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23/10/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 05/11/2015 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.

JOSE GUILHERME SOARES SILVA CAETANO
Pregoeiro

(SIDEC - 22/10/2015) 158099-26413-2015NE800001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 25/2015

O Pregoeiro do IFTM - Reitoria torna público aos inte-
ressados o resultado do Pregão EletrônicoNº 25/2015, adjudicado e
homologado para a empresa vencedora, disponível no site www.com-
prasnet.gov.br, UASG 158099

TIAGO ALVES DE SOUSA

(SIDEC - 22/10/2015) 158099-26413-2015NE800001

PREGÃO Nº 33/2015

O Pregoeiro do IFTM - Reitoria torna público aos inte-
ressados o resultado do Pregão EletrônicoSRP Nº 33/2015, adju-
dicado, homologado e regis tradas atas para as empresas vencedoras,
dispo-nível no site www.comprasnet.gov.br, UASG 158099

JOSE GUILHERME SOARES SILVA CAETANO

(SIDEC - 22/10/2015) 158099-26413-2015NE800001

1.5.3.Não serão aceitos pedidos de impugnação intempes-
tivos ou promovidos por intermédio de correio eletrônico, fax ou
postal.

1.5.4.Os pedidos de impugnação inconsistentes serão inde-
feridos.

1.5.5.Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso ad-
ministrativo.

2.DOS CARGOS E LOCAL DE TRABALHO:
2.1.O concurso destina-se ao provimento de 60 cargos Téc-

nico-Administrativos em Educação das Classes C, D e E, conforme
quadro do Anexo I, bem como dos que vierem a vagar ou forem
criados durante o prazo de validade previsto neste Edital.

2.2.O local de trabalho será o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, observando-se, para cada
cargo, as cidades e os Campi especificados no Anexo I deste Edi-
tal.

3.DA JORNADA E REGIME DE TRABALHO E REGIME
JURÍDICO:

3.1.O Regime de Trabalho será de 40 (quarenta) horas se-
manais, distribuídas em dois períodos, durante o turno diurno e/ou
noturno, de acordo com as necessidades da Instituição.

3.2.Os períodos de trabalho serão definidos nos locais de
lotação, de acordo com a especificidade do cargo e as necessidades da
Instituição.

3.3.O Regime Jurídico a que se submeterão os servidores
será o fixado pela Lei Nº. 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações.

4.DA REMUNERAÇÃO:
4.1.A remuneração inicial é a equivalente ao vencimento

básico dos respectivos cargos, conforme classificação abaixo, para o
regime de trabalho de 40 horas:

Classe Nível VB (R$)
C 01 1.739,04
D 01 2.175,17
E 01 3.666,54

4.2.Além da remuneração acima, o servidor poderá ter os
seguintes benefícios: Incentivo à Qualificação, Auxílio Alimentação,
Auxílio Transporte, Auxílio Pré-Escolar, Saúde Suplementar e outros,
observada a legislação em vigor.

5.DAS INSCRIÇÕES:
5.1.Somente serão admitidas inscrições via Internet, no en-

dereço eletrônico http://www.iftm.edu.br/concursos,
realizadas a partir das 14 horas do dia 28 de outubro até às

23h59min do dia 20 de novembro de 2015. Após esse período, o
sistema encerrará o processo de inscrições automaticamente, não sen-
do permitidas novas inscrições.

5.2.O valor da taxa de inscrição, que deverá ser pago por
intermédio de GRU Cobrança (Guia de Recolhimento da União), em
qualquer agência bancária, impreterivelmente até o dia 23 de no-
vembro de 2015, é de:

5.2.1.R$ 65,00 (oitenta e cinco reais), para os cargos de
Nível de Classificação C;

5.2.2.R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para os cargos de
Nível de Classificação D;

5.2.3.R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), para os cargos de
Nível de Classificação E;

5.3.No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamen-
te, optar pelo cargo e o Campus de trabalho para a qual concorrerá.

5.4.Não serão aceitos pedidos de alteração dos dados da
inscrição após seu pagamento.

5.5.Caso seja feita inscrição para mais de um cargo/loca-
lidade, prevalecerá apenas a última inscrição.

5.6.O candidato fará a prova objetiva no município de lo-
calização do Campus para o qual fez sua inscrição.

5.7.Para efetivar a inscrição o candidato deverá:
5.7.1.acessar o endereço eletrônico:

h t t p : / / w w w. i f t m . e d u . b r / c o n c u r s o s ;
5.7.2.preencher integralmente e corretamente a ficha de ins-

crição;
5.7.3.especificar na ficha de inscrição o cargo e o Campus de

trabalho ao qual concorre, bem como preencher os números dos
documentos de Identidade e CPF, cujos dados, dentre outros, são de
preenchimento obrigatório;

5.7.4.Serão aceitos como documentos de identidade: Car-
teiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Se-
gurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédulas de Identidade fornecidas
por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, são
válidos como documento de identidade como, por exemplo, as Car-
teiras do CRA, CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Certificado de Re-
servista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem
como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da
Lei nº 9.503/97).

5.7.4.1Caso o candidato tenha documento de Identidade
aberto ou avariado ou com foto desatualizada, deverá portar outro
documento (dentre os acima citados). O candidato deverá estar ciente
de que, caso o documento de identificação não seja validado, poderá
não realizar a prova ou não ter a prova corrigida e ser excluído do
certame.

5.7.4.2O documento de identidade utilizado pelo candidato
para a realização da inscrição deverá ser o mesmo também utilizado
para ingresso no local de realização da prova e para tratar de seus
interesses junto ao IFTM e ao PRO-MUNICÍPIO.

5.7.4.3Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (mo-
delo antigo), carteiras de estudante, CPF, ou qualquer outro docu-
mento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou
não-identificáveis.

5.7.5.Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o can-
didato possua número de CPF - Cadastro de Pessoa Física, regu-
larizado.

5.7.6.Imprimir a GRU e efetuar o pagamento. Esse paga-
mento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária até a data de
vencimento.

5.8.Em hipótese alguma será processado qualquer registro de
pagamento com data posterior à fixada no item 5.2.

5.9.As inscrições somente serão homologadas após a com-
provação do pagamento da taxa de inscrição pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.

5.10.As solicitações de inscrição, cujos pagamentos forem
efetuados após a data estabelecida no subitem 5.2, não serão aca-
tadas.

5.11.Não haverá, em hipótese alguma, restituição do valor da
taxa de inscrição.

5.12.O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Triângulo Mineiro não se responsabiliza pelo não recebimento de
inscrição por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem co-
mo outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

5.13.É de exclusiva responsabilidade do candidato as in-
formações prestadas nos dados cadastrais, exigidos no ato de ins-
crição, sob as penas da lei, pois fica subentendido que no referido ato
o mesmo tenha o conhecimento pleno do presente Edital e a ciência
de que preenche todos os requisitos.

5.14.CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA
P R O VA

5.14.1O candidato com deficiência e/ou restrições físicas
temporárias, que necessitar de condições especiais para a realização
das provas, deverá solicitá-la formalmente, no ato da inscrição, em
campo próprio, indicando claramente quais os recursos especiais bá-
sicos necessários (materiais, equipamentos, intérprete de Libras, lei-
tura labial, prova Braille, prova ampliada, tempo adicional, auxílio
ledor ou auxílio na transcrição da prova).

5.14.2A necessidade de condições especiais deverá ser com-
provada por meio de requerimento próprio (Anexo III), juntamente
com original de Laudo Médico emitido nos últimos doze meses, os
quais deverão ser entregues, pessoalmente ou por terceiros, até o dia
20 de novembro de 2015, no horário das 08h às 11h30min e das 13h
às 16h, na Diretoria de Gestão de Pessoas/Reitoria ou nos setores de
Protocolo dos Campi, com endereços relacionados no Anexo VIII
deste Edital.

5.14.3A solicitação de condições especiais será atendida, se-
gundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

5.14.4São condições especiais: prova ampliada, prova em
Braille, solicitação de ledor, solicitação de auxílio na transcrição da
prova, intérprete de Libras, Leitura labial, mobiliário especial, tempo
adicional;

5.14.5O candidato com deficiência(s) que necessitar de tem-
po adicional para a realização das provas, além do envio da do-
cumentação indicada neste item, deverá encaminhar parecer emitido
por especialista da sua área de deficiência;

5.14.6A concessão de tempo adicional para a realização das
provas somente será deferida caso tal recomendação seja decorrente
de orientação médica específica contida no laudo médico enviado
pelo candidato. Em nome da isonomia entre os candidatos, por pa-
drão, será concedida 1 (uma) hora adicional para os candidatos nesta
situação.

5.14.7O atendimento às condições especiais solicitadas ficará
sujeito análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

5.14.8A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização das provas deverá solicitar antecipadamente au-
torização para, no dia da prova, levar acompanhante que ficará em
sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda
da criança.

5.15.Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital, sendo, por-
tanto, considerado(a) inscrito(a) neste Concurso Público somente o
candidato(a) que cumprir todas as instruções descritas neste Edital.

6.DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INS-
CRIÇÃO:

6.1.Faz jus à isenção da taxa de inscrição, no termos do
Decreto nº. 6.593, de 02 de outubro de 2008, publicado no DOU de
03 de outubro de 2008, o candidato que:

6.1.1.estiver inscrito no Cadastro Único para Programas So-
ciais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o, publicado no
DOU de 27 de junho de 2007;

6.2.A isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser
solicitada no ato da inscrição, via Internet, no período de 28 de
outubro a 06 de novembro de 2015, momento no qual o candidato
deverá, obrigatoriamente, ao fazer a opção, indicar o seu Número de
Identificação Social - NIS, composto por 11 caracteres, atribuído pelo
CadÚnico, o número do seu documento de identidade, a data de
emissão do documento de identidade e o órgão expedidor, impri-
mindo a GRU - Guia de Recolhimento da União, guardando a mesma
para o caso de ter seu pedido indeferido.

6.3.O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato, pois
o simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação de
isenção, via Internet, não garante, ao interessado, a isenção da taxa de
inscrição, que estará sujeita a análise e deferimento.

6.4.O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a in-
consistência de alguma informação ou a solicitação apresentada fora
do período fixado, implicará na eliminação automática do processo de
isenção.

EDITAL Nº 54, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS

O SUBSTITUTO DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO
MINEIRO, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Portaria
IFTM Nº 1.622 de 09 de outubro de 2015, publicada no DOU de
13/10/2015, Seção 2, Página 195 e Lei nº 11.892 de 29/12/2008,
publicada no DOU de 30/12/2008, observada as normas estabelecidas
pelos Decretos nº. 7.311 de 22 de setembro de 2010, publicado no
DOU em 23 de setembro de 2010, n° 6.944, de 21 de agosto de 2009,
publicado no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2009, e suas
alterações e Portarias do Ministério da Educação n° 249 de 18 de
março de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 19 de março
de 2014, retificada pela publicação de 11/04/2014 e nº 947 de 10 de
setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de
11/09/2015, torna público a abertura das inscrições para o Concurso
Público de Provas destinado ao provimento de cargos da carreira de
Técnico-Administrativo em Educação do Quadro de Pessoal Perma-
nente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro, cuja carreira é regulamentada pela Lei 11.091 de
12 de janeiro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 31 de
dezembro de 2012, sob o regime jurídico de que trata a Lei nº. 8.112
de 11 de dezembro de 1990, publicada no Diário Oficial da União de
13 de janeiro de 2005, e suas respectivas alterações, para lotação e/ou
exercício nos Campi discriminados no quadro constante no Anexo I
deste edital.

1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1.O Concurso regido por este Edital e promovido pelo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro - IFTM, executado pela empresa PRO-MUNICÍPIO, sob a
supervisão da Comissão Organizadora designada pelo Reitor do
IFTM, por meio da Portaria IFTM N° 202 de 24 de fevereiro de
2015, com a participação da Diretoria de Gestão de Pessoas, com-
preenderá Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e Específicos e
Prova Prática para os cargos determinados no item 10.

1.2.O presente certame destina-se a selecionar candidatos
para provimento de cargos Técnico-Administrativos em Educação, de
que trata a Lei nº. 11.091, de 12 de janeiro de 2005, publicada no
Diário Oficial da União de 13 de janeiro de 2005 e suas alterações,
para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triân-
gulo Mineiro.

1.3.Constam deste edital os seguintes anexos:
Anexo I - Quadro de Vagas
Anexo II - Atribuições dos Cargos
Anexo III - Requerimento de Prova ou Condições Espe-

ciais
Anexo IV - Requerimento de Reserva de Vagas para Pessoas

Portadoras de Necessidades Especiais
Anexo V - Modelo de Autodeclaração Étnico Racial
Anexo VI - Cronograma
Anexo VII - Requerimento de Impugnação de Edital
Anexo VIII - Relação de Endereços dos Campi do IFTM
Anexo IX - Conteúdo Programático
1.4.A divulgação de todas as informações dos atos deste

concurso se dará pelo site http://www.iftm.edu.br/concursos/ e
http://www.promunicipio.com, sendo de inteira responsabilidade do
candidato informar-se sobre quaisquer editais complementares, re-
tificações, resultados, julgamento de recursos e outros atos ocorridos
até o resultado final do concurso.

1.5.Da Impugnação do Edital
1.5.1.Qualquer cidadão poderá impugnar, fundamentadamen-

te, este edital ou suas eventuais alterações, somente por escrito, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua publicação.

1.5.2.A impugnação deverá ser formalizada por intermédio
do formulário disponível no Anexo VII e protocolada em um dos
Campi do IFTM, cujos endereços estão disponíveis no Anexo VIII,
impreterivelmente, até o dia 29 de outubro de 2015.
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6.5.O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgado, via Internet, nos
endereços eletrônicos http://www.iftm.edu.br/concursos e http://www.promunicipio.com, a partir do dia
13 de novembro de 2015.

6.6.Os candidatos cujas solicitações de isenção da taxa de inscrição tiverem sido indeferidas,
deverão providenciar o pagamento da GRU impressa no ato da inscrição ou providenciar a impressão de
2ª via até a data de 23 de novembro de 2015, para participarem do certame.

7.DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-
CIAIS

7.1.Às pessoas portadoras de necessidades especiais, amparadas pelo artigo 37, inciso VIII, da
Constituição Federal, pelo artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada
no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990 e, considerado o disposto na Lei 7.853 de
24/10/1989 e no Decreto 3.298 de 20/12/1999, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas deste
edital, e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso.

7.1.1.Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se enquadram
nas categorias discriminadas no Art. 4º do Decreto 3.298/99.

7.1.2.Em observância aos ditames das legislações citadas e considerando-se o total de vagas, por
cargo, deste Edital, reserva-se 01 (uma) vaga do cargo de Assistente em Administração aos portadores
de necessidades especiais em condições de exercer as atividades inerentes ao cargo.

7.1.3.A lista de candidatos aprovados na condição de portador de necessidades especiais trará o
resultado na ordem decrescente do total de pontos obtidos e o cargo/local de trabalho para a qual incidiu
a reserva.

7.1.4.A vaga reservada para os portadores de necessidades especiais será preenchida pelo
candidato melhor classificado para o cargo no qual houve a aplicação da reserva.

7.1.5.Caso a aplicação do percentual de que trata o item 7.1. resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, desde que não ultrapasse a 5% das vagas
oferecidas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
publicada no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990.

7.1.6. As novas vagas que surgirem somente serão destinadas aos candidatos com necessidades
especiais, observando o quantitativo e respectiva proporção em relação ao fixado no subitem 7.1.

7.2.O candidato que se declarar portador de necessidades especiais concorrerá em igualdade de
condições com os demais candidatos.

7.3.Para concorrer a uma das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, o
candidato deverá:

7.3.1.No ato da inscrição, declarar-se portador de necessidades especiais;
7.3.2.Preencher o requerimento constante no Anexo IV e providenciar laudo médico original ou

cópia autenticada em nome do candidato, assinado por médico inscrito no Conselho Regional de
Medicina, com a expressa indicação do CRM, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação In-
ternacional de Doenças (CID - 10), bem como a provável causa da deficiência.

7.3.3.Entregar a documentação de que trata o item 7.3.2, acompanhada de cópia simples do CPF
até o dia 20 de novembro de 2015, de 08h às 11h30min e de 13h às 16h (exceto sábados, domingos e
feriados), pessoalmente ou por terceiros, em envelope lacrado e devidamente identificado, no setor de
protocolo dos Campi ou na Diretoria de Gestão de Pessoas/Reitoria com endereços relacionados no
Anexo VIII deste Edital.

7.3.4.O candidato poderá, ainda, encaminhar a documentação de que trata o subitem 7.3.2,
através dos Correios, remetendo-a por SEDEX, postando-a, impreterivelmente, até o dia 20 de novembro
de 2015, aos cuidados da Diretoria de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro, para seguinte o endereço: Av. Doutor Randolfo Borges Júnior, 2900,
Bairro Univerdecidade, Uberaba-MG, CEP 38064-300, identificando, por fora do envelope, o seu
conteúdo.

7.4.O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro não se res-
ponsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação ao seu destino.

7.5.O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada) e da cópia simples do CPF,
por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato.

7.6.O laudo médico (original ou cópia autenticada) e a cópia simples do CPF valerão somente
para este concurso, não serão devolvidos e não serão fornecidas cópias desses documentos.

7.7.O candidato portador de necessidade especial poderá requerer, na forma do subitem 5.14.
deste Edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia da realização das provas, indicando as
condições de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, parágrafo 1º e 2º,
do Decreto nº. 3.298/99 e suas alterações.

7.8.A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de
portadores de necessidade especial será divulgada no dia 27 de novembro de 2015 nos endereços
eletrônicos: http://www.iftm.edu.br/concursos e http://www.promunicipio.com.

7.9.A inobservância do disposto no subitem 7.3. acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas a candidatos em tal condição.

7.10.Os candidatos que se declararem portadores de necessidades especiais, caso aprovados no
concurso, serão convocados, antes da posse, para se submeterem à avaliação da Equipe Multiprofissional
do SIASS - Sistema de Atenção à Saúde do Servidor, a fim de confirmar sua qualificação como portador
de necessidade especial, nos termos do artigo 43 do Decreto nº. 3.298/99 e suas alterações e a
compatibilidade de sua deficiência com o exercício normal das atribuições do cargo. Devendo, ainda,
durante o estágio probatório, se submeter às avaliações periódicas a serem realizadas pela equipe
multiprofissional do SIASS para fins de verificar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência apresentada (§ 2º, do art. 43, do Decreto nº. 3.298/99).

7.10.1.Compete à Equipe Multiprofissional do SIASS a qualificação do candidato como por-
tador de necessidade especial, nos termos das categorias definidas pela legislação vigente sobre a
matéria.

7.10.2.A reprovação pela Equipe Multiprofissional do SIASS ou o não comparecimento à
avaliação acarretará na perda do direito a vaga reservada ao candidato portador de necessidades es-
peciais.

7.10.3.O candidato portador de necessidade especial reprovado pela Equipe Multiprofissional do
SIASS será excluído da lista de portadores de necessidades especiais e somente figurará na lista de
classificação geral da vaga a qual concorre, desde que sua classificação na 1ª etapa do concurso conste
dentro da proporção estabelecida no item 13.3 deste edital.

7.10.4.O candidato portador de necessidade especial reprovado pela Equipe Multiprofissional do
SIASS em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será eliminado do
concurso.

7.11.Após a investidura no cargo pelo candidato, a deficiência não poderá ser argüida para
justificar a concessão de readaptação, aposentadoria por invalidez ou jornada reduzida.

7.12.Caso a vaga definidas no subitem 7.1.2. não seja provida devido a ausência de candidatos
portadores de necessidades especiais aprovados, a mesma será preenchida pelos demais candidatos,
observada a ordem geral de classificação.

7.13.A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e propor-
cionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a
candidatos portadores de necessidades especiais.

8.DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS - LEI
FEDERAL nº 12.990/2014

8.1.De acordo com a Lei Federal Nº 12.990 de 09/06/2014, ficam reservadas aos negros 20%
(vinte por cento) das vagas deste certame e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do
concurso.

8.2.Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, aqueles que se autodeclararem
pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

8.3.Em observância à legislação supracitada e considerando-se o total de vagas por cargo deste
Edital, reserva-se 04 vagas aos candidatos autodeclarados negros, indicadas no quadro de vagas dis-
poníveis no anexo I.

8.4.A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais deste edital,
caso não opte pela reserva de vagas.

8.5.Para concorrer a uma das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros o
interessado deverá:

8.5.1.No ato da inscrição se autodeclarar negro;
8.5.2.Preencher o requerimento constante no Anexo IV;
8.5.3.Entregar a documentação até o dia 20 de novembro de 2015, de 08h às 11h30min e de 13h

às 16h (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiros, em envelope lacrado e
devidamente identificado no setor de protocolo dos Campi ou na Diretoria de Gestão de Pessoas/Reitoria
com endereços relacionados no Anexo VII deste Edital.

8.5.4.O candidato poderá, ainda, encaminhar a documentação de que trata o subitem 8.5.2,
através dos Correios, remetendo-a por SEDEX, postando-a, impreterivelmente, até o dia 20 de novembro
de 2015, aos cuidados da Diretoria de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro, para o seguinte endereço: Av. Doutor Randolfo Borges Júnior, 2900,
Bairro Univerdecidade, Uberaba-MG, CEP 38064-300, identificando, por fora do envelope, o seu
conteúdo.

8.6.Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas des-
tinadas à

ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
8.7.Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla con-

corrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
8.8.Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será

preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.
8.9.Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros aprovados para ocupar as

vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas
pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.

8.10.Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e,
se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após pro-
cedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.

8.11.Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidos para ampla con-
corrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

8.12.A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e propor-
cionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a
candidatos com deficiência e a candidatos negros.

8.13.A lista de candidatos aprovados que se autodeclararem negros trará o resultado na ordem
decrescente do total de pontos obtidos e a área de concentração da vaga/local de trabalho para a qual
incidiu a reserva.

9.DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
9.1.A partir do dia 27 de novembro de 2015, nos endereços eletrônicos http://iftm.edu.br/con-

cursos e http://www.promunicipio.com, estará disponível a homologação das inscrições.
9.2.O candidato que não obtiver o deferimento de sua inscrição deverá se dirigir à Comissão

Organizadora, até o dia 02 de dezembro de 2015, através do e-mail concurso@iftm.edu.br, sob pena de
não ter acesso ao local das provas e a sua realização.

9.3.A partir de 11 de dezembro de 2015 o candidato poderá consultar no site do IFTM a data,
o horário e o local da realização da Prova Objetiva.

10.DA ESTRUTURA DO CONCURSO PÚBLICO:
10.1.O Concurso será realizado em uma Etapa, subdivididas em 02 (duas) fases:
10.1.1.Para os cargos de Arquivista, Economista, Revisor de Texto, Secretário Executivo,

Tecnólogo/Formação, Assistente em Administração, Técnico em Arquivo, Técnico de Laboratório/Mi-
neração, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Secretariado, Técnico em Agropecuária,
Assistente de Alunos, Auxiliar em Administração:

TABELA A
Fases Provas Natureza Pontuação

Máxima
Pontuação
Mínima

Fase Única:
Prova Objetiva

Português
Legislação e

Conhecimentos Específi-
cos

Classificatória
e Eliminatória

100 pontos 60 pontos

10.1.2.Para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Relações Públicas, Diagra-
mador, Técnico em Alimentos e Laticínios, Técnico de Laboratório/Eletrônica, Tradutor e Intérprete de
Linguagem de Sinais, Técnico de Tecnologia da Informação, Revisor de Texto Braille:

TABELA E
Fases Provas Natureza Pontuação

Máxima
Pontuação
Mínima

1ª Fase
Prova Objetiva

Português
Legislação e

Conhecimentos Específi-
cos

Classificatória
e Eliminatória

100 pontos 60 pontos

2ª Fase:
Prova de Co-

nhecimento Prá-
tico

Prova Prática inerente
às atividades típicas do

c a rg o

Eliminatória 100 pontos 60 pontos

10.2.A identificação correta do dia, local e horário da realização das provas, bem como seu
comparecimento, é de responsabilidade exclusiva do candidato.

10.3.O candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das provas determinadas, será
considerado reprovado.

10.4.No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de
chapelaria como: boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar ou
permanecer com armas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas
eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou
similar, relógio ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, BEM COMO QUALQUER
RECIPIENTE OU EMBALAGEM, TAIS COMO: GARRAFAS DE ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE
E EMBALAGENS DE ALIMENTOS (BISCOITOS, BARRAS DE CEREAIS, CHOCOLATES) QUE
NÃO SEJAM FABRICADAS EM MATERIAL TRANSPARENTE OU QUE ESTEJAM COM O RÓ-
TULO. Caso o candidato leve arma deverá depositá-la na Coordenação. Os demais pertences, inclusive
aparelhos eletrônicos (desligados) deverão ser depositados na sala de provas, em local indicado pelo
fiscal, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e deverá ser depositado junto à mesa
de fiscalização até o final das provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do
candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.
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10.5.Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. Não será admitido ao recinto de prova, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início da mesma;
em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.

10.6.O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar o documento de identidade, desde que o documento permita com clareza sua identificação, conforme item 5.7.4.1.
10.7.Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os documentos originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da

ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário
próprio.

10.8.O candidato deverá apresentar no dia da realização da prova o comprovante de inscrição. A critério da organização do concurso este poderá ser dispensado, desde que comprovada a efetiva homologação
da inscrição do candidato.

10.9.A identificação especial também poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
10.10.A candidata lactante que entregar a solicitação, conforme item 5.14.8, poderá amamentar durante a realização das provas em sala reservada.
10.10.1.Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
10.10.2.A criança deverá estar acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata).
10.10.3.Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de um (a) fiscal.
10.10.4.Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e um (a) fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco

ou de amizade com a candidata.
10.11.Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a)tornar-se culpado de descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;
b)for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato ou terceiros, bem como utilizando-se de livros, notas, impressos ou equipamentos não permitidos;
c)afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal;
d)recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado a sua realização.
10.12.Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações, etc.) que impossibilitem o candidato de submeter-se aos testes, ou de neles prosseguir ou que lhe

diminuam a capacidade físico-orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou nova prova.
10.13.Durante a realização das provas, o candidato só poderá manter consigo e, em lugar visível, os seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa, lápis, borracha, documento

de Identidade e uma garrafa transparente de água. A Empresa não se responsabiliza por quaisquer outros objetos, de valor ou não, trazidos pelo candidato. Os mesmos devem ser deixados em local indicado pelo fiscal
dentro da sala de prova, ficando à vista do candidato e sob inteira responsabilidade do mesmo.

11.DA PROVA OBJETIVA:
11.1.A Prova Objetiva constará de 40 (quarenta) questões objetivas, com quatro alternativas de respostas, terá duração de 04 horas e tem previsão de realização no dia 20 de dezembro de 2015, nas cidades

de alocação das vagas, conforme quadro do Anexo I, nos locais a serem divulgados no site do IFTM. Assim, por exemplo, caso o candidato tenha escolhido uma vaga de Patos de Minas, fará a prova objetiva na cidade
de Patos de Minas, em local a ser divulgado posteriormente, não sendo possível a realização da prova objetiva em cidade diversa da vaga.

11.1.1.As questões da prova objetiva versarão sobre conhecimentos gerais e específicos, conforme quadro abaixo, totalizando 100 (cem) pontos.

Área de conhecimento N° Questões Valor de Cada Questão Pontuação Máxima
Língua Portuguesa 10 2,50 25,00
Legislação 5 2,50 12,5
Conhecimentos Específicos 25 2,50 62,50

To t a l 100 pontos

11.2.Os pontos por área de conhecimento correspondem ao número de acertos multiplicado pelo valor de cada questão. A NOTA DA PROVA OBJETIVA será o somatório dos pontos obtidos em cada
área.

11.3.Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas estiver em desconformidade com as instruções, não estiver assinalada ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura
ou alternativa marcada a lápis, ainda que legível.

11.4.Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de questões.
11.5.O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário de início da prova, munido de documento de identidade original

com foto e caneta esferográfica (tinta azul ou preta).
11.6.O candidato só poderá retirar-se do local de prova e levar o caderno de prova, após transcorridas, no mínimo, 1 (uma) hora do início da mesma.
11.7.Durante as provas, não será permitida comunicação entre candidatos, nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material

de consulta.
11.8.Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura dos Concursos Públicos, a empresa PRÓ-MUNICÍPIOS poderá proceder, como forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos ou

de alguns candidatos no dia de realização das provas, bem como usar detector de metais.
11.9.O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO

DE RESPOSTAS.
11.10.A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO DE RESPOSTAS o único documento válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com bastante

atenção. Ele não poderá ser substituído, tendo em vista sua codificação, sendo o candidato o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará
na automática eliminação do candidato do certame. A falta de assinatura no cartão poderá também implicar na eliminação do candidato do certame.

11.11.Tendo em vista ser o processo de correção de provas por meio eletrônico - leitura ótica, não haverá desidentificação de provas.
11.12.Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo dela se retirar, concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas e lacre

do envelope contendo os cartões de resposta.
11.13.O candidato, ao terminar a prova objetiva, devolverá ao fiscal da sala, o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.
11.14.Os cadernos não retirados serão encaminhados para incineração logo após a homologação do concurso.
11.15.Os gabaritos de respostas da prova objetiva serão corrigidos eletronicamente, não ocorrendo em hipótese alguma, correção manual.
11.16.O gabarito preliminar da Prova Objetiva estará disponível nos endereços eletrônicos http://www.iftm.edu.br/concursos e http://www.promunicipio.com, a partir do dia 20 de dezembro de 2015.
11.17.A divulgação do gabarito definitivo da Prova Objetiva será publicada nos endereços eletrônicos http://www.iftm.edu.br/concursos e http://www.promunicipio.com a partir do dia 08 de janeiro 2016.
11.18.Será eliminado do certame o candidato que não atingir o mínimo de 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova objetiva.
12.DA PROVA DE CONHECIMENTO PRÁTICO
12.1.A Prova Prática destina-se a avaliar os conhecimentos práticos que os candidatos possuem no desempenho de atividades que são inerentes ao cargo pleiteado, constando de demonstração prática de sua

habilitação na execução das atribuições do cargo.
12.2.Serão convocados para a Prova de Conhecimento Prático os candidatos classificados conforme quadro abaixo:

Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - E/1/01
C a rg o s Nº. de

Va g a s
Local de
Tr a b a l h o

Quantitativo máximo
de classificados por Campus

*AC **PNE ***NEGROS
Analista de Tecnologia da

Informação
01 - - Campus Avançado

Uberaba Parque
Te c n o l ó g i c o

09 por lista

01 - - Reitoria
Relações Públicas 02 - - Reitoria 15

Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - D/1/01
C a rg o s Quantitativo máximo

de classificados por Campus
Diagramador 01 - - Reitoria 09

Técnico em Alimentos e Laticínios 01 - - Ituiutaba 09
Técnico em Laboratório/Eletrônica 01 - - Patrocínio 09

Tradutor e Interprete de Linguagem
de Sinais

01 - - Uberlândia Centro 09 por lista

01 - - Avançado Uberaba Parque
Te c n o l ó g i c o

01 - - Patos de Minas
01 - - Campina Verde
01 - - Patrocínio
01 - - Uberlândia
01 - - Uberaba
01 - - Paracatu
01 - - Reitoria
01 - - Ituiutaba

Técnico de Tecnologia da Informação 01 - - Patrocínio 09 por lista
01 - - Ituiutaba

Revisor de Texto Braille 02 - - Reitoria 15
*Ampla Concorrência
** Portador de Necessidades Especiais
** Autodeclarados Pretos ou Pardos.

12.3.Em caso de empate na última colocação de que trata o quadro do item 12.2, serão convocados todos os candidatos que obtiverem a mesma pontuação.
12.4.A convocação para a Prova de conhecimento prático e o local de realização das mesmas tem previsão de publicação para dia 08 de janeiro de 2016 no site do IFTM.
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12.5.O tema da Prova de Conhecimento Prático será único para todos os candidatos de cada cargo/área.
12.6.A banca examinadora e o cronograma da Prova de Conhecimento Prático serão divulgados nos endereços eletrônicos: http://www.iftm.edu.br/concursos e http://www.promunicipio.com no dia 13 de janeiro

de 2016.
12.6.1.Constará no cronograma, a data, o horário e o local da realização das provas.
12.6.2.O início da realização das provas práticas tem previsão para o dia 15 de janeiro de 2016 e as mesmas serão realizadas apenas na cidade de Uberaba - MG.
12.7.As Provas de Conhecimento Prático Específico terão sua avaliação mensurada de zero a 100 pontos devendo, o candidato, para se classificar, alcançar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de

pontos.
12.8.A Prova de Conhecimento Prático Específico, de caráter obrigatório, eliminatório e classificatório, terá duração máxima de 40 (quarenta) minutos improrrogáveis, e se destina a apurar a aptidão, a

habilidade técnica e o conhecimento do conteúdo, mediante a realização de atividades práticas relativas ao cargo.
12.9.Na aplicação da prova, com utilização de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a responsabilidade do IFTM ou da empresa PRÓ-MUNICÍPIO poderá ser procedida, a critério da Banca de

aplicação, a imediata exclusão do candidato que demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-los.
12.10.A Prova de Conhecimento Prático Específico será gravada em vídeo com aúdio e lavrada ata de realização das mesmas com registros das ocorrências relevantes ao processo.
12.11.O candidato deverá se apresentar para a Prova de Conhecimento Prático Específico, com trinta minutos de antecedência, em trajes apropriados para o teste, munido de documento oficial de identidade

com foto.
12.12.O candidato, ao terminar a prova prática, deverá se retirar do local de aplicação da prova a fim de não prejudicar o andamento do processo avaliatório, bem como não intervir psicologicamente na

avaliação do próximo candidato.
12.13.A avaliação da presente prova será feita considerando-se o processo de desidentificação.
12.14.O resultado preliminar da Prova de Conhecimento Prático Específico e a classificação dos candidatos serão divulgados no portal www.iftm.edu.br/concursos e http://www.promunicipio.com a partir do

dia 22 de janeiro de 2016.
12.15.O resultado final da Prova de Conhecimento Prático Específico e a classificação dos candidatos, após a análise dos recursos, serão divulgados nos portais www.iftm.edu.br/concursos e http://www.pro-

municipio.com a partir do dia 16 de fevereiro de 2016.
13.DOS RESULTADOS, DA HABILITAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO:
13.1.A nota final dos candidatos será obtida pela soma da pontuação obtida nas provas objetiva e prática. Havendo empate, terá preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, o candidato que:
13.1.1.Obtiver maior número de pontos na Prova Objetiva
13.1.2.Obtiver maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos;
13.1.3.Obtiver maior número de pontos na Prova de Conhecimento Prático;
13.1.4.Ter idade mais elevada, salvo na hipótese prevista na Lei nº 10.741/2003 em que este critério prevalece sobre os demais.
13.1.5.Para os casos previstos na Lei 11.689, de 9 de junho de 2008, será assegurada a preferência, em igualdade de condições no concurso público, desde sua condição como jurado seja devidamente

comprovada (Artigo 440 do Código de Processo Penal).
13.2.O Resultado Final do Concurso Público será homologado e publicado no Diário Oficial da União na provável data de 16 de fevereiro de 2016, contendo a classificação dos candidatos aprovados no

certame, de acordo com o anexo II do Decreto nº. 6.944/2009, Os candidatos não classificados dentro do número máximo de aprovados de que trata o anexo II do Decreto nº. 6.944/2009, conforme quadros abaixo,
ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados do concurso público:

Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - E/1/01
C a rg o s Nº. de

Va g a s
Local de
Tr a b a l h o

Quantitativo Máximo Classificado por Câmpus

*AC **PNE ***NEGROS
Analista de Tecnologia da

Informação
01 - - Campus Avançado

Uberaba Parque
Te c n o l ó g i c o

05 por lista

01 - - Reitoria
Arquivista 01 - - Reitoria 05
Economista 02 - - Reitoria 09

Relações Públicas 02 - - Reitoria 09
Revisor de Texto 01 - - Reitoria 05

Secretário Executivo 01 - - Reitoria 05
01 - - Uberaba

Tecnológo-Formação / Eletrônica
Industrial ou

Automação industrial ou
Mecatrônica industrial ou
Eletrotécnica industrial ou

Sistemas elétricos

01 - - Ituiutaba 05

Tecnológo-Formação/Gestão de Re-
cursos Humanos ou Gestão Pública,

ou Logística ou Processos Gerenciais
ou Secretariado

01 - 01 Campina Verde 05

Tecnológo-Formação/Gestão de
Recursos Humanos ou Gestão Públi-
ca, ou Logística ou Processos Geren-

ciais ou Secretariado

01 - - Patrocínio 05

Tecnológo - Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas ou Redes de

Computadores ou Gestão da Tecnolo-
gia da Informação

01 - - Patrocínio 05

Tecnológo-Formação/Gestão de
Recursos Humanos ou Gestão Públi-
ca, ou Logística ou Processos Geren-

ciais ou Secretariado

01 - - Uberaba 05

Tecnológo-Formação/Gestão de Re-
cursos Humanos ou Gestão Pública,

ou Logística ou Processos Gerenciais
ou Secretariado

01 - - Uberlândia 05

Tecnológo-Formação/Gestão de Re-
cursos Humanos ou Gestão Pública,

ou Logística ou Processos Gerenciais
ou Secretariado

01 - - Uberlândia Centro 05

Tecnológo-Formação/Gestão de Re-
cursos Humanos ou Gestão Pública,

ou Logística ou Processos Gerenciais
ou Secretariado

01 - 01 Campus Avançado Uberaba Parque
Te c n o l ó g i c o

05

Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - D/1/01
C a rg o s Nº. de

Va g a s
Local de
Tr a b a l h o

Quantitativo Máximo Classificado por Câmpus

*AC **PNE ***NEGROS
Assistente em Administração 01 01 - Reitoria 05 por lista

02 - 01 Uberaba
Diagramador 01 - - Reitoria 05

Técnico em Alimentos e Laticínios 01 - - Ituiutaba 05
Técnico em Arquivo 01 - - Uberaba 05

01 - - Uberlândia
Técnico de Laboratório/Mineração 01 - - Patos de Minas 05
Técnico de Laboratório/Eletrônica 01 - - Patrocínio 05

Técnico em Segurança do Trabalho 01 - - Ituiutaba 05
01 - - Paracatu
01 - - Patrocínio
01 - - Uberlândia
01 - - Patos de Minas

Tradutor e Interprete de Linguagem
de Sinais

01 - - Uberlândia Centro 05 por lista

01 - - Avançado Uberaba Parque
Te c n o l ó g i c o

01 - - Patos de Minas
01 - - Campina Verde
01 - - Patrocínio
01 - - Uberlândia
01 - - Uberaba
01 - - Paracatu
01 - - Reitoria
01 - - Ituiutaba
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Técnico em Secretariado 01 - - Campina Verde 05 por lista
01 - 01 Patrocínio
01 - - Uberlândia Centro
01 - - Avançado Uberaba Parque

Te c n o l ó g i c o
Técnico de Tecnologia da Informa-

ção
01 - - Patrocínio 05 por lista

01 - - Ituiutaba
Técnico em Agropecuária 1 - - Campina Verde 05 por lista

01 - - Ituiutaba
01 - - Uberaba 05

Revisor de Texto Braille 02 - - Reitoria 09 por lista
Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - C D/1/01

Carga Horária 40 horas semanais
C a rg o s Nº. de

Va g a s
Local de
Tr a b a l h o

Quantitativo Máximo Classificado por Câmpus

*AC **PNE ***NEGROS
Assistente de Alunos 01 - - Avançado Uberaba Par-

que Tecnológico
05

Auxiliar em Administração 01 - - Avançado Uberaba Par-
que Tecnológico

05

*Ampla Concorrência
** Portador de Necessidades Especiais
** Autodeclarados Pretos ou Pardos.

13.3.Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados serão considerados reprovados.
13.4.A lista específica de portadores de necessidades especiais trará o resultado em ordem decrescente do total de pontos obtidos de acordo com área de concentração da vaga/local de trabalho sobre a qual

incidiu a reserva.
13.5.A lista específica dos candidatos que se autodeclararem negros trará o resultado em ordem decrescente do total de pontos obtidos de acordo com área de concentração da vaga/local de trabalho sobre a

qual incidiu a reserva.
14.DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO:
14.1.O Concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.
15.DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO:
15.1.O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este Edital será investido no cargo se atendidas, na data da investidura, as seguintes exigências:
15.1.1.Ter sido aprovado e classificado no Concurso, na forma estabelecida neste Edital;
15.1.2.Ser brasileiro nato ou naturalizado ou se de nacionalidade portuguesa ser amparado pelo estatuto da igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma

do disposto no art. 13 do Decreto nº. 70.436/72, ou ainda, no caso de ter nacionalidade estrangeira, apresentar comprovante de permanência definitiva no Brasil;
15.1.3.Gozar dos direitos políticos;
15.1.4.Estar quite com as obrigações eleitorais;
15.1.5.Estar quite com as obrigações do Serviço Militar (para os candidatos do sexo masculino);
15.1.6.Possuir a habilitação exigida para o exercício do cargo, de acordo com o que consta no Anexo I;
15.1.7.Estar devidamente registrado em Conselho Regional de Classe, quando couber, bem como estar quite com as obrigações legais do órgão fiscalizador e demais exigências de habilitação para o exercício

do cargo.
15.1.8.Ter idade mínima de 18 anos;
15.1.9.Apresentar declaração do órgão público a que esteja vinculado, quando for o caso, registrando que o candidato tem situação jurídica compatível com nova investidura em cargo público federal, haja vista

não ter incidido nos artigos 132,135 e 137, parágrafo único, da Lei nº. 8.112/90 e suas alterações (penalidade de demissão e de destituição de cargo em comissão), nem ter sofrido, no exercício de função pública,
penalidade por prática de atos desabonadores;

15.1.10.Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo/emprego ou função pública e quanto ao recebimento de proventos de aposentadorias e/ou pensões;
15.1.11.Apresentar declaração de autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, de acordo com a Instrução Normativa do TCU nº 65/2011.
15.1.12.Ter aptidão física e mental, conforme artigo 5º, inciso VI, da Lei nº. 8.112/90 e Decreto nº 6.944/09 e suas alterações, que será averiguada em exame médico admissional, para o qual poderá se exigido

exames laboratoriais e complementares, às expensas do candidato, cuja relação será oportunamente fornecida.
15.1.13.Possuir a escolaridade e formação no nível e modalidade exigidos para o cargo em consonância com a Lei 11.091/2005 e habilitação e titulação constantes do quadro do Anexo I deste Edital.
15.1.14.Apresentar, por ocasião da posse, as certidões abaixo, emitidas no âmbito do Estado de Minas Gerais, se for o caso:
15.1.14.1.Certidão Negativa - Pessoa Física: Receita Federal
15.1.14.2.Certidão Negativa: Justiça Federal;
15.1.14.3.Certidão Criminal Negativa: Justiça Estadual;
15.1.14.4.Certidão Criminal Negativa: Justiça Eleitoral;
15.1.14.5.Certidão Criminal Negativa: Polícia Civil; e
15.1.14.6.Certidão Criminal Negativa: Polícia Federal.
15.1.15.Para posse e investidura no cargo, o candidato entregará na área de Gestão de Pessoas nos Campi ou Reitoria do IFTM, conforme endereços constantes no Anexo VIII, os documentos necessários,

previstos neste Edital e outros exigidos pela Legislação vigente.
16.DO APROVEITAMENTO DO CANDIDATO:
16.1.O candidato aprovado neste Concurso Público será nomeado de acordo com a classificação final obtida, considerando a legislação pertinente, as vagas existentes ou que vierem a existir e forem destinadas

para aproveitamento de concursos vigentes para o Quadro Permanente de Pessoal do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, nos cargos indicados neste Edital.
16.2.Os candidatos classificados poderão ser convidados a ter sua nomeação, com lotação e exercício, em outra unidade do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, desde que haja vaga para o cargo para o

qual foi classificado. Neste caso, a não aceitação não implicará na desclassificação, devendo o candidato formalizar desistência da vaga para a qual foi convidado a exercer em outro Campus, a fim de que seu nome
permaneça na lista de classificados.

16.3.O concurso público regido por este Edital poderá ser aproveitado por qualquer outra Instituição de Ensino Público da Rede Federal.
16.4.Não havendo candidatos classificados em número suficiente para suprir as vagas existentes ou que vierem a existir durante a validade do concurso, o IFTM poderá requerer aproveitamento de candidatos

classificados em concursos realizados por outras instituições da Rede Federal de Ensino.
17.DOS RECURSOS:
17.1.Serão admitidos Recursos contra:
17.1.1.A Homologação das inscrições, formulação das questões, aplicação das provas escritas, divulgação dos gabaritos, banca avaliadora do concurso, resultado preliminar da prova prática e demais resultados

preliminares do Certame.
17.2.O candidato que desejar interpor recursos contra os atos do concurso, mencionados no item 17.1.1 deste edital, deverá realizá-los das 9 (nove) horas às 18 (dezoito) horas das datas indicadas nos

cronogramas de recursos, disponíveis no Anexo VI, defendendo sua proposição por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.promunicipio.com, e seguir
as instruções ali contidas;

17.3.Para acessar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso o candidato deverá selecionar a aba ÁREA
RESTRITA, digitar seu CPF e data de nascimento, clicar em ENTRAR e na nova janela seguinte selecionar a aba RECURSO.
17.4.Durante o período de que trata o subitem anterior será possível defender apenas os itens que foram divulgados através de edital;
17.5.O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido;
17.6.O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido;
17.7.Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido;
17.8.Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito, de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
17.9.Todos os recursos serão analisados e as justificativas das anulações e das manutenções de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.promunicipio.com quando da divulgação do resultado

oficial definitivo. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos;
17.10.Não serão aceitos recursos protocolados pessoalmente, via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso

contra gabarito oficial definitivo, bem como recurso contra o resultado final nas demais fases e etapas;
17.11.Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido;
17.12.A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais.
18.DA NOMEAÇÃO E POSSE
18.1.Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, previsto na Lei nº. 8.112, de 11/12/90.
18.2.O provimento dos cargos dar-se-á nos Níveis e Classes Iniciais da Carreira Técnico-Administrativa em Educação .
18.3.O candidato classificado será nomeado através de publicação no Diário Oficial da União - DOU podendo vir a ser comunicado por telefone, e-mail ou correspondência enviada ao endereço constante na

Ficha de Inscrição. O IFTM não se responsabiliza pela mudança de telefone, e-mail ou endereço, sem comunicação prévia, por escrito, por parte do candidato à Diretoria de Gestão de Pessoas do IFTM.
18.4.O candidato, somente será empossado para o cargo, se:
18.4.1.Atender a todos os requisitos exigidos neste Edital;
18.4.2.For julgado física e mentalmente apto, após inspeção médica oficial, conforme Atestado Médico emitido pelo SIASS.
18.5.A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas, a nomeação e a posse do candidato, desde que verificada a falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregularidade nas provas

ou em documentos apresentados.
18.6.O candidato nomeado será convocado para posse, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de sua nomeação.
18.7.O candidato nomeado que não tomar posse no prazo estipulado terá sua nomeação tornada sem efeito.
18.8.Após a posse, o candidato que não assumir suas atividades em até 15 (quinze) dias, será exonerado ex-ofício.
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19.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
19.1.Este Edital será publicado, na íntegra, no Diário Oficial da União na data de 23 de outubro de 2015 e estará disponível nos endereços eletrônicos: http://www.iftm.edu.br/concurso e http://www.pro-

municipio.com.
19.2.Aos interessados que queiram realizar sua inscrição e não possuam acesso à internet, serão disponibilizados terminais com internet e assistência no período de 28 de outubro a 20 de novembro de 2015,

de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h30min e das 13h às 16h na Reitoria do IFTM e Campi com endereços constantes no Anexo VIII.
19.3.A falsidade de afirmativas e/ou de documentos, ainda que verificada posteriormente à realização do Concurso, implicará na eliminação sumária do candidato, declarados nulos de pleno direito a inscrição

e todos os atos posteriores dela decorrentes, sem prejuízos de eventuais sanções de caráter judicial.
19.4.O PRÓ-MUNICÍPIO e o Instituto Federal do Triângulo Mineiro não se responsabilizam pela perda ou furto de objetos levados ao local de prova.
19.5.A classificação no Concurso Público não assegurará ao candidato o direito de ingresso no cargo, mas apenas a expectativa de ser nomeado, segundo a ordem de classificação. A concretização desse ato

ficará condicionada à observância das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse, ao juízo e à conveniência da Administração.
19.6.No caso de mudança de residência, deverá o candidato comunicar o novo endereço à Diretoria de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
19.7.O candidato aprovado no Concurso, que não aceitar a sua nomeação para assumir o cargo/Campus para o qual concorreu ficará automaticamente excluído do Concurso, uma vez que não haverá, em

hipótese alguma, inclusão em final de fila.
19.8.Ao tomar posse, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito ao estágio probatório por período de 36 (trinta de seis) meses de efetivo exercício, durante o qual sua aptidão e

capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo.
19.9.Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de habilitação e classificação no Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação do resultado publicada no Diário Oficial

da União.
19.10.A inscrição no Concurso implica, desde a data de sua efetivação, no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas, requisitos exigidos e demais critérios fixados no inteiro teor deste

Edital e em seus Anexos, que se constituem em partes integrantes do mesmo, bem como de eventuais retificações que venham a se fazer necessárias, expedientes dos quais os candidatos não poderão, em hipótese
alguma, alegar desconhecimento ou ilegalidade.

19.11.Qualquer conflito ou avença relativa a este certame deverá observar o Foro da Subseção Judiciária Federal de Uberaba - Minas Gerais. , cidade sede da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Triângulo Mineiro.

19.12.Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso em conjunto com a Procuradoria Federal que atende ao IFTM.

JOSÉ ANTÔNIO BESSA

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS
DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR CAMPUS, DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PARA INGRESSO:

Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - E/1/01
Carga Horária 40 horas semanais

C a rg o s Nº. de
Va g a s

Local de
Tr a b a l h o

Requisitos de Qualificação / Formação para Ingresso
Conf. Lei 11.091

*AC **PNE ***NEGROS
Analista de Tecnologia da

Informação
01 - - Campus Avançado

Uberaba Parque
Te c n o l ó g i c o

Graduação em Sistemas de Informação ou
Graduação ou Licenciatura em Ciência da Computação ou

Graduação em Engenharia de Computação ou
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ou
Tecnólogo em Sistemas para Internet

Tecnólogo em Processamento de Dados
01 - - Reitoria

Arquivista 01 - - Reitoria Graduação em Arquivologia.
Economista 02 - - Reitoria Graduação em Economia e registro no Conselho Competente.

Relações Públicas 02 - - Reitoria Graduação em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas
e Registro no Conselho Competente.

Revisor de Texto 01 - - Reitoria Graduação em Comunicação Social ou Letras com habilitação em Portu-
guês.

Secretário Executivo 01 - - Reitoria Curso Superior em Letras ou Secretariado
Executivo Bilíngüe

01 - - Uberaba
Tecnológo-Formação / Eletrônica In-

dustrial ou
Automação industrial ou
Mecatrônica industrial ou
Eletrotécnica industrial ou

Sistemas elétricos

01 - - Ituiutaba Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial ou Automação In-
dustrial ou Mecatrônica Industrial ou Eletrotécnica Industrial ou Sistemas

Elétricos.

Tecnológo-Formação/Gestão de Recur-
sos Humanos ou Gestão Pública, ou
Logística ou Processos Gerenciais ou

Secretariado

01 - 01 Campina Verde Graduação em Administração ou Administração Pública ou Curso Superior
de Tecnologia em Recursos Humanos, ou Gestão Pública, ou Logística ou

Processos Gerenciais ou Secretariado.

Tecnológo-Formação/Gestão de Re-
cursos Humanos ou Gestão Pública, ou
Logística ou Processos Gerenciais ou

Secretariado

01 - - Patrocínio Graduação em Administração ou Administração Pública ou Curso Superior
de Tecnologia em Recursos Humanos, ou Gestão Pública, ou Logística ou

Processos Gerenciais ou Secretariado.

Tecnológo - Análise e Desenvolvimento
de Sistemas ou Redes de Computadores
ou Gestão da Tecnologia da Informação

01 - - Patrocínio Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
ou Redes de Computadores ou Gestão da Tecnologia da Informação.

Tecnológo-Formação/Gestão de Re-
cursos Humanos ou Gestão Pública, ou
Logística ou Processos Gerenciais ou

Secretariado

01 - - Uberaba Graduação em Administração ou Administração Pública ou Curso Superior
de Tecnologia em Recursos Humanos, ou Gestão Pública, ou Logística ou

Processos Gerenciais ou Secretariado.

Tecnológo-Formação/Gestão de Recur-
sos Humanos ou Gestão Pública, ou
Logística ou Processos Gerenciais ou

Secretariado

01 - - Uberlândia Graduação em Administração ou Administração Pública ou Curso Superior
de Tecnologia em Recursos Humanos, ou Gestão Pública, ou Logística ou

Processos Gerenciais ou Secretariado.

Tecnológo-Formação/Gestão de Recur-
sos Humanos ou Gestão Pública, ou
Logística ou Processos Gerenciais ou

Secretariado

01 - - Uberlândia Centro Graduação em Administração ou Administração Pública ou Curso Superior
de Tecnologia em Recursos Humanos, ou Gestão Pública, ou Logística ou

Processos Gerenciais ou Secretariado.

Tecnológo-Formação/Gestão de Recur-
sos Humanos ou Gestão Pública, ou
Logística ou Processos Gerenciais ou

Secretariado

01 - 01 Campus Avançado Uberaba
Parque Tecnológico

Graduação em Administração ou Administração Pública ou Curso Superior
de Tecnologia em Recursos Humanos, ou Gestão Pública, ou Logística ou

Processos Gerenciais ou Secretariado.

Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - D/1/01
Carga Horária 40 horas semanais

C a rg o s Nº. de
Va g a s

Local de
Tr a b a l h o

Requisitos de Qualificação / Formação para Ingresso conf. Lei 11.091

*AC **PNE ***NEGROS
Assistente em Administração 01 01 - Reitoria Ensino Médio Profissionalizante ou Médio completo

02 - 01 Uberaba
Diagramador 01 - - Reitoria Ensino Médio Profissionalizante ou Médio completo com curso na área de

Comunicação Visual ou Design Gráfico.
Técnico em Alimentos e Laticínios 01 - - Ituiutaba Ensino Médio Profissionalizante em Alimentos e Laticínios, ou Ensino Mé-

dio completo + Curso Técnico em Alimentos e Laticínios.
Técnico em Arquivo 01 - - Uberaba Médio Profissionalizante Completo em Arquivologia ou Médio Completo +

Curso Técnico na área ou treinamento especifico em técnicas de arquivo
em curso ministrado por entidades credenciadas pelo Conselho Federal de

Mão-de-Obra, do Ministério do Trabalho, com
01 - - Uberlândia carga horária mínima de 1.110 horas, nas disciplinas específicas conforme

a Lei nº 6.546, de 04 de julho de 1978 - Dispõe sobre a regulamentação
de Técnico de Arquivo. Decreto nº 82.590, de 06 de novembro de 1985 -

Regulamenta a Lei nº 6.546, de 04/07/78.
Técnico de Laboratório/Mineração 01 - - Patos de Minas Ensino Médio Profissionalizante em Mineração ou Metalurgia, ou Ensino

Médio Completo + Curso Técnico em Mineração ou em Metalurgia.
Técnico de Laboratório/Eletrônica 01 - - Patrocínio Ensino Médio Profissionalizante em Eletrônica ou Eletroeletrônica Eletro-

técnica ou Telecomunicações ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico
em Eletrônica ou Eletroeletrônica Eletrotécnica ou Telecomunicações.

Técnico em Segurança do Trabalho 01 - - Ituiutaba Médio Profissionalizante em Segurança do Trabalho ou Médio completo +
curso Técnico em Segurança do Trabalho.
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01 - - Paracatu
01 - - Patrocínio
01 - - Uberlândia
01 - - Patos de Minas

Tradutor e Interprete de Linguagem de
Sinais

01 - - Uberlândia Centro Curso Médio Profissionalizante na área ou Médio Completo + certificado
de proficiência em Libras ou Curso de Extensão Universitária na área de
Interpretação de Libras ou Curso de Formação Específica em Tradução e

Interpretação em Libras.
01 - - Avançado Uberaba Parque

Te c n o l ó g i c o
01 - - Patos de Minas
1 - - Campina Verde
1 - - Patrocínio
1 - - Uberlândia
1 - - Uberaba
1 - - Paracatu
1 - - Reitoria
1 - - Ituiutaba

Técnico em Secretariado 01 - - Campina Verde Ensino Médio Profissionalizante em Secretariado ou Médio Completo +
Curso

Técnico em Secretariado.
01 - 01 Patrocínio
01 - - Uberlândia Centro
01 - - Avançado Uberaba Parque

Te c n o l ó g i c o
Técnico de Tecnologia da Informação 01 - - Patrocínio Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo + Curso Téc-

nico em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais, Informática
ou Manutenção e Suporte em Informática ou Redes de Computadores.

01 - - Ituiutaba
Técnico em Agropecuária 1 - - Campina Verde Ensino Médio profissionalizante em Agropecuária ou Ensino Médio com-

pleto + curso Técnico em Agropecuária + registro no Conselho Compe-
tente.

01 - - Ituiutaba
01 - - Uberaba

Revisor de Texto Braille 02 - - Reitoria Ensino Médio completo e I. Curso na área de deficiência visual com carga
horária mínima de 120 horas, reconhecido por instituição de ensino ou; II.
Curso de Braille com carga horária mínima de 120 horas, reconhecido por
instituição de ensino ou; III. Curso na área de AEE - Atendimento Edu-

cacional Especializado, com carga horária mínima de 440 horas, que con-
tenha os módulos de Deficiência Visual e de Braille, reconhecido por ins-

tituição de ensino.
Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - C/1/01

Carga Horária 40 horas semanais
C a rg o s Nº. de

Va g a s
Local de
Tr a b a l h o

Requisitos de Qualificação / Formação para Ingresso

*AC **PNE ***NEGROS
Assistente de Alunos 1 - - Avançado Uberaba Parque

Te c n o l ó g i c o
Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Biblioteca 1 - - Patrocínio Ensino Fundamental Completo
Auxiliar em Administração 01 - - Avançado Uberaba Parque

Te c n o l ó g i c o
Ensino Fundamental Completo

*Ampla Concorrência
** Portador de Necessidades Especiais
** Autodeclarados Pretos ou Pardos.

ANEXO II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DOS CARGOS
Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - E/1/01

Analista de Tecnologia da Infor-
mação

Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desen-
volvimento, especificando programas, codificando aplicativos; Administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico e treinamento ao usuário, elaborar documentação
técnica; Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados, bem como pesquisar tecnologias em informática; Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Arquivista Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar projetos de museus e exposições. Dar acesso à informação, conservar acervos. Preparar ações educativas ou
culturais, planejar e realizar atividades técnico-administrativas, orientar implantação das atividades técnicas. Participar da política de criação e implantação de museus e
instituições arquivística. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Economista Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros; participar do planejamento
estratégico e de curto prazo; gerir programação econômico-financeira; atuar na mediação e arbitragem; realizar perícias. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

Relações Públicas Implementar ações de relações públicas na instituição, promover a informação de caráter institucional entre a entidade e o público, promover maior integração da instituição
com a comunidade, redigir documentos, peças e comunicados, utilizar recursos de informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão

Revisor de Texto Revisar textos, atentando para as expressões utilizadas, sintaxe, ortografia e pontuação para assegurar-lhes correção e clareza, concisão e harmonia, bem como torná-las
inteligíveis ao usuário da publicação; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Secretário Executivo Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na execução de tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; coordenar e controlar
equipes e atividades; controlar documentos e correspondências; atender usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro,
utilizar recursos de informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Tecnológo - Formação Planejar, executar e acompanhar o desenvolvimento de projetos específicos na área de atuação; Estudar a viabilidade técnica-econômica de projetos específicos na área de
atuação; Assistir e dar suporte técnico a projetos específicos na área de atuação; Controlar atividades inerentes a projetos específicos na área de atuação; Utilizar recursos de
Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - D/1/01
Assistente em Administração Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de

documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços da área de escritório. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Diagramador Planejar serviços de pré-impressão gráfica. Realizar programação visual gráfica e editorar textos e imagens. Operar processos de tratamento de imagem, montar fotolitos e
imposição eletrônica. Operar sistemas de prova e copia chapas. Gravar matrizes para rotogravura, flexografia, calcografia e serigrafia. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Técnico em Alimentos e Laticí-
nios

Planejar o trabalho de processamento, conservação e controle de qualidade de insumos para a indústria alimentícia de alimentos e laticínios. Participar de pesquisa para
melhoria, adequação e desenvolvimento de novos produtos e processos, sob supervisão. Supervisionam processos de produção e do controle de qualidade nas etapas de
produção. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Arquivo Auxiliar especialistas das diversas áreas, nos trabalhos de organização, conservação, pesquisa e difusão de documentos e objetos de caráter histórico, artístico, científico e
literário ou de outra natureza. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico de Laboratório/Mineração Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coletas, análise e registros de material e substâncias através de
métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão

Técnico de Laboratório/Eletrôni-
ca

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando tarefas, análise e registros de material e equipamentos através de
métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Segurança do Tra-
balho

Auxiliar na programação e execução de planos para preservação da integridade física e mental da comunidade promovendo a sua saúde bem como a melhoria das condições e
do ambiente da entidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Tradutor e Interprete de Lingua-
gem de Sinais

Traduzir e interpretar artigos, livros, textos diversos de um idioma para o outro, bem como traduzir e interpretar palavras, conversações, narrativas, palestras, atividades
didático-pedagógicas em outro idioma, reproduzindo Libras ou na modalidade oral da Língua Portuguesa o pensamento e intenção do emissor. Interpretação consecutiva:
examinar previamente o texto original a ser traduzido/interpretado; transpor o texto para a Língua Brasileira de Sinais, consultando dicionários e outras fontes de informações
sobre as diferenças regionais; interpretar os textos de conteúdos curriculares, avaliativos e culturais; interpretar as produções de textos, escritas ou sinalizadas das pessoas
surdas; interpretação
simultânea; interpretar diálogos realizados entre pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e Português); interpretar discursos, palestras, aulas expositivas,comentários,
explicações, debates, enunciados de questões avaliativas e outras reuniões análogas; interpretar discussões e negociações entre pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e
Português); utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Assessorar nas ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão.
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Técnico em Secretariado Executar serviços de secretaria e escritório com a finalidade de assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos administrativos junto à chefia da unidade.Organizar e manter arquivos
da secretaria; Classificar, registrar e distribuir a correspondência; Redigir e datilografar correspondência ou documentos de
rotina; Executar serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de compromissos, informações e atendimento telefônico; Estenografar ditados, discursos, con-
ferências, palestras; Prestar atendimento a pessoas e telefonemas; Controlar agendas e marcar entrevistas; Preparar agendas de assuntos; Auxiliar na elaboração da pauta para
reuniões; Tratar da documentação para viagens; Controlar o fluxo de correspondência da unidade; Ler, escriturar, redigir, datilografar, conferir e arquivar documentação da
chefia da unidade;Secretariar reuniões e outros eventos; Convocar, redigir atas e providenciar salas para reuniões; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
dificuldade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico de Tecnologia da Infor-
mação

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas;
projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de
programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Agropecuária Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executar projetos
agropecuários em suas diversas etapas. Planejar atividades agropecuárias. Promover organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizar produção agropecuária. Desenvolver
tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Revisor de Texto Braille Auxiliar na organização e na transcrição de material para Braille, como documentos impressos, livros, folhetos educativos, relatórios de pesquisa, manuais para treinamento,
cartilhas, e demais materiais didáticos-pedagógicos, realizar a tradução e transcrição das atividades propostas através da linguagem Braille; Confeccionar e organizar materiais,
mediante a orientação dos professores e necessidades apresentadas pelos alunos cegos e/ou deficientes visuais; Revisar textos escritos no sistema Braille; Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Cargos de Níveis de Classificação / Níveis de Capacitação / Padrões de Vencimento Iniciais - C/1/01
Assistente de Alunos Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das dependências escolares. Auxiliar nas atividades de ensino,

pesquisa e extensão.
Auxiliar em Administração Organizar e executar atividades administrativas nas áreas de gestão de pessoas, administração, acadêmica, orçamento, finanças e patrimônio, logística e de secretaria; atender

usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos e atos administrativos, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar re-
latórios e planilhas, Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

ANEXO III

REQUERIMENTO DE PROVA OU CONDIÇÕES ESPECIAIS
À Comissão Organizadora do Concurso Público regido pelo Edital nº 54, de 21/10/2015 para cargos Técnico-Administrativos em Educação do Quadro Efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Triângulo Mineiro.

Nome do Candidato: Nº Inscrição:
CPF: RG:
Campus / Cargo pretendido/ Disciplina: Fone:
E-mail:

Vem REQUERER prova especial e/ou condições especiais para realização da prova.
Tipo de deficiência de que é portador: ____________________________________________
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres).
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local, caso necessite de Prova Especial e/ou condições especiais, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário e/ou condições

especiais necessários).
( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou as condições especiais).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com indicação de CID, junto a esse requerimento.
Local __________________________, ______ de ______________________de 201____.
________________________________________________
Assinatura

ANEXO IV

REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão Organizadora do Concurso Público regido pelo Edital nº 54, de 21/10/2015 para cargos Técnico-Administrativos em Educação do Quadro Efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Triângulo Mineiro.

Nome do Candidato: Nº Inscrição:
CPF: RG:
Campus / Cargo pretendido: Fone:
E-mail:

Tipo de Deficiência:
( ) Física( ) Auditiva
( ) Visual( ) Mental
( ) Múltipla
Solicito participar da reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência, conforme previsto no item 7 do Edital e no Decreto Federal Nº. 3.298/1999.
Necessita de condições especiais para realização da(s) prova(s)?
( ) Não( ) Sim
Em caso positivo, preencher o requerimento constante no anexo II.
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação

Internacional de Doenças (CID - 10), bem como a provável causa da deficiência, junto a esse requerimento.
Local __________________________, ______ de ______________________de 201___.
________________________________________________
Assinatura

ANEXO V

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO RACIAL
À Comissão Organizadora do Concurso Público regido pelo Edital nº 54, de 21/10/2015 para cargos Técnico-Administrativos em Educação do Quadro Efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Triângulo Mineiro.

Nome do Candidato: Nº Inscrição:
CPF: RG:
Campus / Cargo pretendido: Fone:
E-mail:

Declaro que sou preto ou pardo, para o fim específico de atender ao Item 8.5.2 do Edital de
Abertura Nº. xx/2015.
Estou ciente de que se for detectada falsidade desta declaração, estarei sujeito às penalidades legais, inclusive de eliminação deste Concurso, em qualquer fase, e de anulação de minha nomeação (caso tenha

sido nomeado (a) e/ou empossado (a) após procedimento administrativo regular, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Local __________________________, ______ de ______________________de 201____.
________________________________________________
Assinatura

ANEXO VI

CRONOGRAMA (PREVISÃO DE REALIZAÇÃO)

E TA PA S D ATA
Publicação do Edital no D.O.U. 23/10/2015
Período de Inscrições 28/10/2015 a 20/11/2015
Solicitações de isenção de inscrição 28/10/2015 a 06/11/2015
Divulgação dos pedidos de isenção deferidos e não deferidos 1 3 / 11 / 2 0 1 5
Data limite para pedido de condições especiais para realização da prova 2 0 / 11 / 2 0 1 5
Data limite para pagamento de inscrições 2 3 / 11 / 2 0 1 5
Homologação das inscrições no site do IFTM (AC, PNE e Negros) 2 7 / 11 / 2 0 1 5
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Recurso contra a homologação das inscrições 30/11/2015 a 02/12/2015
Divulgação dos resultados dos recursos 11 / 1 2 / 2 0 1 5
Divulgação dos horários e locais de realização da prova objetiva 11 / 1 2 / 2 0 1 5
Realização da prova objetiva 20/12/2015
Divulgação de gabarito 20/12/2015
Recursos 1ª Fase - gabarito preliminar da prova objetiva 21/12/2015 a 23/12/2015
Resultado da análise dos recursos 08/01/2016
Gabarito Oficial e resultado da 1ª Fase 08/01/2016
Convocação para 2ª Fase 08/01/2016
Publicação dos temas das provas práticas 13/01/2016
Início das Provas Práticas 15/01/2016
Divulgação da pontuação e classificação das Provas Práticas 22/01/2016
Recurso relativo à pontuação e classificação das Provas Práticas 25/01/2016 a 27/01/2016
Divulgação do resultado das análises dos recursos 16/02/2016
Divulgação das notas e classificação das Práticas na internet 16/02/2016
Publicação da homologação do resultado final no DOU 16/02/2016

ANEXO VI

REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
À Comissão Organizadora do Concurso Público regido pelo Edital nº 54, de 21/10/2015 para cargos Técnico-Administrativos em Educação do Quadro Efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Triângulo Mineiro.

Nome do Candidato: Nº Inscrição:
CPF: RG:
Campus / Cargo pretendido: Fone:
E-mail:

Fundamentação e argumentação lógica:

Local __________________________, ______ de ______________________de 201 .
________________________________________________

Assinatura
OBS.: Somente serão analisados pela Comissão de Concurso Público os requerimentos postados no prazo de que trata o item 1.6 deste Edital.

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS DOS CAMPI DO IFTM
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE de Campina Verde
Fazenda Campo Belo - Endereço: Rodovia BR 364, km 153 / Bairro Zona Rural / CEP: 38270-000 / Campina Verde-MG
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO - uNIDADE i
Av. Doutor Florestan Fernandes, 131 / Bairro Univerdecidade / CEP: 38064-190 / Uberaba-MG
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO - uNIDADE ii
Av. Edilson Lamartine Mendes, 300 / Bairro: Parque das Américas / CEP: 38045-000 / Uberaba-MG
Campus Ituiutaba
Endereço: Rua Belarmino Vilela Junqueira s/nº Bairro: Novo Tempo 2 / CEP 38305-200 / Ituiutaba-MG
Campus Paracatu
Rodovia MG-188 - KM 167 - Bairro Fazendinha CEP: 38.600-000 / Paracatu-MG
Campus PATOS DE MINAS
Rodovia BR 365, Km 407 - Distrito Industrial I - Bairro Planalto
CEP 38706-328 / Patos de Minas
Campus Patrocínio
Av. Líria Terezinha Lassi Capuano n° 255 - Bairro Chácara das Rosas / CEP 38740-000 / Patrocínio-MG
Reitoria
Av. Doutor Randolfo Borges Júnior, 2.900 - Bairro Univerdecidade - CEP: 38064-200 / Uberaba-MG
Campus Uberaba
Unidade I Rua João Batista Ribeiro nº 4000 - Bairro Distrito Industrial II - CEP: 38.064-790 / Uberaba-MG
Campus Uberlândia
Rodovia Municipal Joaquim Ferreira, s/n - Fazenda Sobradinho s/n - Zona Rural - Cx. Postal 592 - CEP: 38.400-974 / Uberlândia-MG
IFTM - Campus Uberlândia Centro
Avanida Blanche Galassi, 150 - Bairro Morada da Colina CEP: 38411-104 - Uberlândia/MG
EDITAL Nº. 054 DE 21 DE OUTUBRO DE 2015
ANEXO IX
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos. Características dos diversos gêneros textuais. Tipologia textual. (seqüências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal). Elementos de coesão

e coerência textual. Funções da linguagem. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Emprego e descrição das classes de palavras. Sintaxe da oração e do período. (ênfase em concordância e regência).
Significação das palavras e inferência lexical através do contexto.

LEGISLAÇÃO
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. CAPÍTULO IV - Da Ciência e Tecnologia (art. 218 a art. 219) e CAPÍTULO VII - Da Administração Pública

(arts. 37 a art. 43). BRASIL. BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, e dá outras providências. BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei nº. 11.091/2005. Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal. Processo Administrativo - Lei nº. 9.784/1999; Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº. 8.666/1993; Pregão Presencial - Decreto nº. 3.555/2000; Sistema de Registro de Preços - Decreto 7.892
de 23/01/2013; Pregão - Lei nº. 10.520/2002; Pregão Eletrônico - Decreto nº. 5.450/2005. Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. Lei nº 4.320/1964; Lei do Orçamento Anual - Lei nº 12.798/2013; Lei de
Diretrizes Orçamentárias; Lei Complementar n.º 101/2000. Observar as alterações e complementações das leis cobradas até a data de publicação deste edital.

CARGOS DE NÍVEL E
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Lógica de programação (lógica de programação estruturada com sequências, decisões, repetições, modularização; lógica de programação orientada a objeto com classes, heranças, polimorfismos, objetos,

encapsulamento). Linguagens de programação (codificação de algoritmos em Java e PHP; estruturas de dados, interpretação e compilação de programas; linguagens e padrões Web HTML, XML, CSS e JSON).
Desenvolvimento com Java (J2EE; Persistência de dados com JDBC, Hibernate e JPA; J2EE: Java Servlets e JSP, Spring). Plataformas e servidores e sistemas de gerenciamento (Eclipse, JBoss, Apache e Tomcat;
sistemas de gerenciamento de conteúdo - aplicativos e ferramentas). Engenharia de software (conceitos básicos; disciplinas de engenharia de software; análise de requisitos funcionais e não funcionais; modelagem de
dados; qualidade de software). Padrões de projetos de sistemas (padrões de projetos J2EE; JSF; aplicação e utilização de servidores Web). Análise e projeto orientado a objetos com UML (orientação a objetos: abstração
de dados, definição de classes, métodos e tributos, herança, polimorfismo, encapsulamento, reuso de componentes; notações, diagramas, metodologia para utilização e ferramentas). Desenvolvimento ágil (processos e
práticas; metodologias de desenvolvimento ágil: Scrum, XP, DAS, DSDM, FDD, Processo Unificado Ágil e Modelagem Ágil). Bancos de dados relacionais (conceitos básicos; tabelas, campos, registros, Índices, chaves,
relacionamento, transação). Modelagem de dados (entidades, atributos, chaves e relacionamentos; normalização de dados: conceitos e formas normais; modelo de Entidade-Relacionamento - MER; modelo conceitual,
lógico e físico). Linguagem SQL (definição - DDL, manipulação - DML, controle - DCL e transação - DTL em bancos de dados relacionais). Administração de bancos de dados (procedures, packages, functions,
triggers, views, Jobs e sequences). Arquitetura de banco de dados relacional (tipos de bancos de dados: MySQL, SQL Server e PostgreSQL). Processos de negócio (conceitos básicos; identificação e delimitação;
alinhamento com políticas de gestão, planejamento estratégico e governança). Técnicas (mapeamento, modelagem e melhoria de processos de negócio). Modelagem de processos (UML e BPMN; tipos de diagramas,
elementos da notação e softwares de apoio; construção de modelos de processos). Projetos de modelagem de processos (equipe e papéis; gestão do projeto).

A R Q U I V I S TA
Conceituação de arquivologia, histórico, classificação e princípios.; Função arquivística.; Terminologia arquivística.; Legislação arquivística.; Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011); Órgãos de

documentação e características dos acervos.; Ciclo vital dos documentos.; Classificação dos documentos (natureza, tipologia e suporte físico).; Elaboração de Tabelas de Temporalidade de Documentos (TTD).;
1Gerenciamento da informação e gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais.; Gerenciamento (diagnóstico, protocolos, arquivos correntes e intermediários, avaliação de documentos).; 12. Tipologias
documentais e suportes físicos.; Arquivos permanentes (princípios, arranjo, descrição; instrumentos de pesquisas).; Normas nacionais, regionais e internacionais de descrição arquivística.; Acesso às Informações
classificadas.; Microfilmagem aplicada aos arquivos (políticas, planejamento e técnicas); Automação aplicada aos arquivos (políticas, planejamento e técnicas); Preservação, conservação e restauração de documentos
arquivísticos (políticas, planejamento e técnicas).; Políticas de segurança de arquivos.; Políticas públicas dos arquivos permanentes (ações culturais e educativas).
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E C O N O M I S TA
Análise microeconômica: determinação da oferta e demanda:

curvas de oferta e demanda, individuais e de mercado; elasticidade:
preço, cruzada e renda; curvas de indiferença; linha da restrição
orçamentária; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e subs-
tituição; fatores de produção; produtividade média e marginal; lei dos
rendimentos decrescentes e rendimentos de escala; curva ou fronteira
de possibilidades de produção; custos de produção no curto e longo
prazo; custos totais, médios e marginais, fixos e variáveis. Estrutura
de mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, mono-
pólio, oligopólio; dinâmica de determinação de preços e margem de
lucro. Análise macroeconômica: Os agregados macroeconômicos; me-
tas e políticas macroeconômicas; identidades macroeconômicas bá-
sicas; sistema de contas nacionais; contas nacionais no Brasil. Con-
ceito de déficit e dívida pública. O balanço de pagamentos no Brasil.
Agregados monetários. As contas do Sistema Monetário. Papel do
governo na economia: estabilização econômica, promoção do de-
senvolvimento e redistribuição de renda. O modelo simples e ge-
neralizado de Keynes; o modelo IS-LM fechado e aberto. Papel da
política fiscal, comportamento das contas públicas. Financiamento do
déficit público no Brasil. Política monetária. Relação entre taxas de
juros, inflação e resultado fiscal. Relação entre comportamento do
mercado de trabalho e nível de atividade, relação entre salários, in-
flação e desemprego. A oferta e demanda agregada. Economia Bra-
sileira: Desenvolvimento brasileiro no pós-guerra: Plano de metas, o
milagre "econômico", o II PND, a crise da dívida externa; evolução
do déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 80, os planos
de estabilização; Economia brasileira no pós-Plano Real: concepções,
principais problemas, conquistas e desafios; evolução da economia
brasileira e da política econômica desde o período do "milagre eco-
nômico". Reformas estruturais da década de 90. O ajuste de 1999.
Instrumentos de financiamento à C,T&I (Fundos Setoriais). Parceria
Público-Privado (PPP). A economia brasileira contemporânea. Eco-
nomia Internacional: Instrumentos de política comercial: tarifas, sub-
sídios e cotas; globalização, blocos econômicos regionais e acordos
multilateral e bilateral de comércio exterior; o mercado de capital
global. Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC. Eco-
nomia do setor público: conceito de bem público; funções gover-
namentais; conceitos gerais de tributação; tendências Gerais da evo-
lução do gasto público no mundo. Conceitos básicos da contabilidade
fiscal: NFSP, conceitos nominal e operacional e resultado primário.
Noção de sustentabilidade do endividamento público; evolução do
déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 80. Organização
industrial. Políticas de desenvolvimento. Política industrial; plano plu-
rianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual, receitas e
despesas públicas. Desenvolvimento econômico e social: transfor-
mações do papel do Estado nas sociedades contemporâneas e no
Brasil; desigualdades socioeconômicas da população brasileira. Dis-
tribuição da renda: aspectos nacionais e internacionais; distribuição de
renda no Brasil, desigualdades regionais. Indicadores sociais. O Ín-
dice de Desenvolvimento Humano. Teorias do Bem-Estar Econômico
e Social. O papel das principais agências de fomento à C,T&I no
Brasil. Lei Complementar n o 101/2000 (Lei de responsabilidade na
gestão fiscal). Lei Federal n o 4.320/64 e suas alterações (estabelece
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal). Elaboração e gestão de projetos e programas.

RELAÇÕES PÚBLICAS
Conceitos das teorias da comunicação e da informação.; Pla-

nejamento de comunicação.; Técnicas e ferramentas de relaciona-
mento com públicos estratégicos.; Elaboração e avaliação de projetos
de relações públicas.; Estratégias de Informação: interna e externa.;
Ética e legislação de Relações Públicas.; Identidade institucional.;
Gestão da imagem institucional.; Reputação institucional e geren-
ciamento de crise.; Relacionamento com a mídia.; Cultura e co-
municação organizacionais.; Pesquisa de opinião e mercado.; Res-
ponsabilidade social corporativa.; Conceitos de marketing.; Endomar-
keting e marketing de relacionamento.; Veiculação, atendimento e
avaliação do feedback.; Ouvidoria.; Eventos: conceitos, classificação
e tipologia de eventos.; Planejamento estratégico de eventos: fases e
etapas.; Cerimonial e Protocolo.

REVISOR DE TEXTO
Leitura e compreensão de textos.; Noções de teoria do signo

linguístico (Linguagem, língua e fala; significante e significado; sig-
nificação. Arbitrariedade e motivação; linearidade. Referente, refe-
rência, representação, sentido. Denotação e conotação).; A teoria da
enunciação e a produção do texto escrito (Enunciação e enunciado;
processo de enunciação e funções da linguagem. Texto e discurso.
Intertextualidade e polifonia. Textualidade: coesão e coerência).; Lin-
guagem e variação linguística (Tipos de variação linguística; dialetos
e registros. A variação linguística na Língua Portuguesa do Brasil. A
variação linguística e a construção do texto escrito. Formalidade e
informalidade. Gêneros textuais).; Concepções de gramática; tipos de
gramática; correção e incorreção; propriedade e impropriedade.; Lín-
gua Portuguesa - padrão culto (Grupos vocálicos. Divisão silábica.
Ortografia. Estrutura de palavras. Flexões do substantivo. Flexões do
adjetivo. Verbos: classificação, conjugação, predicação. Crase. Pro-
nomes: classificação e seu emprego. Palavras homônimas, parônimas,
cognatas e sinônimas. Propriedade vocabular. Estrutura da oração e
do período. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e no-
minal. Emprego dos tempos e modos verbais. Sintaxe de colocação.
Pontuação).; Correspondência e redação oficial e técnica.; Norma-
lização bibliográfica.

SECRETÁRIO EXECUTIVO
Código de Ética Profissional de Secretariado; Histórico, evo-

lução, legislação, regulamentação do profissional de secretariado;
Funções da Secretaria Executiva; Teoria Geral da Administração;
Fundamentos da Administração para o Secretario Executivo; Tipo-
logias de secretárias; Processos Administrativos; Elaboração e Aná-
lise de Projetos; Psicologia das Relações Interpessoais; Liderança,

Motivação e Administração de Conflitos; Comunicação Empresarial;
Comportamento Organizacional; Organização, Métodos e Sistemas de
Informação; Conceito de Empreendedorismo e Criação de Negócios;
Marketing pessoal e Imagem Visual; Postura Profissional; Autocon-
trole; Inteligência Emocional no Contexto Empresarial; Automação
de Escritórios; Teorias e Técnicas de Comunicação; Etiqueta e ne-
tEtiqueta; Gestão de agenda; Comunicação oficial (definição e fi-
nalidade; forma e estrutura; linguagem dos atos oficiais); Tratamento
dos documentos e correspondências; Gestão eletrônica de documen-
tos; Gestão de arquivos (impressos e eletrônicos; organização, mé-
todos, classificação e conservação de documentos); Planejamento de
viagens nacionais e internacionais; Organização e Administração do
Tempo; Planejamento e organização de reunião; Planejamento e or-
ganização de eventos (tipologia de eventos; princípios básicos do
planejamento e da organização de eventos públicos); Cerimonial e
protocolo públicos; Gerenciamento de eventos; Língua inglesa. In-
troductions and greetings, names, titles, countries, nationalities - Oc-
cupation, workplace, school, schedules, clock time - Habits, shopping,
prices. Clothing, colors, materials - Music, movies, TV programs,
invitations, dates, times - Family and family life - Sports, exercises
and routines - Free time, weekend activities, vacations - Stores, and
places in the city, neighborhoods, houses and apartments - Appea-
rance and dress, clothing and clothing styles, people - Past experience
and unusual events - Cities, hometowns and countries - Health pro-
blems, medications and remedies - Food and restaurants - World
geography, countries and the environment - Invitations, free-time ac-
tivities and telephone conversations - Life changes, plans and hopes
for the future. Describing personalities; expressing likes and dislikes;
expressing agreement and disagreement; complaining; - Giving opi-
nions about jobs; describing and comparing jobs; - Making requests;
accepting and declining requests, leaving messages; - Describing past
events; narrating a story; - Expressing emotions; describing expec-
tations; talking about customs; giving advice; - Describing problems;
making complaints; explaining things to be done; - Identifying and
describing problems; offering solutions; - Asking about preferences,
talking about personal qualities; - Reading different kinds of texts
with different strategies; - Translation and general notions about it.
English for international communication - developing the 04 com-
municative abilities: Listening; talking; reading; writing and voca-
bulary about: people; childhood; memories; transportation; city ser-
vices; houses and apartments; lifestyle changes; wishes; food; recipes;
instructions; cooking methods; travel; vacations; plans; complaints;
households chores; requests; excuses; apologies; technologies; ho-
lidays; festivals. Customs. Celebrations; life in the past, present and
future; changes and contrasts; consequences; abilities and skills; job
preferences; personality traits; careers; landmarks and monuments;
world knowledge; someone´s past; recent and past events; enter-
tainment; movies and books; reactions and opinions; nonverbal com-
munication; money; hopes; predicaments; speculations; invitations.
Intermediate and upper intermediate grammar and vocabulary; writing
up compositions; reviews and summaries; reading for general and
specific purposes Instrumental business English: Instrumental reading
and writing about day-to-day business world; texts of business, ad-
ministration, managements, economics, general knowledge. General
business forms; bank account statements; faxes; invoices; business
and application letters; curriculum vitae or résumé; abstracts, ins-
truction manuals and how to do a lot of business tasks; how to do
deal with electronic devices.

TÉCNOLÓGO - FORMAÇÃO/ELETRÔNICA INDUS-
TRIAL OU AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL OU MECATRÔNICA
INDUSTRIAL OU ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL OU SISTE-
MAS ELÉTRICOS

Eletricidade e Eletromagnetismo; Desenho Técnico; Higiene
e Segurança no Trabalho; Metrologia; Seleção e Resistência dos Ma-
teriais; Instalações Elétricas; Elementos de Máquinas e Lubrificação;
Manutenção de Máquinas e Equipamentos; Robótica; O histórico e as
principais definições de automação; CLPs; Histórico e Definições de
Automação; Variáveis de Controle; Controladores Lógicos Progra-
máveis; Programação em Blocos Funcionais; Blocos de Funções Ge-
rais; Sistemas automatizados com programação em Blocos Funcio-
nais; Noções de Projetos em Circuitos Lógicos Combinacionais; Má-
quinas Elétricas; Geração, Transmissão e Distribuição de Energia;
ABNT; Eletrotécnica Básica; Eletricidade Básica; Comandos elétri-
cos; Acionamento de Máquinas; Materiais e Equipamentos Elétricos;
Manual de Correção de FP; Metrologia Elétrica; Proteção contra
sobrecorrentes e dimensionamento dos condutores; Qualidade de
Energia Fundamentos Básicos; Motores e Geradores; Maquinas Sín-
cronas; Medidas Elétricas; Chaves de Transferência Automática; Fu-
síveis; Motor de Indução de Corrente Alternada.

TÉCNOLÓGO - FORMAÇÃO/ GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS OU GESTÃO PÚBLICA OU LOGÍSTICA OU PRO-
CESSO GERENCIAIS OU SECRETARIADO

A evolução do Estado Moderno e o Estado Democrático de
Direito. Políticas Públicas (organização político-administrativa do
Brasil, formulação, implementação e avaliação de políticas públicas,
plano e programas, responsividade); Gestão Organizacional (funda-
mentos; teorias e escolas de Administração; cultura e clima orga-
nizacional; estruturas organizacionais; análise e melhoria de proces-
sos; administração de mudanças); Visão tradicional, moderna e atual
das funções administrativas; Planejamento, Organização, Direção e
Controle: conceituação, generalidades e especificidades; Comporta-
mento Organizacional; Direito Administrativo (princípios infracons-
titucionais do Direito Administrativo; organização administrativa;
atos administrativos; poderes da administração; responsabilidade do
Estado; licitação; contratos administrativos; agentes públicas; impro-
bidade administrativa; serviços públicos; controle da Administração;
processo administrativo; Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Com-
plementar nº 101/2000); Orçamento, receitas e despesas públicas
(princípios orçamentários; orçamento anual; ciclo orçamentário; exer-
cício financeiro; créditos adicionais; orçamento programa; conceitos

de receita pública; receita orçamentária e extraorçamentária; clas-
sificação por categoria econômica; estágio da receita; dívida ativa;
conceitos de despesa pública; despesa orçamentária e extraorçamen-
tária; estágio da despesa; restos a pagar ou dívida passiva; adian-
tamento ou suprimento de fundos; despesas de exercícios anteriores);
Contabilidade Pública (conceito; objeto da contabilidade pública; re-
gime contábil; plano de contas; conceito e tipos de balanços pú-
blicos); Princípios, objetivos e métodos de controle externo nas au-
tarquias públicas federais (TCU e CGU); Tomada e prestação de
contas; Administração e tecnologia da informação (mudanças tec-
nológicas na Administração Pública e os sistemas integrados de ges-
tão); Gestão de Projetos; Pensamento Estratégico, Gestão Estratégica
e Plano Estratégico; Gestão Estratégica com o Uso do BSC; Gestão
de licitações, contratos e convênios; Boas práticas de governança
pública; Ética e responsabilidade socioambiental; Postura e Conduta
Profissional; Relação Interpessoal; Noções de empreendedorismo;
Gestão Patrimonial; Gestão de Pessoas no Setor Público; Recruta-
mento e Seleção; Capacitação e Desenvolvimento; Gestão de De-
sempenho; Gestão por Competência; Saúde e Qualidade de Vida do
Servidor Público; Seguridade Social do Servidor Público (Lei nº
8.112/90 e Lei nº 12.618/2012)17; Noções de Técnicas de Redação
Oficial e Arquivo; Principais aspectos da Redação Oficial; Carac-
terísticas da Redação Oficial; Elementos Comuns nas Comunicações
Oficiais; Elementos Gramaticais; Modelos de Textos Técnicos; Ele-
mentos essenciais para a montagem de um texto técnico objetivo;.
Atos Administrativos. Comunicações Oficiais e Requerimentos;. Co-
municação Eletrônica na Administração Pública;. Protocolo;. Noções
de Arquivo; Arquivo Corrente; Espécies Documentais; Correspon-
dências, Classificação e Caracterização; Natureza dos Assuntos dos
documentos; Métodos e técnicas de Padronização para Arquivar Do-
cumentos.

TÉCNOLÓGO - FORMAÇÃO/ ANÁLISE E DESENVOL-
VIMENTO DE SISTEMAS OU REDE DE COMPUTADORES OU
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Introdução a Computação: Conhecimento da informática,
histórico e conceitos. Sistema de Numeração. Representação da Es-
crita no Computador. Noções de Informática. Arquitetura de um com-
putador. Organização da Memória. Armazenamento de Informações.
Barramento e Slots. Análise de Sistemas I: Conceitos de Sistemas e
Análise e Projeto de Sistemas. Ferramentas de Análise. Ciclo de Vida
do Software. O processo de Software. Engenharia de Requisitos.
Elicitação de Requisitos. Documento de Requisitos. Levantamento e
Análise de Requisitos. Validação de Requisitos. Gerenciamento de
Requisitos. Diagrama de Fluxo de Dados. Dicionário de Dados. Es-
pecificação de Processos. Diagrama Entidade-Relacionamento. Al-
goritmos: Conceitos de Lógica e Algoritmos. Algoritmos Estrutu-
rados. Programas e Linguagens de Programação. Diagrama de Bloco.
Linguagem Algorítmica. Gramática Portugol. Variáveis. Comandos de
atribuição. Estruturas Condicionais. Estruturas de Repetição. Vetores
e Matrizes. Introdução a Redes I: Introdução à redes de compu-
tadores. Componentes de redes de computadores. Topologias. Trans-
missão de dados. Arquitetura de redes de computadores. Protocolos.
Padrões e modelos de referência. Estudo do RM-OSI. Linguagem de
Programação I: Introdução a linguagem de programação C, Estrutura
básica de um programa em C, Comandos padrões de leitura e escrita,
Tipos de dados, Ponteiros, Operadores aritméticos, Operador de atri-
buição, Variáveis, Constantes, Expressões, Operadores relacionais e
lógicos, Estruturas de controle de fluxo de programa (sequencial,
condicional, repetitivas), Estruturas compostas homogêneas de dados
(vetores, matrizes, strings), Estruturas compostas heterogêneas de da-
dos (struct), Funções, procedimentos e passagem de parâmetros. Pro-
gramação Orientada a Objeto: Conceitos: Princípios da Orientação a
Objeto, Classes, Objetos, Atributos, Métodos, Métodos, Construtores
e Destrutores, Modificadores de Acesso, Herança, Polimorfismo,
Templates. Banco de Dados I: Conceitos básicos. Objetos do Banco
de Dados. Modelagem de dados. Projeto de Banco de Dados. Car-
dinalidade. Normalização. Formas Normais. Linguagens de consulta:
Análise de Sistemas II: Introdução à Orientação a Objetos. Análise e
Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. Técnicas de modelagem de
sistemas. Estudo da UML. Frameworks e Design Patterns. Linguagem
de Programação II: Passagem de parâmetros por valor e por re-
ferência, Manipulação de Arquivos, Alocação dinâmica de memória,
Listas encadeadas, Inserção e Busca, Listas encadeadas, Remoção,
Pilhas e Filas, Algoritmos de ordenação, Algoritmos de busca (Busca
Seqüencial e Busca Binária). Engenharia de Software I: Conceitos de
Engenharia de Software. Evolução do Software. Definição de Pro-
cessos de Software. Análise de Requisitos. Qualidade de Software.
Medidas e Métricas. Normas ISO. Implementação. Técnicas de teste
de software. Conceito de Gestão de Projetos. Gerenciamento de con-
figuração de Software. Banco de Dados II: Domínios. Índices. Ope-
rador de concatenação. Álgebra relacional. Cálculo relacional. Ge-
nerator. Stored Procedure. Segurança de Banco de Dados. Transação
e Recuperação. Desenvolvimento voltado à Web I: Conceitos básicos
dos termos comumente utilizados na Internet. Cliente/Servidor. Fun-
damentos em HTML. Tabelas e Formulários. Fundamentos em CSS.
Fundamentos em JavaScript. Diretrizes básicas da linguagem PHP.
Acesso a Banco de Dados com PHP. Introdução a Redes II: Ethernet.
Arquitetura TCP/IP. Cabeamento Estruturado. Redes Sem Fio. Sis-
temas Operacionais I: Conceitos básicos de sistemas operacionais:
processos, organizações de sistemas operacionais, chamadas de sis-
tema, threads e gerência de processos. Comunicação Visual para Web
I: Design. Usabilidade. Acessibilidade. Navegação. Cores. Web 2.0 e
novas tecnologias. Engenharia de Software II: Conceitos de Interface
Homem X Máquina. Ética profissional e legislação de software. En-
genharia de software baseada em componentes. Engenharia de
software voltada para aplicações Web. Especificação e desenvolvi-
mento de sistemas críticos. Engenharia de proteção de sistemas. To-
lerância a falhas e os mecanismos disponíveis. Evolução do software.
Desenvolvimento voltado a Web II: Como criar um formulário de
inserção de dados, Listando os dados de um banco de dados com
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PHP, Excluir dados de um banco de dados com PHP, Como criar um
formulário de alteração, Como utilizar a superglobal $_SERVER,
Manipulação de arquivos com PHP, Principais conceitos de Sessões
em PHP, e como montar uma classe em PHP. Probabilidade e Es-
tatística: Noções básicas. Apresentação de dados em tabelas. Apre-
sentação de dados em gráficos. Medidas de tendência central para
uma amostra. Medidas de dispersão para uma amostra: média, moda,
mediana, desvio-padrão, variância e coeficiente de variação. Sepa-
ratrizes (quartis). Probabilidade. Desenvolvimento voltado a Web III:
Manipulação de cookies. Envio de e-mails. Uploads de arquivos.
Técnica de programaçao Ajax. Linguagem Java, applets, servles e
javaserverpages (JSP). Sistemas Operacionais II: Conceitos básicos
de sistemas operacionais: processos, organizações de sistemas ope-
racionais, chamadas de sistema. Gerência de processos, noções sobre
impasses de processos dos sistemas operacionais. Comunicação Vi-
sual para Web II: Briefing. Público-alvo. Planejamento Estratégico.
Projeto. SEO. Conteúdo. Gestão de Conteúdo e Arquitetura da In-
formação. Segurança das Informações: O que é informação. O que é
segurança da informação. Gestão de riscos. Vulnerabilidades, amea-
ças e ataques. Criptografia de chave assimétrica. Criptografia de cha-
ve simétrica. Gerenciamento de chaves simétricas. Certificação di-
gital. Redes privadas virtuais. Tipos de Ataques. Políticas de Se-
gurança. Firewalls. Sistemas de detecção e prevenção de intrusos.
Segurança física e lógica. Norma ISO 17799.

CARGOS DE NÍVEL D
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Atendimento ao Cidadão: Visão Sistêmica do Atendimento.

Eficiência, eficácia e efetividade no atendimento. Princípios éticos e
legais do servidor público. O papel do servidor no contexto da Ad-
ministração Pública Federal. Comunicação e as Relações Interpes-
soais nas Organizações Públicas. Direitos do cidadão e Deveres do
servidor público. Noções de Administração Pública. Conceito de Ad-
ministração Pública. O papel do Servidor Público nas Instituições
Federais de Ensino. Princípios da Administração Pública. Adminis-
tração Direta e Indireta. Noções de planejamento Estratégico nas
Organizações Públicas. Gestão de Estoques. Compras no Setor Pú-
blico. Licitação pública (Lei nº8.666/93). Modalidades, dispensa e
inexigibilidade. Pregão (Lei nº 10.520/02). Contratos e compras. Ges-
tão Patrimonial. Gestão de Pessoas no Setor Público. Recrutamento e
Seleção. Capacitação e Desenvolvimento. Saúde e Qualidade de Vida
do Servidor Público. Seguridade Social do Servidor Público (Lei nº
8.112/90 e Lei nº 12.618/2012). Noções de Técnicas de Redação
Oficial e Arquivo. Principais aspectos da Redação Oficial. Atos Ad-
ministrativos. Comunicações Oficiais e Requerimentos. Comunicação
Eletrônica na Administração Pública. Protocolo. Noções de Arqui-
vo.

DIAGRAMADOR
Design e Sustentabilidade; Processos de Criação; Imagem

Digital; Teoria Crítica da Arte; Oficina de Imagem; Desenho e Téc-
nicas Expressivas; Linguagem Visual; Antropologia Cultural e So-
ciologia; Estética e História da Arte; Expressão Tridimensional; Ilus-
tração; Computação Gráfica; História das Mídias; Tipografia; Design
de Interface e Usabilidade; Web Design; Identidade Visual; Tecno-
logia Criativa; Design Inclusivo; Motion Graphics; Design Editorial;
Adobe Photoshop; Corel Draw; Branding; Ética e responsabilidade
social.

TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICINIOS
Análise de Alimentos; Bioquímico dos Alimentos; Informá-

tica Básica; Legislação de Alimentos; Análise Sensorial; Biotecno-
logia na Industria de Alimentos; Higienização na indústria de ali-
mentos; Gestão de Qualidade; Processos Industriais; Microbiologia
dos Alimentos; Embalagens Alimentícias; Processamento de Carnes;
Processamento de Vegetais; Tecnologia de Panificação; Ética Or-
ganizacional; Tecnologia de Bebidas; Tecnologia de Laticínios; Tec-
nologia de Óleos e Gorduras.

TÉCNICO EM ARQUIVO
Conceituação de arquivologia, histórico, classificação e prin-

cípios.; Atribuições do Técnico em Arquivo.; Terminologia arqui-
vística.; Legislação arquivística (microfilmagem; Política Nacional de
Arquivos; Lei de Acesso à Informação - Lei nº 12.527/2011); Órgãos
de documentação e características dos acervos.; Ciclo vital dos do-
cumentos (Teoria das Três Idades; classificação dos documentos:
princípios, natureza, espécie, gênero, tipologia e suporte físico; no-
ções básicas de preservação e conservação de documentos).; Clas-
sificação dos documentos (natureza, tipologia e suporte físico).; Ela-
boração de Tabelas de Temporalidade de Documentos (TTD).; Gestão
de documentos (protocolo: recebimento, classificação, registro, tra-
mitação e expedição de documentos; produção, utilização e desti-
nação de documentos).; Arquivos permanentes (princípios, arranjo,
descrição; instrumentos de pesquisas).; Normas nacionais, regionais e
internacionais de descrição arquivística.; Acesso às Informações clas-
sificadas.; Microfilmagem aplicada aos arquivos (políticas, planeja-
mento e técnicas); Automação aplicada aos arquivos (políticas, pla-
nejamento e técnicas); Políticas de segurança de arquivos.

TÉCNICO DE LABORATORIO / MINERAÇÃO
Serviços deprospecção superficial e subterrânea . Avaliação

de Jazidas e Minas. Código de Mineração. Definição de Geologia,
abrangência e subdivisões. Teorias sobre a origem do universo, da
terra e do sistema solar. Construção do modelo da estrutura interna da
Terra. O fluxo de energia no, planeta. Deriva dos continentes. Tec-
tônica de Placas. Ondas sísmicas: os tipos e o seu registro no interior
da Terra. Mineralogia: os minerais, propriedades e classificação. Ciclo
das rochas na natureza. Definição dos principais tipos de rochas.
Rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Intemperismo:
agentes, produtos. Geologia Estrutural: dobramentos e falhamentos:
dinâmica Externa: ciclo da água e do vento, geleiras e organismos.
Geologia do Brasil.

TÉCNICO DE LABORATORIO/ELETRÔNICA
CIRCUITOS ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA:

Lei de Ohm; leis de Kirchoff; Análise de malhas; Teoremas de Thé-

venin e Norton; Circuitos resistivos: série, paralelo, série-paralelo e
em ponte, Circuitos capacitivos e indutivos. CIRCUITOS ELÉTRI-
COS DE CORRENTE ALTERNADA: Tensão e corrente senoidais:
valores característicos e notação fasorial; Impedância; Métodos de
análise de circuitos CA; Circuitos puramente resistivos; Circuitos
indutivos: RL série e RL paralelo; Circuitos capacitivos: RC série e
RC paralelo; Circuitos RLC: série, paralelo, série-paralelo e em pon-
te; Potências CA: ativa, reativa e aparente; Fator de potência e cor-
reção do fator de potência; Sistemas trifásicos e potências em cir-
cuitos trifásicos. ELETRÔNICA ANALÓGICA: Simbologia e dia-
gramas de circuitos eletrônicos; Diodos: circuitos em DC; Circuitos
retificadores; Filtragem e regulação de tensão. Transistores Bipolares:
transistor como chave; polarização, amplificadores de pequenos si-
nais, amplificadores de potência. Transistores de efeito de campo:
transistor FET como chave, circuitos de polarização, amplificadores
de pequenos sinais; Transistor MOSFET e Transistor IGBT. Am-
plificadores operacionais: amplificador inversor, amplificador não in-
versor, circuito somador inversor, subtrator e comparadores de tensão.
Tiristores: SCR, Diac e Triac (aplicações monofásicas e trifásicas no
controle de potência). ELETRÔNICA DIGITAL: Sistemas numéricos:
Binário, decimal, octal e Hexadecimal. Álgebra de Boole e mapas de
Karnaugh. Portas lógicas, Circuitos combinacionais: Multiplexadores
e Demultiplexadores. Circuitos sequenciais: Flip Flop. CI 555 ope-
rações astáveis e monoestáveis. Conversores A/D e D/A (noções
básicas). Memórias (noções básicas). Microcontrolador (noções bá-
sicas). SENSORES E AUTOMAÇÃO: Princípio de funcionamento de
sensores e tipos principais utilizados em automação e simbologia.
Conceitos sobre automação industrial. Programação LADDER. INS-
TRUMENTAÇÃO: Instrumentação laboratorial e manutenção de
equipamentos eletrônicos: Multímetro: noções construtivas e de ope-
ração. Utilização em testes de componentes: diodos e transistores.
Osciloscópio: noções construtivas, de funcionamento e operação. Lei-
tura de oscilogramas: período, frequência e amplitude. Análise de
defeito em circuitos e equipamentos eletrônicos. Leitura de código de
cores de resistores e capacitores. Leitura de esquemas elétricos e
montagem de circuitos. Segurança na manutenção de equipamentos
eletrônicos. Identificação dos terminais de componentes eletrônicos a
partir de folha de dados. ELETROTÉCNICA: Dispositivos de Co-
mando, Proteção, Sinalização; Simbologia; Instalações Elétricas Pre-
diais e Industriais e Analise e interpretação de diagramas elétricos.
Acionamento e Comando de Motores Elétricos de Indução, síncronos
e de corrente contínua. DISPOSITIVOS DE COMANDO, PROTE-
ÇÃO, SINALIZAÇÃO E SIMBOLOGIA: Apresentação dos dispo-
sitivos de manobra, comando e proteção; Identificação dos com-
ponentes de circuitos, simbologia gráfica e literal; Componentes e
unidades construtivas; Sinalização de serviço e defeito; Diagramas
multifilares, unifilares e funcionais; Contator principal e contatores
auxiliares. ACIONAMENTO E COMANDO DE MOTORES ELÉ-
TRICOS DE INDUÇÃO: Ligação direta de motores trifásicos; Li-
gação direta temporizada com reles de tempo; Comandos dependentes
ou sequenciais; Inversão do sentido de rotação por chave reversora;
Chaves manuais estrela-triângulo; Chaves automáticas estrela-triân-
gulo; Dispositivos de partida automáticos, para motores de anel; Mo-
tor com chave compensadora; Comando com chave fim-de-curso.
CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS - CLP: Princi-
pio de funcionamento; Operações básicas; Descrição básica; Entradas
e saídas; Sistema de operação do CLP. AUTOMAÇÃO COM CON-
TROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS: Programação de ta-
refas de intertravamento, temporização, contagem, operações aritmé-
ticas e outras comuns a controladores de pequeno porte. Automatizar
circuitos controladores utilizando CLP's. INTRODUÇÃO AOS SIS-
TEMAS DE CONTROLE: Definições e Terminologia; Sistemas de
Controle Realimentado; Elementos Básicos de Sistemas de Controle;
Exemplos de Sistemas de Controle Realimentado; Diagramas repre-
sentativos de Sistemas de Controle. FUNDAMENTOS DE INSTRU-
MENTAÇÃO INDUSTRIAL: Sistemas de Medição; Erros de Me-
dição; Tipos de Transdutores; Medição de Variáveis do Processo:
Temperatura, Posição, Velocidade, Nível, Vazão, Pressão, Força; Ele-
mentos Finais de Controle, ações de controle PID. REDES INDUS-
TRIAIS: Classificação de Redes; Modelos OSI; Aplicação de Redes
Industriais. Noções Básicas de eletropneumática e hidráulica. SIS-
TEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES: Ganho e Atenuação Linear e
medições em Decibel.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais (definições,

taxas de frequência e gravidade, analise e investigação de acidentes,
comunicação e registro).;Política Nacional de Saúde e Segurança do
Trabalho.; Legislação Ambiental Básica; Normas Regulamentadoras
aprovadas pela Portaria 3.214/78 e Lei 6514/77 (NR6, NR9, NR10,
NR11, NR12, NR15, NR16, NR17, NR18, NR21, NR23 e NR35
Sistema de Gestão em SSO: OHSAS 18.001:07; Sistema de Gestão
Ambiental: NBR ISO 14.001/04; Legislação: DECRETO Nº 6.856,
DE 25 DE MAIO DE 2009. Dispõe sobre os exames médicos pe-
riódicos de servidores. DECRETO Nº 6.833, DE 29 DE ABRIL DE
2009. Institui o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
Público Federal - SIASS e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do
Servidor. Orientação Normativa SEGEP nº 6, de 18 de março de 2013
- Estabelece orientação sobre a concessão dos adicionais de insa-
lubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação dos ser-
vidores. Plano de Intervenção de Incêndio - Instrução Técnica IT-11
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG. Brigada de
Incêndio, Instrução - Técnica IT-12 Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais - CBMMG.8. Classificação de Resíduos Sólidos: NBR
10.004/04.; Higiene ocupacional (definições; agentes físicos; agentes
químicos; agentes biológicos; limites de tolerância e exposição; in-
dicadores biológicos de exposição - BEI, reconhecimento, avaliação e
controle; programa de conservação auditiva - PCA; programa de
proteção respiratória PPR; normas de higiene ocupacional NHO; ficha
de informação de Segurança de Produtos Químicos - FISQP).; Perfil
profissiográfico (fator acidentário de prevenção, Nexo Técnico Epi-

demiológico Previdenciário - NTEP).; Ergonomia (organização do
trabalho; conforto ambiental nos locais de trabalho; biomecânica);
Comissão interna de prevenção de acidentes.; Equipamentos de Pro-
teção Individual - EPI; Organização dos serviços especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.; Gestão de
riscos no ambiente de trabalho.; Segurança em laboratórios.

TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGENS DE SI-
NAIS

História da Educação de Surdos da antiguidade à contem-
poraneidade.; Cultura e identidades surdas.; Políticas linguísticas,
educacionais e surdez.; Inclusão, educação para Surdos e Bilinguis-
mo.; Código de ética do tradutor e intérprete de LIBRAS.; Legislação
nacional referente à LIBRAS e ao tradutor e intérprete de LIBRAS.;
A atuação do intérprete no Ensino Médio e na Educação Superior.;
Competências e habilidades do profissional tradutor e intérprete.; O
bilinguismo na perspectiva dos surdos e na função de intérpretes de
LIBRAS.; A identidade dos usuários de LIBRAS.; Aspectos lin-
guísticos da LIBRAS: soletração manual ou datilologia; fonética e
fonologia dos sinais; estrutura morfológica; estrutura sintática; re-
lações semânticas; referenciação e pragmática; escritas da línguas de
sinais; diferenças entre LIBRAS e a língua portuguesa; Tipos e mo-
dos de tradução e interpretação. Teorias dos estudos da tradução e
estudos da interpretação.

TÉCNICO EM SECRETARIADO
Histórico, formação, regulamentação e ética do profissional

de secretariado; Apresentação pessoal e profissional; Atributos do(a)
Secretário(a); Secretária Auxiliar, Geral e Executiva; Conceitos es-
senciais da gestão organizacional; Comunicação; Comunicação In-
terpessoal; Comunicação Não-Verbal; Comportamento Social; Rela-
cionamento com chefe, clientes, visitantes e colegas da empresa;
Atendimento telefônico, presencial e por meio eletrônico; Técnicas de
Recepção; Etiqueta e netEtiqueta; Utilização e administração da agen-
da/calendário; Folow-up e Folow-through; Comunicação oficial (de-
finição e finalidade; forma e estrutura; linguagem dos atos oficiais);
Correspondências Comerciais; Organização do trabalho e do ambiente
de trabalho da secretária; Atividades diárias da secretária: rotina de
trabalho; Eficácia profissional e administração do tempo; Organização
de arquivos (impressos e eletrônicos; organização, métodos, clas-
sificação e conservação de documentos); Organização de reuniões;
Organização de eventos (tipologia de eventos; princípios básicos do
planejamento e da organização de eventos públicos).

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Arquitetura de computadores.; Redes de computadores: ar-

quitetura TCP/IP; b) tecnologia de rede wi-fi.; Montagem e ma-
nutenção de computadores.; Operação e manutenção de desktops: a)
utilitários de backup; b) Windows 7, 8 e 8.1; c) suíte de escritório:
Office 2013 (instalação e configuração); d) operação e configuração
de browsers: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome; e) compactador de arquivos: 7zip; f) correio eletrônico:
conceitos de envio e recebimento de e-mail nos protocolos SMTP,
POP3 e IMAP; g) domínio de rede Microsoft Windows: Active Di-
rectory (AD); Segurança de redes: a) princípios e aplicações de Fi-
rewall; b) segurança e ameaças.; Instalação, operação e manutenção
de servidores: a) servidores de aplicação: Web, Proxy, DHCP, DNS,
LDAP (Active Directory), FTP e SSH; b) sistema operacional Win-
dows Server 2008, Ubuntu Server 14.04 LTS.; Programação de Com-
putadores: a) algoritmos; b) linguagens: Java, HTML, XML e Ja-
vaScript; c) conceitos de Sistema Gerenciador de Banco de Dados
(SGBD); d) linguagem SQL.

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Bovinocultura de leite (Importância social e econômica. Ra-

ças especializadas para a produção de leite no Brasil. Criação e
manejo de animais e manejo reprodutivo. Bases de melhoramento
genético. Instalações para gado de leite. Manipulação do leite. Ma-
nejo nutricional); Bovinocultura de corte (Importância da pecuária de
corte no Brasil. Manejo de bovinos de corte na realidade brasileira.
Criação e manejo de bezerros. Manejo de novilhas, matrizes, touros e
manejo reprodutivo. Monta natural e estação de monta. Bases de
melhoramento genético e cruzamentos para produção de carne bovina
no Brasil. Instalações para gado de corte. Alimentação em bovinos de
corte); Equinocultura: (Anatomia dos equinos. Manejo de equinos na
realidade brasileira. Implementos utilizados para montaria e serviço.
Equitação (conceitos e práticas), Manejo reprodutivo. Alimentação
equina.); Sanidade dos animais de produção (Manejo profilático. Hi-
gienização de instalações e equipamentos na produção animal. Prin-
cípios básicos do processo saúde doença).; Paisagismo (Conceitos,
fundamentos e panorama histórico do paisagismo. Elementos uti-
lizados no paisagismo: elementos de comunicação; elementos naturais
com ênfase em seus aspectos plásticos e potencialidades paisagísticas;
elementos arquitetônicos utilizados na composição da paisagem. Pro-
dução de mudas de plantas ornamentais. Implantação, manutenção e
reforma de jardins e gramados. Arborização urbana. Projeto paisa-
gístico: planejamento; anteprojeto; projeto executivo; formas de apre-
sentação e expressão gráfica do projeto).; Edafologia (Conservação e
recuperação dos solos. Fertilidade do solo (análise do solo, inter-
pretação e recomendação de fertilizantes e corretivos).; Limpeza,
classificação, embalagens e comercialização de hortaliças orgânicas).;
Fruticultura (Implantação de pomares, sistemas de cultivo de espécies
como coco, goiaba, banana, citrus, manga, maracujá e acerola. Qua-
lidade pós-colheita e transporte).; Culturas anuais (Sistemas agrícolas
de cultivo de milho, feijão e café).; Projetos (Elaboração, análise e
acompanhamento de projetos agropecuários).; Agroecologia (Concei-
tos e princípios da agroecologia, estrutura e funcionamento. Transição
da agricultura convencional para agricultura orgânica. Técnicas e sis-
temas alternativos de produção: adubação verde, compostagem, ver-
micomposto, cobertura morta, adubação orgânica, policultivo/diver-
sificação, manejo da vegetação espontânea, rotação de cultura, mé-
todos alternativos de controle de pragas e doenças. Sistemas Agros-
silvipastoris).; Extensão (Noções básicas de extensão rural. Orga-
nização e metodologias participativas: Cooperativismo e associati-
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vismo, agricultura familiar (conceito e organização)).; Legislação
aplicada à Agropecuária (Lei Federal de Agrotóxicos e Afins (Lei n°
7.802, de 11 de julho de 1982). Legislação relacionada à produção
orgânica (Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; Decreto nº
6.323, de 27 de dezembro de 2007; Decreto nº 7.048, de 23 de
dezembro de 2009; Instrução Normativa nº 16, de 11 de junho de
2004; Instrução Normativa nº 54, de 22 de outubro de 2008; Instrução
Normativa nº 64, de 18 de dezembro de 2008; Instrução Normativa
Conjunta nº 17, de 28 de maio 2009; Instrução Normativa Conjunta
nº 18, de 28 de maio de 2009; Instrução Normativa nº 19, de 28 de
maio 2009; Instrução Normativa nº 50, de 05 de novembro de
2009).

REVISOR DE TEXTO BRAILLE
Introdução à Trajetória das Pessoas com Deficiência na His-

tória do Brasil.; Histórico Diagnostico do Sistema Braille.; O Braille
como Meio Natural de Leitura e de Escrita dos Deficientes Visuais.;
Grafia Braille para a Língua Portuguesa.; Normas Técnicas para a
Produção de Textos em Braille; Grafia Química Braille.; Musico-
grafia Braille.; O Código Matemático Unificado.; Técnicas De Cál-
culo e Didática do Soroban.; Produção Braille (formatação, confi-
guração e impressão).; Principais Leitores de Tela para as Pessoas
com Deficiência Visual: Jaws, Virtual Vision, Orca E Nvda.

CARGOS DE NÍVEL C
ASSISTENTE DE ALUNOS
Técnicas de atendimento ao público (presencial, telefônico e

por meio eletrônico); Conceito de adolescente, seus direitos fun-
damentais e seu direito à educação no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/90, de 13 de julho de 1990 e suas al-
terações); Conceito de pessoa com deficiência, direito à igualdade e
não discriminação, direito ao atendimento prioritário, direito à edu-
cação e acessibilidade no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº
13.146/15, de 06 de julho de 2015); Disciplina e Indisciplina Escolar
(conceitos, ética e posturas profissionais, agressividade, limites e vio-
lência, autonomia e deveres); Prevenção de conflitos e resolução
pacífica de conflitos no trabalho em naqueles que envolvam violência
contra adolescentes.; Primeiros socorros à adolescentes e adultos em
ambiente escolar (choques elétricos, acidentes esportivos, agressões
físicas, traumatismos dentários, quedas de grandes alturas, inalação de
produtos químicos, convulsões, desmaios e outros recorrentes); Con-
servação de equipamentos (higienização, transporte e acondiciona-
mento de equipamentos didáticos); Responsabilidade social e am-
biental no trabalho.

AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Noções de organização de estantes e manuseio de livros e

material de pesquisa; Principais atividades das bibliotecas - seleção e
aquisição; Relações interpessoais. Atendimento ao público. Noções de
postura e ética profissional. Noções de estrutura organizacional e
hierarquia. Registro - preparo dos livros para empréstimo; Orga-
nização de Arquivos; Atendimento ao público; Automação de Bi-
bliotecas; Terminologias. Preservação do acervo; Organização e re-
cuperação da informação: representação descritiva de documentos.
Código de catalogação. Pontos de acesso: entradas de autor, título,
assunto e analíticas. Classificação Decimal Universal. Conhecimentos
de literatura Infantil e Juvenil; Normas Técnicas da ABNT; Noções
de Ética Profissional; Noções Básicas de Segurança no Trabalho;
Tratamento da Informação (catalogação, classificação e indexação);
Estudo de Usuários; Cidadania. Saúde e lazer. Trabalho em equipe:
Níveis de interação.

AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO
Documentação e redação oficial. Conceituação: ata, atestado,

certidão, circular, comunicado, convite, convocação, edital, memo-
rando, ofício, ordem de serviço, portaria, requerimento. Qualidade no
atendimento: comunicação telefônica e formas de atendimento. No-
ções de administração e as funções administrativas: planejamento,
organização, direção e controle. Tipo de organização: estruturas or-
ganizacionais. Departamentalização. Organogramas e fluxogramas.
Noções de recrutamento, seleção e capacitação. Noções de liderança,
motivação e comunicação. Noções de protocolo. Conceitos básicos de
patrimônio e almoxarifado. Atos e contratos administrativos.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
DE SURDOS

EXTRATO DE CONTRATO No- 29/2015 UASG 152005

Processo no- 23121000534201550. PREGÃO SISPP No- 10/2015. Con-
tratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado:
40326381000118. Contratado : SOLAMARIS DO RIO FORNECE-
DORA DE -FRUTAS E LEGUMES LTDA. Objeto: Aquisição de
abacate,abacaxi,acelga,achocolatado em pó,agrião,alface,alho branco
e poró,amido de milho,arroz,aveia,azeitona,batata doce e inglesa,be-
terraba,cebola,cenoura,chuchu,coentro,couve,espinafre,estrato de to-
mate,farinha de trigo,feijão,goiaba,hortelã,inhame,laranja lima e pe-
r a , l i m ã o , l i n g u i ç a , m a m ã o , m a n j e r i c ã o , m a rg a r i n a , m e l a n c i a , m e l ã o , m i l h o
em conserva e in natura,ovo,pão de forma,atum,pepino,pimentão,pol-
pa de pêssego,presunto,queijo,repolho branco e roxo,cheiro verde,tan-
gerina e uva. Fundamento Legal: De acordo com a lei 8.666/93 e suas
alterações. Vigência: 24/08/2015 a 31/12/2015. Valor Total:
R$38.949,95. Fonte: 108000000 - 2015NE800214. Data de Assina-
tura: 24/08/2015.

(SICON - 22/10/2015) 152005-00001-2015NE800003

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS
E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

EXTRATO DE CONTRATO No- 26/2015 - UASG 153978

Processo no- 23036001108201501. PREGÃO SRP No- 17/2015. Con-
tratante: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E -PESQUISAS
EDUCACIONAIS. CNPJ Contratado: 19048341000165. Contratado :
IMASTER SERVICOS LTDA - ME -Objeto: Contratação de empresa
para a prestação de serviços de locação de veículos, para as regiões
do Centro Oeste, exceto DF, Sudeste, Sul, Norte e Nordeste incluindo
combustível e motorista para o INEP. Fundamento Legal: Leis no-

8.666/93 e no- 10.520/02 e decretos no- 5.450/05 e no- 8.250/14. Vi-
gência: 01/10/2015 a 30/09/2016. Valor Total: R$209.333,00. Fonte:
112000000 - 2015NE800709. Data de Assinatura: 01/10/2015.

(SICON - 22/10/2015) 153978-26290-2015NE800589

EXTRATO DE CONTRATO No- 27/2015 UASG 153978

Processo no- 23036001108201501. PREGÃO SRP No- 17/2015. Con-
tratante: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E -PESQUISAS
EDUCACIONAIS. CNPJ Contratado: 17927338000196. Contratado :
AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES - -EIRELI - ME. Objeto:
Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação de
veiculos, em âmbito da região Sudeste, para o transporte de ser-
vidores do INEP em serviço. Fundamento Legal: Decretos 10.520/02,
no- 5.450/05, no- 7892/13 e lei no- 8.866/93. Vigência: 01/10/2015 a
30/09/2016. Valor Total: R$203.875,00. Fonte: 112000000 -
2015NE800708. Data de Assinatura: 01/10/2015.

(SICON - 22/10/2015) 153978-26290-2015NE800589

EXTRATO DE CONTRATO No- 28/2015 - UASG 153978

Processo no- 23036001108201501. PREGÃO SRP No- 17/2015. Con-
tratante: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E -PESQUISAS
EDUCACIONAIS. CNPJ Contratado: 40888380000167. Contratado :
SENCONSULT - LOCACAO DE VEICULOS ECONSTRUCAO LT-
DA.. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
locação de veiculos, em âmbito na região Nordeste, para o transporte
de servidores do INEP em serviço. Fundamento Legal: Lei no-

10.520/02, Decretos no- 5.450/05, no- 7.892/13 e Lei no- 8.666/93.
Vigência: 01/10/2015 a 30/09/2016. Valor Total: R$130.000,00. Fon-
te: 112000000 - 2015NE800706. Data de Assinatura: 01/10/2015.

(SICON - 22/10/2015) 153978-26290-2015NE800589

EXTRATO DE CONTRATO No- 29/2015 - UASG 153978

Processo no- 23036001108201501. PREGÃO SRP No- 17/2015. Con-
tratante: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E -PESQUISAS
EDUCACIONAIS. CNPJ Contratado: 05166615000106. Contratado :
BAJ TRANSPORTES LTDA - ME -Objeto: Contratação de empresa
para a prestação de serviços de locação de veículos, em âmbito nas
regiões Norte e Sul, para o transporte de servidores do INEP em
serviço. Fundamento Legal: Lei no- 10.520/02, Decretos no- 5.450/05,
no- 7.892/13 e Lei no- 8.666/93. Vigência: 01/10/2015 a 30/09/2016.
Valor Total: R$345.000,00. Fonte: 112000000 - 2015NE800707. Data
de Assinatura: 01/10/2015.

(SICON - 22/10/2015) 153978-26290-2015NE800589

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDITAL No- 6, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 6/2014/SERES/MEC

CHAMADA PÚBLICA DE MANTENEDORAS DE
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO SISTEMA

FEDERAL DE ENSINO

O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDU-
CAÇÃO SUPERIOR - SERES, em atenção à decisão judicial pro-
ferida pela Vara Única de Vilhena nos autos do Processo no- 0001721-
07.2015.4.01.4103 e de acordo com o Despacho Ordinatório no-

400/2015/SERES/MEC, de 22 de outubro de 2015, torna pública a
retificação do item "Dos prazos" do Edital no- 6/2014/SERES/MEC,
publicado em extrato no Diário Oficial da União no- 248, de 23 de
dezembro de 2014, Seção 3, página 52, e na íntegra no portal do
Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br), na página da Se-
cretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, perma-
necendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital:

[...]
Onde se lê:
Dos Prazos

Atividade Data/Período Previsto
[...] [...]

Divulgação do Resultado Final 23/10/2015

Leia-se:
Dos Prazos

Atividade Data/Período Previsto
[...] [...]

Divulgação do Resultado Final 10/11/2015

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Secretário

CAMPUS ITUIUTABA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 158311

Número do Contrato: 20/2014.
Nº Processo: 23202000325201425.
PREGÃO SRP Nº 35/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
71294664000159. Contratado : GAUCHO TURISMO LTDA - ME -
Objeto: Este termo aditivo tem por objeto, de forma amigável nos
termos da Lei, prorrogar a vigência do contrato pelo período de
31/10/2015 a 30/10/2016. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas
alterações. Vigência: 31/10/2015 a 30/10/2016. Valor Total:
R$403.200,00. Fonte: 100000000 - 2015NE800021. Data de Assi-
natura: 02/10/2015.

(SICON - 22/10/2015) 158311-26413-2015NE800032

CAMPUS PATOS DE MINAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2015

O Pregoeiro do IFTM - Campus Patos de Minas, torna pú-
blico aos interessados o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº.
11/2015, Processo 23494.000107/2015-33, aquisição de aparelhos e
equipamentos de comunicação (telecomunicações), adjudicado e ho-
mologado para a empresa vencedora, disponível no site www.com-
prasnet.gov.br, UASG: 159003.

ROBERTO JÚNIOR GOMES ROCHA

(SIDEC - 22/10/2015) 158099-26413-2015NE800001

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS No- 2/2015

A Universidade Federal de Alagoas, por meio da Comissão
Permanente de Licitações, comunica que ficou designado o dia
26/10/2015, às 09h, para realização de sessão de abertura e jul-
gamento das propostas de preço da Tomada de Preço no- 02/2015. A
sessão irá ocorrer na sala de reuniões da Superintendência de In-
fraestrutura da UFAL, localizada no Campus A.C. Simões - Av. Lou-
rival de Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins - Maceió-AL.

IGOR DUARTE CAVALCANTE
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 16/2015 UASG 153037

Processo no- 23065010085201570. Objeto: Pregão Eletrônico - PE
SRP 16/2015-Aquisição de materiais para o PRONATEC Total de
Itens Licitados: 00053. Edital: 23/10/2015 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00. Endereço: Av.lourival de Melo Mota,s/n,campus A.c.si-
mões,br 104 Norte,km97 Tabuleiro Dos Martins - MACEIO-AL. En-
trega das Propostas: a partir de 23/10/2015 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 5/11/2015 às 10h00
site www.comprasnet.gov.br.

TALLITA SANNY SANTOS
Diretora de Compras

(SIDEC - 22/10/2015) 153037-15222-2015NE000098

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO No- 8/2015

Comunicamos o cancelamento do aviso de anulação da li-
citação supracitada, processo No- 23065007502201505., publicada no
DOU de 24/08/2015. Objeto: Pregão Eletrônico. Pregão SRP no-

08/2015 - Aquisição de gás GLP para os RU's, NDI e diversos setores
da UFAL. Novo Edital: 23/10/2015 das 08h00 às 12h00 e d13h00 às
17h00. Endereço: Av. Lourival de Melo Mota, S/n, Campus A.c.
Simões, Br 104 Norte, Km97 Cidade Universitária - MACEIO-
ALEntrega das Propostas: a partir de 23/10/2015 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/11/2015, às
09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

TALLITA SANNY SANTOS
Diretora de Compras

(SIDEC - 22/10/2015) 153037-15222-2015NE000098




