnica; 3.11 Controle do ruído; 3.12 Isolamento;
3.13 Gravação em estúdios e gravação ao ar livre; 3.14 Fluxo do sinal; 3.15 Cabos e conexões;
3.16 Mixers e consoles de áudio; 3.17 Monitoração; 3.18 Microfones, mesas de som e
amplificadores de potência; 3.19 Crossovers eletrônicos.Caixas Acústicas. Cabos e conexões; 3.20
Introdução á gravação analógica e digital; 3.21 Processamento básico do áudio. 4. MIXAGEM: 4.1
Fundamentos e conceitos da mixagem; 4.2 O console na mixagem; 4.3 Monitoração; 4.4 Técnicas
básicas de mixagem; 4.5 Arquitetura das salas virtuais - Utilizações práticas; 4.6 Utilização dos
efeitos; 4.7 Tratamento da voz na mixagem; 4.8 Recursos e utilizações do computador na mixagem;
4. 9 Concepção artística na mixagem; 4.10 A mixagem e o arranjo musical; 4.11 Avaliação técnica
dos planos de gravação e mixagem; 4.12 Preparação do material mixado para pós-produção e
masterização.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROGRAMADOR DE COMPUTADOR: 1.
Desenvolvimento de sistemas: Modelos ágeis de desenvolvimento; desenvolvimento orientado a
testes; análise e projeto de software; ferramentas de desenvolvimento de software; 2. Lógica de
programação e estruturas de dados; 3. Programação orientada a objetos e UML; 4. Padrões
arquiteturais de sistemas: MVC, pipeline, arquitetura em camadas; 5. Padrões de projeto: padrões
de criação; padrões estruturais; padrões comportamentais; 6. Desenvolvimento WEB: HTML; Web
Standards W3C; CSS; JavaScript; Ruby; 7. Fundamentos de banco de dados: abstração, modelo
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entidade relacionamento, modelo de dados relacional, SQL; Sistemas Gerenciadores de Banco de
dados; 8. Conhecimentos de sistemas operacionais: CentOS; OSX.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GRAVAÇÃO E SOM: 1.
Funcionamento e Montagem de Equipamentos técnicos para gravação de áudio; 2. Qualidade do
som e elementos para reprodução de audio. Opções de Gravação. Gravação Analógica X Digital; 3.
A Natureza do som. Propriedades de reprodução/gravação; 4.Edição de Áudio; 5. Amplificadores de
Potência; 6. Taxa de Amostragem; 7.Efeitos, reflexões, refrações; 8.Variação de potência e variação
de tensão; 9. Freqüência e Tom; 10. Canais e placas de som. Equalizadores; 11.Distorçoes e
normalização.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE
DADOS E TELECOMUNICAÇÕES: 1. Princípios de comunicação e transmissão de dados; 2.
Projeto e manutenção de redes de telecomunicações de telefonia fixa, móvel e comunicação de
dados; 3. Equipamentos de interconexão de redes e de sistemas VoIP: instalação, configuração,
ferramentas e materiais; 4. Centrais telefônicas: características, funcionamento, instalação,
programação, testes e manutenção; 5. Cabeamento: par trançado, cabos telefônicos, cabos
coaxiais, fibra óptica, cabeamento estruturado, cabos crossover e testes; 6. Redes de
computadores: modelo OSI, arquitetura TCP/IP, redes sem fio (wireless), redes de longa distância,
topologia de rede, ferramentas de gerenciamento de redes e configuração de redes em SO
Windows, Linux Slackware/Debian/Ubuntu/CentOS e Mac OS X; 7. Segurança da informação:
conceitos gerais, políticas de segurança da informação, classificação de informações, auditoria de
sistemas e norma ISO 27002; 8. Editor de texto e planilha eletrônica: conhecimentos básicos
utilizando software livre e software comercial.

ANEXO-III-PROGRAMAS-DAS-PROVAS

