MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

EDITAL Nº179 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
Retificado pelo Edital N° 05, de 06 de janeiro de 2015.

Concurso Público para Provimento de Cargos da Carreira de Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico e Cargos da Carreira de Servidores Técnico-Administrativos em
Educação
O REITOR do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE - IFFluminense, nomeado pelo Decreto Presidencial de 04 de abril de 2012,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 05 de abril de 2012, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista a autorização concedida pelos Decretos N.º 7.312 e N.º 7.311, de 22 de setembro de
2010, publicado no DOU de 23 de setembro de 2010, atualizado pelas Portarias Interministeriais N.º
142, de 9 de junho de 2011, N.º 56, de 20 de abril de 2011, N.º 346, de 26 de setembro de 2013, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e do Ministério da Educação (MEC),
publicada no DOU de 10.06.2011, de 25.04.2011 e de 27.09.2013 e tendo em vista a autorização
concedida por meio da Portaria N.º 360, de 25 de abril de 2013, publicada no DOU de 26 de abril de
2013, Portaria N.º 1.103, de 8 de novembro de 2013, publicada no DOU de 11 de novembro de 2013 e
Portaria N.º 657 de 30 de julho de 2014, publicada no DOU de 31 de julho de 2014, bem como o
disposto no Decreto N.º 6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado no DOU de 24 de agosto de 2009,
torna pública a abertura das inscrições para o Concurso Público para provimento de vagas de cargo de
Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e de cargos de
Técnico-Administrativo em Educação, nível D, do Quadro de Pessoal Permanente dos diversos Campi
e Reitoria deste Instituto, sob o regime de que trata a Lei N.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
publicada no DOU de 12 de dezembro de 1990, com alterações posteriores, as disposições da Lei N.º
11.091, de 12 de janeiro de 2005, publicada no DOU de 13 de janeiro de 2005, com alterações
posteriores, Lei N.º 12.772 de 28 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 31 de dezembro de
2012, com alterações posteriores e a Lei N.º 9394 de 20 de dezembro de 1996, publicada no DOU de
23 de dezembro de 1996, com alterações posteriores e em conformidade com o disposto a seguir:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso regido por este Edital transcorrerá sob a responsabilidade do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – IFFluminense.
1.2. O Concurso Público destina-se ao provimento de 49 (quarenta e nove) vagas e das que vierem a
ser disponibilizadas no prazo de validade do Concurso, dentro do número de classificados,
distribuídas por cargos/áreas, para atender aos projetos pedagógicos dos campi e da reitoria do
IFFluminense, incluindo aqueles oriundos do processo de expansão da Instituição.
1.3. As vagas estão assim distribuídas:
1.3.1. Para servidores técnico-administrativos em educação: 15 (quinze) vagas para os cargos de
nível D.
1.3.2. Para professores: 34 (trinta e quatro) vagas para Professores da Carreira do Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT.
1.4. O Concurso Público para Técnico-Administrativo em Educação do IFFluminense compreenderá
uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório.
1.5. Para o cargo de Professor da EBTT do IFFluminense, o Concurso está estruturado a partir da
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concepção de áreas de conhecimento, por compreender-se que esse profissional poderá atuar no eixo
tecnológico ou em disciplinas relacionadas ao eixo, de acordo com a proposta dos cursos e a interrelação entre saberes.
1.6. O Concurso Público para Professor da EBTT será estruturado em duas etapas de caráter
eliminatório e uma final, classificatória.
1.7. Todas as informações sobre o Concurso serão divulgadas no endereço eletrônico
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/.
1.8. O Cronograma com as etapas, as atividades e as respectivas datas referentes ao Concurso está
disponibilizado no Anexo I.
1.9. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário oficial de Brasília.
2. DOS CARGOS, DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS E DOS REQUISITOS DE
QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO
2.1. A distribuição dos cargos ofertados para municípios em diferentes regiões do estado do Rio de
Janeiro traduz a territorialidade do IFFluminense, daí a apresentação de vagas está organizada em
Núcleos, identificados como I, II, III e IV.
2.2. Núcleo, neste Edital, é definido como um conjunto de campi, unidades e a reitoria do
IFFluminense, considerados a partir do recorte dos municípios.
2.2.1. Os Núcleos estão assim representados:
Núcleo I – compreende os campi e unidades do IFFluminense localizados nos municípios de Bom
Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Cambuci, Santo Antônio de Pádua e Cordeiro (unidade vinculada ao
campus Santo Antônio de Pádua);
Núcleo II – compreende os campi, a reitoria e as unidades do IFFluminense localizados nos
municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra;
Núcleo III – abrange os campi e as unidades do IFFluminense localizados nos municípios de Macaé e
Quissamã;
Núcleo IV – abrange os campi e as unidades do IFFluminense localizados nos municípios de Cabo
Frio, Itaboraí e Maricá.
2.2.2. No ato da inscrição, os candidatos deverão definir o cargo/área e optar pelo Núcleo que
apresenta o campus/unidade/reitoria do IFFluminense onde pretendem atuar.
2.3. A distribuição de cargos por Núcleo, a apresentação das vagas indicadas para Ampla Concorrência
(AC), as vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e as vagas reservadas para
negros/pardos, a descrição sumária dos cargos da carreira de Técnico-administrativo em Educação, a
indicação do regime de trabalho, os requisitos de qualificação para ingresso, os conteúdos
programáticos para a prova objetiva, os critérios de pontuação para a prova de títulos, encontram-se
nos Anexos deste Edital, a saber:
a) Anexo I- Cronograma referente ao Concurso Público.
b) Anexo II – Distribuição de cargos/áreas por Núcleo, definição de vagas para pessoas com
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deficiência, vagas reservadas para negros/pardos e o regime de trabalho.
c) Anexo III – Descrição sumária dos cargos da carreira de Técnico-administrativo em Educação.
d) Anexo IV - Indicação dos requisitos para ingresso.
e) Anexo V – Conteúdos programáticos.
f) Anexo VI - Tabela de Pontuação para a Prova de Títulos.
g) Anexo VII – Locais de realização das atividades/etapas do concurso público.
2.4. A nomenclatura dos cursos técnicos está de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
de 2012, publicado pelo Ministério de Educação - MEC. Serão também aceitos os cursos com
denominações anteriormente utilizadas, de acordo com a tabela de convergência constante no anexo
do referido catálogo.
2.5. A nomenclatura dos cursos de Bacharelado e Licenciatura está de acordo com os Referenciais
Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura de 2010 e a nomenclatura dos
Cursos Superiores de Tecnologia se estrutura em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia de 2010, publicados pelo Ministério da Educação - MEC.
2.6. Os certificados de conclusão ou diplomas de cursos considerados como requisitos de qualificação
para ingresso devem ser emitidos por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
2.7. Os diplomas e certificados expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras somente
serão validados quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor público juramentado, e
forem declarados equivalentes aos que são concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em Lei,
mediante a devida revalidação por instituição pública brasileira, nos termos do disposto na Resolução
CNE/CES N.º1, de 28 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CNE/CES N.º 8, de 04 de outubro
de 2007.
2.8. Considerando-se a política social e ação afirmativa adotada pelo governo brasileiro, haverá
reserva de vagas para Pessoas com Deficiência, de acordo com o disposto no item 16 deste Edital e em
conformidade com o § 2º do Artigo 5º da Lei N.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no
DOU de 12.12.1990, e com o Decreto N.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no DOU de
21.12.1999 e suas alterações.
2.9. Também nessa perspectiva da inclusão, haverá reserva de vagas para negros/pardos, em
cumprimento à Lei No. 12.990/2014, de 09 de junho de 2014, publicada no DOU de 10 de junho de
2014. Para concorrer por este sistema de cotas, o candidato deverá se declarar de cor preta ou parda, de
acordo com o quesito de cor e raça usado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
conceito também utilizado no Estatuto da Igualdade Racial, Lei Nº 12.288, de 20 de Julho de 2010.
3. DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO
3.1. Os candidatos convocados serão nomeados sob o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis
da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, previsto na Lei N.º 8.112 de 11 de
dezembro de 1990 e em atendimento à Lei No 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e à Lei N.º 12.772 de
28 de dezembro de 2012 e suas alterações.
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3.2. A carga horária para o cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico poderá ser alocada em quaisquer dos turnos de funcionamento de interesse da Instituição,
sendo que o professor poderá atuar em todos os níveis e modalidades de ensino ofertados pelo
IFFluminense. O regime de trabalho, conforme disposto no Art. 20 da Lei N 12.772, de 28 de
dezembro de 2012, será de 40 (quarenta) horas semanais com Dedicação Exclusiva (DE) ou de 20
(vinte) horas semanais.
3.3. A carga horária para os cargos de Técnico-administrativos em Educação, nível D, previstos neste
Edital poderá ser alocada em quaisquer dos turnos de funcionamento de interesse da Instituição. O
regime de trabalho, conforme Lei N.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e Lei N.º 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 e alterações posteriores, será de 40 (quarenta) horas semanais.
3.4. A jornada de trabalho dos servidores ocorrerá durante o turno diurno e/ou noturno, de acordo com
as necessidades da Instituição.
3.5. A estrutura remuneratória do Plano de Carreiras dos servidores Técnico-Administrativos em
Educação, para os cargos de Nível de Classificação “D”, Nível de Capacitação I, Padrão de
Vencimento I contempla o vencimento básico no valor de R$ 2.071,59 (dois mil, setenta e um reais e
cinquenta e nove centavos).
3.5.1. O art. 12 da Lei N.º 11.091/2005, alterada pelas Leis N.o 11.233/2005 e N.o11.784/2008, prevê o
incentivo à qualificação para os servidores técnico-administrativo em educação.
3.6. De acordo com a Lei N.º12.772/2012, observado o disposto em seu Art. 15, o ingresso do
professor da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico se dará na Classe DI 1.
3.7. A estrutura remuneratória do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, de acordo com o
Art. 16 da Lei N° 12.772/2012, possui a seguinte composição: vencimento básico, no valor de R$
1.966,67 (hum mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para professor com
regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais e R$ 3.804,29 (três mil, oitocentos e quatro reais e
vinte e nove centavos) para professor em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com
dedicação exclusiva.
3.7.1. O Art. 17 da Lei N.º 12.772/2012 prescreve que, de acordo com a formação acadêmica, o
professor da Carreira da EBTT poderá requerer Retribuição por Titulação – RT, cujos valores são
acrescidos ao seu salário-base.
3.8. O servidor público federal faz jus aos seguintes benefícios:
a) auxílio alimentação, no valor de R$ 373,00 (trezentos e setenta e três reais);
b) auxílio pré-escolar, no caso de possuir filhos menores até 6 anos.
c) caso possua Plano de Saúde poderá solicitar auxílio saúde.
d) auxílio transporte.
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4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. A inscrição do Concurso implica o conhecimento e aceitação tácita por parte do candidato de
todas as normas previstas neste Edital, não sendo aceitas posteriores reclamações sobre
desconhecimento da disciplina do concurso.
4.2. Somente serão admitidas as inscrições via Internet solicitadas até às 23h59min do último dia de
inscrição previsto no cronograma deste Edital. Após esse período, o sistema bloqueará
automaticamente o acesso, não sendo permitidas novas inscrições.
4.3. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$51,00 (cinquenta e
um reais), por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU). O pagamento deverá ser efetuado em
qualquer agência bancária, no horário de atendimento, até a data limite prevista no cronograma.
4.4. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá:
4.4.1. acessar o endereço eletrônico: http://portal.iff.edu.br/concurso2015/;
4.4.2. preencher integralmente e corretamente a ficha de inscrição;
4.4.3. imprimir a GRU e efetuar o pagamento, conforme item 4.3;
4.4.4. Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que
satisfaz os requisitos de qualificação para o ingresso, indispensáveis à investidura no cargo, indicados
no Anexo IV deste Edital;
4.4.5. A comprovação dos requisitos mínimos pelo candidato dar-se-á no momento da nomeação.
4.5. Em hipótese alguma será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à data
limite para pagamento da taxa de inscrição, de 13/02/2015, mesmo que o candidato comprove o
agendamento feito àquela data.
4.6. As inscrições dos candidatos somente serão homologadas pelo IFFluminense após a
comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou da isenção do pagamento de inscrição.
4.7. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no
cronograma serão canceladas.
4.8. Não haverá, em hipótese alguma, restituição do valor da taxa de inscrição.
4.9. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico.
4.10. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos.
4.11. O IFFluminense não se responsabiliza pela solicitação de inscrição não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.12. É de exclusiva responsabilidade do candidato a informação dos dados cadastrais exigidos no ato
de inscrição, sob as penas da lei, pressupondo-se que, no referido ato, o mesmo tenha o conhecimento
pleno do presente Edital e a ciência de que preenche todos os requisitos.
4.13. Na hipótese de o candidato realizar mais de uma inscrição no sistema para cargos/áreas
distintos, que constarem como pagas ou com isenção, dentro do período previsto para as inscrições,
seu nome será incluído nas respectivas listas de presença e a opção feita pelo candidato no dia da
prova será respeitada.
4.14. O candidato que, nos dias próximos ao da prova, sofrer qualquer acidente ou intervenção que
5

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

justifique atendimento especial para a realização da prova deverá oficializar seu pedido até o dia
13/03/2015, no protocolo dos campi do IFFluminense descritos no Anexo VII, apresentando cópia da
inscrição e laudo médico em envelope lacrado, identificado na parte externa com o nome do
candidato, número da inscrição, e especificando o atendimento especial de que necessita.
4.14.1. A solicitação de condições especiais para a realização da prova será atendida segundo os
critérios de viabilidade e de razoabilidade estabelecidos pela Comissão Organizadora do Concurso
Público.
4.15. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
formalizar tal solicitação no ato da inscrição, no item necessidades especiais e, no dia da realização da
prova, levar acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável
pela guarda da criança.
4.16. Não serão a c e itas as soli cit ações de insc riç ão que não ate nder em rigoros amente ao
esta bel ecido neste Edital, sendo, portanto, considerado inscrito neste Concurso Público somente o
candidato que cumprir todas as exigências deste Edital.
5. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. Faz jus à isenção da taxa de inscrição, nos termos do Decreto N.º 6.593, de 02 de outubro de
2008, publicado no DOU de 03 de outubro de 2008, o candidato que:
5.1.1. estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico, de
que trata o Decreto N.º 6.135, de 26 de junho de 2007, publicado no DOU de 27 de junho de 2007; e
5.1.2. for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto N.º 6.135, de 26 de junho de
2007.
5 . 2 . A isenção deverá ser requerida durante a inscrição, via Internet, no período de 07/01/2015 a
22/01/2015, quando o candidato deverá obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação
Social NIS, atribuído pelo CadÚnico e declarar que atende à condição de membro de família de baixa
renda, nos termos do Decreto N.º6.135, de 2007.
5.3. O IFFluminense 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 à análise e deferimento.
5.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o
disposto no Parágrafo único do Art. 10 do Decreto N.º 83.936, de 06 de setembro de 1979.
5.5. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via correio, via fax
ou correio eletrônico.
5.6. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a inconformidade de alguma informação ou a
solicitação apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de
isenção.
5.7. O resultado da análise das solicitações de isenção da taxa de inscrição será divulgado no dia
06/02/2015, no endereço eletrônico http://portal.iff.edu.br/concurso2015/ e, após o prazo para
recurso, conforme Anexo I, no dia 09/02/2015, o resultado da análise desses pedidos de isenção da
taxa
de
inscrição
será
homologado
e
divulgado
no
endereço
eletrônico
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/.
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5.8. Os candidatos cujas solicitações de isenção de inscrição para participar do concurso tiverem sido
indeferidas deverão gerar a GRU e efetuar o respectivo pagamento até o dia 13/02/2015.
6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.1. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://portal.iff.edu.br/concurso2015/ e obter
o seu Cartão de Confirmação de Inscrição no período de 16 a 18/03/2015. No cartão, constarão, entre
outros dados, data, local, horário de realização da prova e o Núcleo para o qual o candidato concorre.
6.2. O candidato que não conseguir, por qualquer motivo, obter o seu Cartão de Confirmação de
Inscrição até o dia 18/03/2015, deverá enviar mensagem para o endereço eletrônico
atendimento.concurso@iff.edu.br até 19/03/2015, anexando cópia da ficha de inscrição e do
comprovante do pagamento da inscrição.
6.3. Em nenhuma hipótese haverá atendimento por meio de fax ou telefone para solucionar a não
confirmação da inscrição de qualquer candidato.
6.4. O Cartão de Confirmação de Inscrição e o documento oficial de identificação, com foto e dentro
do prazo de validade, informado no formulário de inscrição deverão ser mantidos em poder do
candidato e apresentados no dia e local de realização da prova.
7. DA ESTRUTURA DO CONCURSO PÚBLICO
7.1. O concurso Público para Técnico-Administrativo em Educação constará apenas de prova objetiva,
de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, estruturada conforme descrição no item 8.
7.2. Para o cargo de Professor da EBTT, o concurso será estruturado em três etapas: prova objetiva, de
caráter eliminatório e classificatório; prova prática de desempenho didático, de caráter eliminatório e
complementar à prova objetiva; e prova de títulos, de caráter apenas classificatório.
7.2.1. A classificação na prova prática de desempenho didático, conforme item 11.15, será pré-requisito
para a análise de títulos do candidato.
8. DA PROVA OBJETIVA PARA OS CARGOS DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO E DE PROFESSOR
8.1. As provas objetivas referentes ao Concurso Público serão realizadas nos municípios de Bom Jesus
de Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Macaé e Cabo Frio, preferencialmente nos campi do
IFFluminense.
8.1.1. Os candidatos inscritos para o Núcleo I realizarão as provas no município de Bom Jesus do
Itabapoana;
8.1.2. Os candidatos inscritos para o Núcleo II realizarão a prova no município de Campos dos
Goytacazes;
8.1.3. Os candidatos inscritos para o Núcleo III realizarão a prova no município de Macaé;
8.1.4. Os candidatos inscritos para o Núcleo IV realizarão a prova no município de Cabo Frio.
8.2. Para todos os cargos/áreas, a prova objetiva será composta de 50 (cinquenta) questões de múltipla
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escolha com 05 (cinco) opções cada uma, sendo apenas uma correta.
8.3. A prova terá valor máximo de 100 (cem) pontos, sendo 2,0 (dois) pontos por questão.
8.4. As questões versarão sobre o conteúdo programático constante do Anexo V deste Edital e estarão
distribuídas nos diferentes cargos/áreas da seguinte forma:
Técnico-Administrativo
em Educação

Área do conhecimento

Nº de questões

Pontuação

Língua Portuguesa
Legislação

15
10
25
50

30
20
50
100

Área do conhecimento
Português Língua
Portuguesa
Legislação

Nº de questões

Pontuação

10

20

10
30
50

20
60
100

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total
Professor da EBTT
Conhecimentos gerais

Conhecimentos Específicos
Total

8.5. A prova será realizada na data de 22/03/2015, das 14h às 18h no local divulgado por meio do
Cartão de Confirmação de Inscrição do candidato, disponibilizado no endereço eletrônico
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/, no período estabelecido no Anexo I deste Edital.
8.6. Poderá ocorrer alteração no local da prova, sendo de responsabilidade do candidato o
acompanhamento das atualizações no endereço eletrônico do concurso.
8.7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência
mínima de 01 (uma) hora do horário marcado para o início da prova, munido de documento de
identificação original com foto, expedido há menos de 10 (dez) anos (o documento apresentado
deve estar em condições de permitir com clareza, a identificação do candidato), como: Carteira
e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para estrangeiros, Cédula de
Identidade fornecida por órgãos públicos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valham
como documento de identidade (OAB, CREA, CORECON, CRM, CRC, etc.), Certificado de Reservista,
Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na
forma da Lei nº 9.503/97), carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como
identidade, além do cartão de confirmação e caneta esferográfica, com tinta na cor preta.
8.7.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identidade original, conforme item 8.7., por motivo de perda, roubo ou furto, deverá
apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo,
30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de
assinaturas e de impressão digital em formato próprio.
8.8. Não será admitido no local de provas o candidato que se apresentar após o início da prova, nem
haverá segunda chamada de provas, seja qual for o motivo alegado.
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8.9. Será eliminado do Concurso Público, o candidato que:
8.9.1. for surpreendido em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outra forma durante a realização da prova;
8.9.2. utilizar-se de livros, anotações, códigos, m a n u a i s , n o t a s o u impressos não permitidos,
máquina calculadora ou similar, estiver fazendo uso de protetor auricular, de qualquer tipo de relógio e
qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação tais como: bip, tablete, telefones celulares,
agenda eletrônica, notebook, pen drive, receptor, gravador, smartphone, ou outros equipamentos
similares e estiver portando em seu bolso qualquer um desses objetos;
8.9.3. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com
as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
8.9.4. ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão-resposta;
8.9.5. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
8.9.6. não permitir a coleta de sua assinatura;
8.9.7. faltar à prova.
8.10. Para realização da prova, o candidato receberá um caderno com as questões e um cartãoresposta.
8.10.1. No cartão-resposta constarão, dentre outras informações, o nome do candidato, seu número de
inscrição, o número do seu documento de identificação, o cargo e o local da prova;
8.10.2. O candidato deverá verificar se os dados apresentados no cartão-resposta estão corretos e, se
constatado algum erro, comunicá-lo imediatamente ao fiscal da sala;
8.10.3. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu cartão-resposta e não deverá rasurá-lo,
dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois este não será substituído;
8.10.4. No cartão-resposta, o candidato deverá marcar, exclusivamente, a opção que julgar correta para
cada questão, seguindo, rigorosamente, as orientações contidas no caderno de prova, usando caneta
esferográfica, com tinta na cor preta;
8.10.5. Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outra pessoa, salvo
em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim, deferida pela Comissão do
Concurso;
8.10.6. O cartão-resposta da prova será corrigido por sistema eletrônico de computação.
8.11. Ao retirar-se definitivamente da sala de prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao
fiscal o cartão-resposta, devidamente assinado.
8.12. Na hipótese de alguma questão de múltipla escolha vir a ser anulada, a pontuação correspondente
a esse item será contabilizada para todos os candidatos.
8.13. O candidato só poderá retirar-se do local de prova depois de transcorrida 1(uma) hora do
início de sua aplicação.
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8.14. Caso o candidato pr e t e n d a retirar-se do local de prova com o C aderno de Prova, s ó
p o d e r á f a z ê - l o depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
8.15. O gabarito oficial da prova objetiva estará
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/, no dia 23/03/2015.

disponível

no

endereço eletrônico

8.16.
O
resultado
da
prova
será
divulgado
no
endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/, conforme cronograma previsto no Anexo I.

eletrônico

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA
9.1. A nota em cada item da prova objetiva, atribuída com base nas marcações do cartão-resposta,
será igual a: 2,0 pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial
definitivo da prova; 0,0 ponto, caso não haja marcação no item, caso haja marcação inadequada à
leitora eletrônica, marcação dupla ou se a resposta estiver em discordância com o gabarito.
9.2. Será calculada, para cada candidato, a nota final na prova como sendo igual à soma das notas
obtidas na parte de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos.
9.3. Será reprovado na prova do concurso público:
9.3.1. Quando tratar-se de cargo Técnico-administrativo em Educação, o candidato que:
a) não atingir 60 (sessenta) pontos no total do valor da prova; e
b) não acertar o mínimo de 08 (oito) questões na parte de conhecimentos específicos.
9.3.2. Quando tratar-se de cargo de Professor da EBTT, o candidato que:
a) não atingir 60 (sessenta) pontos no total do valor da prova; e
b) não acertar o mínimo de 04 (quatro) questões na parte de conhecimentos gerais.
9.4. A classificação dos candidatos se dará por cargo/Núcleo, no caso de Técnico-Administrativo em
Educação, por área/disciplina/Núcleo, no caso de professor da EBTT, em ordem decrescente dos
pontos obtidos, respeitando-se o número máximo de classificados, conforme o disposto no item 12.10.
9.5. Para os cargos Técnico-administrativos em Educação, em caso de igualdade de pontos, para
efeito de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
9.5.1. obtiver maior pontuação na parte de Conhecimentos Específicos;
9.5.2. obtiver maior pontuação na parte de Língua Portuguesa;
9.5.3. obtiver maior pontuação na parte de Legislação;
9.5.4. com maior idade.
9.5.5. Havendo candidatos que se enquadrem na condição de idoso (pessoas com 60 anos ou mais) nos
termos da Lei N.º 10.741, de 01 de outubro de 2003, publicada no DOU de 03 de outubro de 2003, e,
em caso de igualdade no total de pontos, o primeiro critério de desempate será o da idade, dando-se
preferência ao candidato de idade mais elevada, conforme Artigo 27, parágrafo único da mesma Lei.
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Para fazer jus ao que prescreve este subitem, considerar-se-á que o candidato tenha atingido 60
(sessenta) anos até o último dia da inscrição. Os demais critérios seguirão a ordem e condições
prescritas neste Edital. Em ocorrendo empate dos pontos na posição limite, serão convocados todos os
candidatos com a mesma pontuação.
10. DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EBTT
10.1. A convocação para a Prova de Desempenho Didático dos candidatos aprovados na prova
objetiva para professor obedecerá à ordem decrescente dos pontos obtidos de acordo com o total de
vagas por área, de acordo com a tabela a seguir:

Número de vagas
por área

Número de candidatos
convocados

1

10

2

12

3

17

4

22

5

25

10.2. Ocorrendo empate dos pontos na posição limite, serão convocados todos os candidatos com a
mesma pontuação.
10.3. A convocação dos candidatos será feita mediante aviso disponibilizado no sítio eletrônico
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/ na data provável de 14/04/2015.
10.4. A prova prática de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em uma
aula de, aproximadamente, 50 (cinquenta) minutos. Essa etapa será realizada na presença de banca
examinadora, nomeada por portaria, com a finalidade de verificar os conhecimentos e o desempenho
didático do candidato.
10.5. No início da prova prática de desempenho didático, o candidato entregará à banca examinadora o
plano da aula em 3 (três) vias impressas, devidamente assinadas.
10.6. O IFFluminense não disponibilizará modelo de plano de aula, sendo de responsabilidade do
candidato a elaboração desse documento.
10.7. Os candidatos, ao comparecerem para a prova prática de desempenho didático, no local e horário
estabelecidos, deverão apresentar documento de identificação, conforme indicado no item 8.7.
10.8. A prova prática de desempenho didático será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem), e efetuada
a avaliação em consonância com os critérios apresentados a seguir:
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Critérios

Pontuação Máxima

Elaboração adequada do plano de aula

10

Domínio do tema, atualidade do conteúdo e grau de complexidade de
acordo com o nível de ensino a que se propõe.

20

Desenvolvimento do conteúdo de forma objetiva, clara e sequencial.

20

Apresentação do conteúdo de forma que se estabeleça a relação teoria/
prática e que ciência e tecnologia estejam relacionadas a situações do
mundo atual.

30

Desenvolvimento da aula de forma adequada em relação ao tempo e
recursos utilizados.

20

TOTAL

100

10.9. Serão considerados classificados na prova prática de desempenho didático os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 60,00 (sessenta inteiros). Serão considerados reprovados todos os
candidatos que obtiverem nota inferior a 60,00 (sessenta inteiros) ou que não apresentarem a prova
dentro do tema sorteado e, eliminados, os ausentes nessa etapa.
10.10. A ordem de apresentação de cada candidato para a prova de desempenho didático será a mesma de
sua classificação na prova objetiva.
10.11. O tema da prova prática de desempenho didático para cada área será sorteado em 15/04/2015,
entre os conteúdos contidos no Anexo V deste Edital, sendo sorteado um tema para cada turno. Não será
permitido ao candidato alterar seu tema sorteado.
10.12. É obrigatória a presença do candidato ao sorteio do tema para a prova prática de desempenho
didático.
10.13. A prova prática de desempenho didático ocorrerá nos dias 16 e 17/04/2015.
10.14. Para efeito de registro e avaliação da Instituição, a prova prática de desempenho didático será
gravada exclusivamente pela Comissão Organizadora Central do Concurso Público 2015 e realizada em
sessão pública, porém sendo vedada a presença de candidatos concorrentes àquela mesma vaga.
10.15. Não será permitido ao público presente em tal seção arguir os candidatos ou fazer qualquer
manifestação durante a prova.
10.16. Não será admitida a entrada e nem a saída de qualquer pessoa do recinto onde será realizada a
sessão pública durante o transcurso da prova prática de desempenho didático, salvo força maior, a
critério da Comissão Organizadora Central do Concurso Público 2015.
10.17. A prova prática de desempenho didático poderá ser realizada em sala de aula ou em laboratório, a
critério do IFFluminense. Essa indicação estará divulgada no sítio eletrônico
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/ na ocasião da convocação dos candidatos.
10.18. Para a realização da prova prática de desempenho didático, serão de total responsabilidade do
candidato quaisquer recursos didáticos adicionais de que necessite além do quadro branco.
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10.19. Os candidatos classificados na prova objetiva que não forem convocados para a prova prática de
desempenho didático nos termos do item 10.1 serão considerados NÃO CLASSIFICADOS nesta etapa
do Concurso Público.
10.20. A divulgação da classificação dos candidatos na prova prática de desempenho didático será
disponibilizada no sítio eletrônico http://portal.iff.edu.br/concurso2015/ em 04/05/2015.
11. DA PROVA DE TÍTULOS
11.1. O candidato deverá entregar à Comissão do Concurso, impreterivelmente no momento em que
comparecer para o sorteio do tema da prova de desempenho didático, a documentação referente à
prova de títulos, devidamente atualizada e encadernada.
11.2. À prova de títulos serão atribuídos, no máximo, 100 (cem) pontos, de acordo com a tabela de
pontuação, disponibilizada no Anexo VI.
11.3. Caso o candidato seja detentor de formação múltipla, prevalecerá o título maior que estiver
relacionado com a área objeto de sua inscrição no Concurso e cada título será considerado uma única
vez.
11.4. Os diplomas de Mestrado e Doutorado somente serão válidos quando os respectivos cursos
forem reconhecidos pela CAPES/MEC, e observadas as normas que lhes regem a validade, entre as
quais, se for o caso, as pertinentes ao respectivo registro. No caso dos certificados de especialização,
somente serão validados aqueles cujas Instituições sejam credenciadas pelo MEC e expedidos
conforme legislação vigente.
11.5. Os diplomas e certificados somente poderão ser substituídos por certidão da Instituição de
Ensino que os expedirem, caso constem:
a) a conclusão do respectivo curso pelo candidato;
b) que o respectivo diploma ou certificado esteja em fase de expedição. Este documento deve estar
datado em até, no máximo, 6 (seis) meses antes da data da entrega de documentos exigidos pelo
concurso;
c) o reconhecimento pela CAPES/MEC, no caso de cursos de Mestrado e/ou Doutorado.
11.6. Caso o registro do reconhecimento pela CAPES/MEC não conste no diploma/certidão, o
candidato deverá providenciar documento comprobatório desse reconhecimento junto à Instituição de
Ensino que expediu o referido diploma/certidão ou por meio de impressão das informações a esse
respeito, fornecidas pelo sítio eletrônico da CAPES/MEC.
11.7. A Comissão do Concurso Público avaliará a correlação dos títulos com a área objeto da inscrição
no Concurso para o cargo ao qual o candidato concorre à vaga, conforme as grandes áreas indicadas
pela CAPES/MEC.
11.8. Os diplomas e certificados expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras somente
serão validados quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor público juramentado, e
forem declarados equivalentes aos que são concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em Lei,
mediante a devida revalidação por instituição pública brasileira, nos termos do disposto na Resolução
CNE/CES n.º 1, de 28 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CNE/CES n.º 8, de 04 de outubro
de 2007.
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11.9. Para comprovação de conclusão de curso de Pós-graduação em nível de especialização lato
sensu, deverá ser apresentado certificado, devidamente registrado, expedido por instituição oficial ou
reconhecida. Não serão aceitas declarações ou atestados de conclusão de curso ou das respectivas
disciplinas.
11.10. A comprovação de experiência referente à letra “b” do quadro relativo ao Anexo VI somente
será validada pelos seguintes meios: contrato de trabalho e/ou carteira de trabalho; anotação de
responsabilidade técnica (ART); nota fiscal avulsa; recibo de pagamento autônomo (RPA); contrato
social em que conste claramente a participação do candidato no quadro societário da organização e
deverá necessariamente vir acompanhada de declaração de responsável em que constem a descrição do
serviço e o nível de atuação do candidato como profissional; no caso de servidor público, certidão ou
declaração de tempo de serviço expedida por órgão oficial. Todos os documentos devem ser
apresentados com cópia devidamente autenticada em cartório, exceto os documentos eletrônicos com
certificação digital expedidos por órgãos oficiais.
11.11. Em qualquer dos documentos mencionados no item 11.10., deverá constar o período
correspondente à experiência profissional. A mesma atividade profissional exercida em diferentes
Instituições, em período concomitante, será pontuada apenas uma vez.
11.12. A Comissão do Concurso Público não se responsabilizará por títulos apresentados em sua
versão original, bem como não devolverá qualquer documento entregue pelo candidato.
11.13. Os documentos para avaliação da prova de títulos a que se referem as letras “a”, “b” e “c” do
Anexo VI deverão ser entregues impreterivelmente no momento da realização do sorteio para a prova
de desempenho didático, encadernados em espiral, sendo registrado, no ato de entrega, o número total
de páginas apresentadas pelo candidato.
11.14. A prova de títulos não é eliminatória, tendo somente caráter classificatório.
11.15. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos classificados na prova prática de desempenho
didático.
11.16. A Comissão de Concurso Público 2015 não pontuará os títulos entregues que não se enquadrem
nas condições expostas no Anexo VI deste Edital.
11.17. A divulgação do resultado da prova de títulos será disponibilizada no sítio eletrônico
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/ na data provável de 04/05/2015.
11.18. O resultado da prova de títulos, após a avaliação dos pedidos de revisão, será disponibilizado no
sítio eletrônico http://portal.iff.edu.br/concurso2015/, em 06/05/2015.

12. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO
12.1. Para os cargos Técnico-administrativos em Educação, a nota final de cada candidato será aquela
obtida na prova objetiva, de acordo com o que determinam os itens 8.4 e 9.3.1 deste Edital.
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12.2. A nota final para o cargo de professor, atribuída após a realização das provas objetiva, prática de
desempenho didático e de títulos, será calculada de acordo com a equação a seguir, sendo a nota final
expressa com 2 (duas) casas decimais, ignorando-se os demais algarismos:

Nota Final = (Prova Objetiva x 0,50) + (Prova de Desempenho Didático x 0,30) + (Prova
de Títulos x 0,20)
12.3. As listas de classificação para cada cargo ou área especificados no Anexo II deste Edital serão
publicadas por Núcleos com base na nota final dos candidatos e de acordo com as seguintes
nomenclaturas:
a) aprovado – candidato classificado no limite do número de vagas apresentado no concurso;
b) classificado – candidato passível de convocação dentro da vigência do concurso;
c) reprovado – candidato que exceder o número máximo de classificados ou que se enquadrar nas
situações previstas no item 9.3 ou, especificamente no caso de cargo de professor, que não tenha
comparecido, não tenha obtido o mínimo de 60 (sessenta) pontos na prova de desempenho didático ou
apresentado um tema distinto daquele sorteado para seu período de prova.
12.4. Para os cargos Técnico-administrativos, em caso de igualdade na pontuação final, o desempate e
a classificação dos candidatos serão realizados conforme critérios descritos no item 9.5 deste Edital.
12.5. Para efeito de classificação dos candidatos para o cargo de professor, em caso de igualdade de
pontos, terá preferência sucessivamente, o candidato:
12.5.1. obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
12.5.2. obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais;
12.5.3. obtiver maior pontuação na Prova de Desempenho Didático;
12.5.4. com maior idade.
12.5.5. Havendo candidatos que se enquadrem na condição de idoso (pessoas com 60 anos ou mais)
nos termos da Lei N.º 10.741, de 01 de outubro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 03
de outubro de 2003, e, em caso de igualdade no total de pontos, o primeiro critério de desempate será
o da idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, conforme Artigo 27, parágrafo
único da mesma Lei. Para fazer jus ao que prescreve este subitem, considerar-se-á que o candidato
tenha atingido 60 (sessenta) anos até o último dia da inscrição. Os demais critérios seguirão a ordem
estabelecida no item 12.5 deste Edital.
12.6. O Resultado Final do Concurso Público será divulgado no endereço eletrônico
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/, conforme cronograma apresentado no Anexo I deste Edital,
bem como a homologação e a publicação no Diário Oficial da União, respeitando-se a ordem
decrescente de classificação.
12.7. O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do
resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período,
conforme Art. 12 da Lei N.º 8.112/90 e inciso III, Art. 37 da Constituição Federal/88.
12.8. O candidato que concorrer à vaga reservada para negros/pardos ou para pessoa com deficiência,
reconhecido como tal, se não eliminado no concurso, terá seu nome publicado na Lista Geral do
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Núcleo e em lista específica da reserva de vagas, também por Núcleo, no limite de classificação que
consta nos quadros do item 12.10.
12.9. Caso não haja candidato aprovado que tenha concorrido dentro dessas condições especiais, serão
contemplados os candidatos da Lista Geral do Núcleo, em número correspondente, observada
rigorosamente a ordem de classificação.
12.10. A homologação da relação de candidatos aprovados e de classificados no certame por cargo/área
por Núcleo, passíveis de convocação, respeitará a ordem de classificação e o quantitativo máximo
indicado no Anexo II do Decreto 6.944, de 21 de agosto de 2009, conforme indicado na tabela abaixo:
Decreto N.º 6.944/2009 – Quantidade de vagas x Nº máximo de candidatos classificados

Quantidade de vagas
previstas no Edital por
cargo/área

Número máximo de
candidatos classificados

1

5

2

9

3

14

4

18

5

22

12.11. Os candidatos que excederem o número máximo de classificados para efeito de homologação,
conforme o Decreto 6.944, de 21 de agosto de 2009, ainda que tenham obtido nota mínima exigida para a
classificação neste certame, serão considerados automaticamente não classificados neste Concurso
Público.

13. DOS RECURSOS
13.1. O candidato que desejar interpor recurso contra quaisquer dos resultados do presente certame
(Inscrições de Pessoas com Deficiência, Isenção da Taxa de Inscrição, questões da Prova Objetiva e
Prova de Títulos) deverá fazê-lo nos períodos previstos no Anexo I deste Edital, somente via
Internet, no endereço eletrônico http://portal.iff.edu.br/concurso2015/.
13.1.1. Será aceito apenas um único recurso para cada etapa descrita no item 13.1, exceto no caso
da prova objetiva, para a qual será aceito um recurso para cada questão;
13.1.2. A interposição de recurso deverá seguir os prazos especificados no Anexo I, e deverá
conter toda a argumentação fundamentada que o candidato pretende apresentar em relação aos
questionamentos de cada situação.
13.2. Serão indeferidos, sumariamente, todos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido e dos
moldes expressos no subitem anterior.
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13.3. Os recursos, uma vez analisados pela Comissão, receberão decisão terminativa e serão
divulgados nas datas estipuladas, conforme Anexo I deste Edital, constituindo-se única e última
instância.
13.4. Havendo alteração de resultado proveniente de deferimento de qualquer recurso, haverá nova
e definitiva publicação dos resultados no endereço eletrônico http://portal.iff.edu.br/concurso2015/.
13.5. É incabível interpor recurso à prova de desempenho didático.
14. DA CONVOCAÇÃO E DA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO
14.1. A convocação dos candidatos respeitará a ordem estabelecida nas Listas de Classificação por
cargo/Núcleo ou área/Núcleo.
14.2. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será nomeado de acordo com o
resultado final obtido, considerando a legislação pertinente, obedecendo-se às vagas existentes por
Núcleo para o qual o candidato concorreu e às vagas que vierem a existir para o Quadro Permanente
do IFFluminense nos referidos cargos indicados.
14.2.1 Em havendo candidatos aprovados como Pessoa com Deficiência ou que tenha concorrido a
vagas reservadas para negros, o critério estabelecido para a escolha será o de alternância. Nesse
sentido, o primeiro a escolher será o que obtiver a nota mais alta e, em seguida, o da lista de aprovados
como PCD ou pelo sistema de cotas, com reserva de vagas para negros.
14.2.2. O candidato aprovado que não aceitar a sua nomeação para assumir cargo no campus ou reitoria,
considerando o Núcleo para o qual concorreu, ficará automaticamente excluído do Concurso, uma vez
que não haverá, em hipótese alguma, reclassificação de candidatos para este caso.
14.2.3. Quando da convocação, havendo no Núcleo diferentes opções de lotação, a escolha obedecerá
rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.
14.3. No interesse da Administração Federal e com a anuência do candidato, no caso de não haver
candidatos classificados para a vaga disponibilizada em um Núcleo específico, em determinado
cargo/área, poder-se-á recorrer à Lista de classificados dos outros Núcleos.
14.3.1. Essa nomeação será feita mediante convocação do candidato, em observância rigorosa à nota
final obtida no concurso, considerando-se sempre a mais alta.
14.3.2. Na necessidade de desempate, aplicar-se-á o procedimento definido nos itens 9.5 e 12.5.
14.3.3. No caso de não haver interesse por parte do candidato em aceitar essa lotação, ele deverá
formalizar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a desistência da vaga apresentada em razão de sua
Classificação Geral, por meio de declaração devidamente assinada a ser entregue pessoalmente no
IFFluminense ou via Sedex por meio de declaração com firma reconhecida em cartório, para o
endereço da Diretoria de Gestão de Pessoas - Rua Dr. Siqueira, nº 273 - Parque Dom Bosco - Campos
dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.030-130.
14.3.3.1. A entrega dessa declaração é condição para que o candidato desistente da vaga mencionada
no subitem 14.3.3 tenha garantida sua permanência na Lista Geral referente ao Núcleo para o qual
concorreu.
17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

14.3.4. Em caso de aceite da lotação em Núcleo distinto daquele para o qual o candidato concorreu, a
escolha desta lotação prevalecerá sobre a anterior, aplicando-se todas as prerrogativas que constam
neste Edital.
14.4. Para fins de possível convocação, o candidato habilitado será responsável pela atualização
de seus contatos durante a vigência do Concurso Público.
14.4.1. A atualização de contatos deverá ser efetivada por meio de envio de mensagem para o
endereço eletrônico atendimento.concurso @iff.edu.br
14.5. No atendimento ao interesse público, com autorização do IFFluminense e anuência do
candidato, este poderá ser nomeado para lotação inicial em outra Instituição Federal de Ensino,
cumpridos os demais requisitos específicos do provimento.
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 N.º 70.436/72;
15.1.3. no caso de ter nacionalidade estrangeira, possuir cédula de identidade com visto permanente
ou, no mínimo, o visto temporário tipo V, com prazo de validade compatível. Nesse caso, o candidato
deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da nomeação, apresentar protocolo do pedido de
transformação do visto temporário em permanente ou protocolo do visto permanente, sob pena de ser
declarada a insubsistência da inscrição e de todos os atos decorrentes do Concurso Público. A
permanência do estrangeiro no Quadro de Pessoal Permanente do IFFluminense fica condicionada à
apresentação de cédula de identidade com visto permanente, o que deverá ocorrer em até 10 (dez) dias
úteis após a expedição desse documento pelo órgão competente;
15.1.4. gozar dos direitos políticos;
15.1.5. estar quite com as obrigações eleitorais;
15.1.6. estar quite com as obrigações do Serviço Militar (para os candidatos do sexo masculino);
15.1.7. possuir os requisitos de qualificação e escolaridade para ingresso exigidos para o
exercício do cargo;
15.1.8. estar devidamente registrado em conselho regional de classe, quando couber, bem como
estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e demais exigências de
habilitação para o exercício do cargo;
15.1.9. ter idade mínima de 18 anos;
15.1.10. 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 Arts. 132, 135 e 137, parágrafo único, da Lei N.º 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;
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15.1.11. apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo/emprego ou função política e
quanto ao recebimento de proventos de aposentadorias e/ou pensões;
15.1.11.1. a acumulação de cargos somente será permitida àqueles casos estabelecidos na
Constituição Federal, na Lei N.º 8.112/90 e alterações posteriores e no Parecer AGU GQ N.º 145/98,
não podendo o somatório da carga horária dos cargos acumulados ultrapassar 60 (sessenta) horas
semanais, respeitada a compatibilidade de horários;
15.1.12. apresentar autorização de acesso aos dados das Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme Instrução Normativa -TCU N.º 67, de 06 de julho de 2011, publicada no
DOU de 08 de julho de 2011;
15.1.13. apresentar todos os documentos indicados para investidura nos cargos relacionados neste
Edital, bem como demais documentos exigidos pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFFluminense;
15.1.14. apresentar toda a documentação que comprove que cumpriu os requisitos previstos no
presente Edital;
15.1.15. cumprir as exigências deste Edital;
15.1.16. ter aptidão física e mental, conforme Art. 5º, inciso VI, da Lei N.º 8.112/90, que será
averiguada em exame médico admissional, de responsabilidade do IFFluminense, para o qual se
exigirão exames laboratoriais e complementares, às expensas do candidato, cuja relação será
oportunamente fornecida.
15.2. Os candidatos que concorrem a vagas reservadas para Pessoas com Deficiência, nos termos do
item 16 submeter-se-ão, quando convocados, a exame médico oficial ou credenciado pelo
IFFluminense que terá decisão terminativa sobre:
a) a qualificação do candidato como pessoa com deficiência ou não;
b) o grau de deficiência, capacitante ou não para o exercício do cargo.
16. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
16.1. Consideram-se Pessoas com Deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no Art. 4º, do Decreto N.o 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, que regulamenta a Lei
Federal N.o 7.853, de 24 de outubro de 1989, bem como na Súmula N.o 45, da Advocacia-Geral da
União (portador de visão monocular).
16.2. As Pessoas com Deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto N.º 3.298
de 20 de dezembro de 1999, particularmente em seu Art. 40, participarão do Concurso em igualdade
de condições com os demais candidatos, no que se refere aos requisitos para o cargo, ao conteúdo das
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, à nota
mínima exigida para aprovação e às orientações do Decreto No 6.944, de 21 de agosto de 2009.
16.2.1. O candidato com deficiência que necessitar de atendimento especial para a realização das
provas deverá comunicar sua necessidade até o dia 13/03/2015, apresentando laudo médico no
protocolo de um dos campi do IFFluminense indicados no Anexo I.
16.3. Às Pessoas com Deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
pelo inciso VIII do Artigo 37 da Constituição Federal é assegurado o direito de inscrição para os
cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.
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16.4. As vagas reservadas para as pessoas com deficiência estão descritas no Anexo II.
16.5. Para as pessoas com Deficiência, reservou-se um percentual mínimo de 6% (seis por cento)
das vagas existentes.
16.6. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das
vagas oferecidas, nos termos do § 2º do Art. 5º da Lei N.o 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
publicada no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de 1990.
16.7. Para concorrer a uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá:
16.7.1. no ato da inscrição, realizada via Internet no
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/, declarar-se portador de deficiência;

endereço

eletrônico

16.7.2. apresentar laudo médico original ou cópia autenticada emitida nos últimos doze meses, com 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.
16.8. O candidato com deficiência deverá entregar, no período de 07/01/2015 a 06/02/2015, exceto
sábados, domingos e feriados, pessoalmente ou por terceiro, em envelope lacrado e devidamente
identificado, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público, o laudo médico
(original ou cópia autenticada) e cópia simples do CPF, no Setor de Protocolo em um dos campi
especificados no Anexo VII deste Edital. Essa documentação poderá também ser enviada até o dia
06/02/2015 (prazo limite para postagem), via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR), aos cuidados
da Comissão Organizadora do Concurso Público, identificando, por fora do envelope: “LAUDO
MÉDICO, EDITAL No.179/2014”, para o seguinte endereço: Rua Dr. Siqueira, nº 273 - Parque Dom
Bosco - Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28030-130.
16.8.1. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada) e da cópia simples do CPF,
por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IFFluminense não se responsabiliza
por qualquer tipo de ocorrência que impeça a chegada da documentação a seu destino no prazo
estipulado por este Edital;
16.8.2. 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.
16.9. O candidato com deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, na forma do item 16.2.1
deste Edital, atendimento especial para o dia da realização das provas, indicando as condições de que
necessita para a realização destas, conforme previsto no Art. 40, §1º e 2º, do Decreto N.º 3.298/99 e
suas alterações.
16.10. O resultado das solicitações de inscrições para concorrer na condição de portador de
deficiência
será
divulgado
no
dia
11/02/2015,
no
endereço
eletrônico
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/ e homologado no dia 16/02/2015, no endereço eletrônico
citado acima, com a publicação da relação final dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para
concorrer nessa condição de portadores de deficiência.
16.11. A inobservância do disposto nos itens 16.7 e 16.8 acarretará aos candidatos portadores de
deficiência a perda do direito ao pleito das vagas reservadas.
16.12. Após a homologação da solicitação das inscrições de portadores de deficiência, os candidatos
cujos pedidos tiverem sido indeferidos estarão automaticamente inscritos no processo, em igualdade
de condições com os demais candidatos na ampla concorrência.
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16.13. O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, terá seu nome incluído, por
cargo, nas duas Listas de Classificação por Núcleo (a Lista Geral de Ampla Concorrência e a
Específica de Pessoas com Deficiência).
16.14. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, caso aprovados no concurso,
serão convocados antes da posse para se submeterem à avaliação de Equipe Multiprofissional,
instituída por Portaria do reitor da Instituição, que emitirá parecer conclusivo sobre a sua condição de
Pessoa com Deficiência e a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, em
atendimento ao Artigo 43, do Decreto N.º 3.298/1999 e suas alterações.
16.14.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justifica r o atraso ou
a ausência do candidato com deficiência à avaliação da Equipe Multiprofissional.
16.15. A reprovação pela Equipe Multiprofissional ou o não comparecimento à avaliação acarretará
a perda do direito à vaga reservada ao candidato com deficiência.
16.16. O candidato cuja deficiência não se enquadrar na previsão da Súmula N.º 45, da
Advocacia Geral da União (portador de visão monocular) e do Art. 4º. e seus incisos do decreto
N.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, caso aprovado no concurso, figurará na
Lista de Classificação de Ampla Concorrência por Núcleo para o qual concorreu, considerando se o cargo.
16.17. As vagas definidas no Anexo II, reservadas para pessoas com deficiência que não forem
providas por falta de candidatos aprovados, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a
ordem geral de classificação.
17. DAS VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS OU PARDOS
17.1. Ficam reservadas aos negros ou pardos 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste
Concurso Público, em atendimento à Lei Nº 12.990, de 9 junho de 2014, para provimento de cargos
efetivos indicados no Anexo II deste Edital e das que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de
validade do Concurso, para todas as áreas e cargos, cuja ocupação dar-se-á de forma alternada com a
lista geral de classificados bem como com a lista de Pessoas com Deficiência.
17.2. A reserva de vagas para candidatos negros ou pardos será aplicada quando o número de vagas
para determinado cargo/área oferecidas neste concurso público for igual ou superior a 3 (três).
17.3. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, via Internet no
endereço eletrônico http://portal.iff.edu.br/concurso2015/, no período de 07/01/2015 a 06/02/2015,
optar por concorrer às vagas reservadas aos negros ou pardos e se autodeclarar preto ou pardo,
conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE. A autodeclaração terá validade, exclusivamente, para este Concurso Público, não podendo ser
utilizada para outros processos de qualquer natureza que não estejam previstos em Lei.
17.4. O candidato negro ou pardo deverá protocolar a Declaração de candidato autodeclarado preto
ou pardo, de acordo com o disposto no item 17.4, nos setores de protocolo dos campi do
IFFluminense, citados no Anexo VII. Esse documento também poderá ser enviado até 06/02/2015
(prazo limite para postagem), via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR), aos cuidados da
Comissão Organizadora do Concurso Público no endereço: Rua Dr. Siqueira, nº 273 - Parque Dom
Bosco - Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28030-130, identificando, por fora do envelope:
“DECLARAÇÃO RESERVA DE VAGA PARA PRETOS OU PARDOS, EDITAL No.179/2014”.
17.5. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do
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candidato, devendo este responder por qualquer falsidade. 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 procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados
o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
17.6. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros
ou pardos, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual
ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso
de fração menor que 0,5 (cinco décimos), nos termos do § 2º, do artigo 1º, da Lei nº 12.990/2014.
17.7. Os candidatos negros ou pardos participarão do Concurso em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que se refere aos requisitos para o cargo, ao conteúdo das provas, à avaliação e
aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, à nota mínima exigida
para aprovação e aos comandos do Decreto Federal nº 6.944, de 21 de agosto de 2009.
17.8. As vagas relacionadas às nomeações tornadas sem efeito e as vagas relacionadas aos candidatos
que renunciarem à nomeação não serão computadas para efeito do item 17, pelo fato de não resultar
desses atos o surgimento de novas vagas.
17. 9. Em caso de desistência de candidato negro ou pardo aprovado em vaga reservada, a vaga será
preenchida pelo candidato negro ou pardo posteriormente classificado.
17.10. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos negros ou pardos 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.
17.11. A nomeação dos candidatos negros ou pardos aprovados respeitará os critérios de alternância e
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas
reservadas a candidatos negros ou pardos.
17.12. O candidato autodeclarado negro ou pardo, se classificado na forma deste Edital, terá o seu
nome constante da lista específica de negros ou pardos, além de figurar na lista de classificação geral
de ampla concorrência.
17.13. Não cabe a análise de pedido de recurso para reserva de vaga para negros ou pardos para
aqueles que não declararem a sua condição no ato de inscrição.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1.
O
Edital
completo
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/.

está

disponível

no

endereço

eletrônico:

18.2. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas
neste Edital e em todos os possíveis comunicados e/ou retificações a serem divulgados e/ou
publicados no endereço eletrônico http://portal.iff.edu.br/concurso2015/ e no Diário Oficial da
União, quando couber.
18.2.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos
referentes a este Edital no Diário Oficial da União e/ou divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/;
18.2.2. Em momento algum poderá o candidato alegar desconhecimento das normas estabelecidas
neste Edital e respectivas alterações.
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18.3. A falsidade de afirmativas e/ou de documentos, ainda que verificada posteriormente à realização
do Concurso, implicará eliminação sumária do candidato. Serão declarados nulos de pleno direito à
inscrição e todos os atos posteriores dela decorrentes, sem prejuízos de eventuais sanções de caráter
judicial.
18.4. O candidato aprovado será convocado, seguindo a ordem classificatória, considerando o
Núcleo para o qual efetivou sua inscrição, obrigando-se a manifestar no prazo máximo d e 5 (cinco)
dias úteis, se aceita ou não a sua nomeação para o cargo. Para efetuar essa convocação, o
IFFluminense entrará em contato por telefone e correspondência eletrônica (e-mail).
18.4.1 Em caso de aceitação, o candidato deverá comparecer para entrega de documentação e será
imediatamente nomeado nos termos previstos na Lei No. 8112/90.
18.4.2 A negativa à convocação condiciona o candidato a s e manifestar por escrito, no prazo
definido de 5 (cinco) dias úteis, por meio de declaração devidamente assinada, a ser entregue
pessoalmente para autenticação no IFFluminense ou por meio de declaração, com firma reconhecida
em cartório, via Sedex para o endereço da Diretoria de Gestão de Pessoas - Rua Dr. Siqueira, nº 273 Parque Dom Bosco - Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.030-130.
18.4.3. Na hipótese do não pronunciamento do interessado no prazo determinado após a
convocação descrita no item 14, o IFFluminense encaminhará telegrama email informando a data da
publicação da nomeação no Diário Oficial da União e, caso o candidato não se manifeste dentro do
prazo previsto para posse, será considerado desistente deste Concurso e permitirá ao IFFluminense
convocar o próximo candidato da lista de classificação.
18.5. Em caso de convocação para ocupar cargos em que não há candidatos aprovados em um Núcleo
específico, e mediante a possibilidade de recorrer à lista de aprovados de outro Núcleo, o critério
adotado para a convocação do candidato será sempre o da nota obtida, considerando-se a mais
elevada.
18.6. Qualquer candidato que, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da nomeação no Diário
Oficial da União, não tenha tomado posse, será considerado desistente do Concurso Público.
18.6.1. Em se tratando de candidato, que esteja na data de publicação da convocação, em licença
prevista nos incisos I, III e V do Art. 81 da Lei 8.112/90, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV,
VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do Art. 102 da referida lei, o prazo será contado a partir
do término do impedimento, conforme estabelecido no Art. 13, § 2º. da Lei 8.112/90.
18.7. O candidato deverá manter atualizado, na Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria do
IFFluminense, seu endereço completo, telefone(s) de contato e endereço eletrônico (e-mail) enquanto
estiver participando do concurso público. A atualização dos dados deverá ser feita por meio do
endereço eletrônico: atendimento.concurso@iff.edu.br.
18.8. O IFFluminense não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
18.8.1. endereço não atualizado;
18.8.2. endereço de difícil acesso;
18.8.3. ausência de telefone e/ou impossibilidade de contato;
18.8.4. ausência de endereço eletrônico (e-mail) do candidato e/ou não recebimento da
correspondência eletrônica, por quaisquer motivos;
18.8.5. telegrama devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas de
fornecimento e/ou endereço errado do candidato, bem como atraso na entrega da correspondência;
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18.8.6. extravio da correspondência ou não entrega por ausência de destinatário;
18.8.7. correspondência recebida por terceiros.
18.9. Os candidatos aprovados neste Concurso Público que forem nomeados para municípios em que o
IFFluminense possua mais de um campus, apesar de sua opção por uma lotação específica, conforme
necessidade institucional, poderão atuar simultaneamente em mais de um deles.
18.10. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele
será automaticamente eliminado do concurso público.
18.11. Em qualquer hipótese da admissão do candidato, ao tomar posse, o servidor nomeado para o
cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, conforme regime jurídico, por
período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação
para o desempenho do cargo.
18.11.1. O servidor deverá participar, obrigatoriamente, durante o estágio probatório, das atividades
previstas no Programa de Recepção do Servidor a serem ofertadas pelo IFFluminense;
18.11.2. Em nenhuma outra hipótese, que não sejam aquelas amparadas por lei ou por interesse da
Administração, os pedidos de remoção e/ou redistribuição no período de estágio probatório poderão
ser deferidos.
18.12. Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de habilitação e
classificação no Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação do resultado do Concurso,
publicada no Diário Oficial da União.
18.13. Em observância à legislação, os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de
quarenta horas.
18.14. Na hipótese de, por força maior, a Comissão de Concurso Público, designada pelo reitor do
IFFluminense, tiver necessidade de alterar quaisquer das disposições fixadas neste Edital, a
comunicação será realizada por meio de nota oficial, divulgada pelo site
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/ e pelo Diário Oficial da União, quando couber, constituindose tal documento, a partir de então, parte integrante deste Edital.
18.15. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão
responsável pela realização do Concurso Público em acordo com a reitoria do IFFluminense, à luz das
normas em vigor.
18.16. Para informações e dúvidas referentes ao conteúdo deste Edital, o candidato poderá entrar em
contato por meio do endereço eletrônico atendimento.concurso@iff.edu.br.

LUIZ AUGUSTO CALDAS PEREIRA
REITOR
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ANEXO I
EDITAL Nº179 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
Concurso Público para Provimento de Cargos da Carreira de Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico e Cargos da Carreira de Servidores Técnico-Administrativos em
Educação
CRONOGRAMA
ETAPA/ ATIVIDADE

DATA/
PERÍODO

Publicação do Edital

02/01/2015

Período de inscrição

07/01 a
06/02/2015

Solicitação de isenção da taxa de
inscrição.

07/01 a
22/01/2015

Entrega de Laudo Médico (Pessoas
com Deficiência – PCD)
Entrega de Autodeclaração para
reserva de vagas para pretos ou
pardos
Resultado da solicitação de isenção
da taxa de inscrição
Recurso do resultado da solicitação
de isenção da taxa de inscrição
Homologação do resultado da
solicitação de isenção da taxa de
inscrição
Resultado da solicitação das
inscrições de Pessoas com
Deficiência
Recurso do resultado da solicitação
das inscrições das Pessoas com
Deficiência
Homologação das inscrições das
Pessoas com Deficiência
Data limite para pagamento da taxa
de inscrição

LOCAL
Diário Oficial da União (DOU)
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/

07/01 a
06/02/2015

No protocolo dos campi do
IFFluminense(Anexo VII) ou remessa postal

07/01 a
06/02/2015

No protocolo dos campi do IFFluminense
(Anexo VII) ou remessa postal

06/02/2015
09/02/2015
11/02/2015

11/02/2015

12/02/2015
16/02/2015
13/02/2015

Divulgação das inscrições deferidas

06/03/2015

Recursos sobre a divulgação das
inscrições deferidas

09/03/2015

Homologação das inscrições

10/03/2015

No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
Em qualquer agência bancária em horário de
atendimento bancário
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
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Solicitação de atendimento especial
para a realização das provas,
Até 13/03/2015
conforme itens 4.14 e 16.2.1.
Divulgação do local de prova e
disponibilização do Cartão de
16 a 18/03/2015
Confirmação da Inscrição
Envio de mensagem da não obtenção
19/03/2015
do Cartão de Confirmação
22/03/2015
Prova Objetiva
das 14h às 18h
Divulgação do Gabarito da Prova
23/03/2015
Objetiva
Interposição de Recurso contra
24/03/2015
Gabarito
Resultado dos Recursos contra o
01/04/2015
Gabarito
Resultado da Prova Objetiva

10/04/2015

Recurso contra o resultado da Prova
13/04/2015
Objetiva
Resultado Final da Prova Objetiva
14/04/2015
(data provável)
Publicação na Imprensa Oficial do
Resultado Final para o Cargo de
15/04/2015
Técnico-Administrativo em
Educação (data provável)
Sorteio do tema para a prova de
Desempenho Didático e Entrega dos
15/04/2015
Títulos
Prova de Desempenho Didático
A partir das 8
(havendo necessidade, será realizada horas dos dias 16
em 02 dias)
e 17/04/2015
Divulgação do Resultado da Prova
de Desempenho Didático e de
04/05/2015
Títulos
Recurso da Prova de Títulos
Resultado dos Recursos da prova de
Títulos
Resultado Final para o Cargo de
Professor (data provável)
Publicação na Imprensa Oficial do
Resultado Final para o Cargo de
Professor (data provável)

05/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
11/05/2015

No protocolo dos campi indicado no Anexo
VII
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
atendimento.concurso@iff.edu.br
No local indicado no cartão de confirmação
de inscrição
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
Diário Oficial da União (DOU)

Nos locais indicados no endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
Nos locais indicados no endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
No endereço
http://portal.iff.edu.br/concurso2015/
Diário Oficial da União (DOU)
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ANEXO II
EDITAL Nº179 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
Concurso Público para Provimento de Cargos da Carreira de Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico e Cargos da Carreira de Servidores Técnico-Administrativos em
Educação
Distribuição de vagas por núcleo, de acordo com os cargos/áreas/disciplinas, vagas para ampla
concorrência (AC), pessoas com deficiência (PCD), vagas para negros/pardos e regime de
trabalho
Cargo de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Núcleo I – vagas para os campi e as unidades do IFFluminense localizados nos municípios de Bom
Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Cambuci, Santo Antônio de Pádua e Cordeiro (vinculado ao campus
de Santo Antônio de Pádua).
N° de Vagas
Áreas

Informática
Administração/Gestão
Direito
Eletrotécnica
Mecânica

Controle e Automação
Total

Regime de trabalho

AC

PCD

Negros/pardos

Total

01

01

-

02

40h com Dedicação
Exclusiva

01

-

02

40h com Dedicação
Exclusiva

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

01

02

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

06

01

02

09

--

01
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Núcleo II – vagas para os campi, a reitoria e as unidades do IFFluminense nos municípios de Campos
dos Goytacazes e São João da Barra

N° de Vagas
Áreas

Regime de trabalho

AC

PCD

Negros/pardos

Total

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

01

02

40h com Dedicação
Exclusiva

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

Teatro

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

Total

09

--

01

10

--

Construção Civil
Construção Naval
Dança
Eletrotécnica

Farmácia
Mecânica
Mecânica

Petróleo e Gás
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Núcleo III – vagas para os campi e as unidades do IFFluminense nos municípios de Macaé e
Quissamã

N° de Vagas
Áreas

Regime de trabalho

AC

PCD

Negros/pardos

Total

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva

01

01

-

02

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva

Segurança do Trabalho
e Saúde

01

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva

Total

08

01

09

--

Espanhol
Administração/Gestão
Eletrônica
Eletrotécnica
Física
Mecânica
Mecânica

-
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Núcleo IV – vagas para os campi e as unidades do IFFluminense nos municípios de Cabo Frio,
Itaboraí e Maricá
N° de Vagas
Áreas

Regime de trabalho

AC

PCD

Negros/pardos

Total

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva ou 20h

01

-

-

01

40h com Dedicação
Exclusiva

Mecânica

01

-

01

02

40h com Dedicação
Exclusiva

Total

05

-

01

06

--

Construção Civil
Hotelaria/Gestão

Arquitetura
Topografia

Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação - Nível D
Núcleo I – vagas para os campi e as unidades do IFFluminense localizados nos municípios de Bom
Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Cambuci, Santo Antônio de Pádua e Cordeiro (vinculado ao campus
de Santo Antônio de Pádua).

N° de Vagas
Cargos

Regime de trabalho

AC

PCD

Negros/pardos

Total

Técnico de
Contabilidade

01

01

-

02

40h

Técnico de
Laboratório/Área:
Eletrotécnica

01

-

-

01

40h

Técnico de
Laboratório/Área:
Mecânica

01

-

-

01

40h

Técnico de
Secretariado

01

-

-

01

40h

Total

04

01

-

05
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Núcleo II – vagas para os campi, a reitoria e as unidades do IFFluminense nos municípios de Campos
dos Goytacazes e São João da Barra
N° de Vagas
Cargos

Regime de trabalho

AC

PCD

Negros/pardos

Total

Técnico em Arquivo

01

-

-

01

Técnico de
Laboratório/Área:
Produção de Áudio e
Vídeo

01

-

Técnico em Tecnologia
da Informação

01

-

-

01

40h

Técnico de
Secretariado

01

-

-

01

40h

Técnico em Som

01

-

-

01

40h

Total

05

-

01

06

--

01

02

40h

40h

Núcleo III – vagas para os campi e as unidades do IFFluminense nos municípios de Macaé e
Quissamã
N° de Vagas
Cargos

Regime de trabalho

AC

PCD

Negros/pardos

Total

Técnico de
Secretariado

01

-

-

01

40h

Total

01

-

-

01

--
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Núcleo IV – vagas para os campi e as unidades do IFFluminense nos municípios de Cabo Frio,
Itaboraí e Maricá

N° de Vagas
Cargos

Técnico de
Laboratório/área:
Edificações

AC
01

Regime de trabalho

PCD

Negros/pardos

Total

-

-

01

40h

Técnico de
Laboratório/área:
Produção de Áudio e
Vídeo

01

-

-

01

40h

Técnico de
Secretariado

01

-

-

01

40h

Total

03

-

-

03

--
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ANEXO III
EDITAL Nº179 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
Concurso Público para Provimento de Cargos da Carreira de Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico e Cargos da Carreira de Servidores Técnico-Administrativos em
Educação
Descrição Sumária dos Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação
CARGO

1.Técnico em Arquivo

DESCRIÇÃO
- 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 em:
 recebimento, registro e distribuição dos documentos, bem
como controle de sua movimentação;
 classificação, arranjo, descrição e execução de demais
tarefas necessárias à guarda e conservação dos
documentos, assim como prestação de informações
relativas aos mesmos;
 preparação de documentos de arquivos para microfilmagem
e conservação e utilização do microfilme;
 preparação de documentos de arquivo para processamento
eletrônico de dados.
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2.Técnico em Contabilidade

- Identificar documentos e informações, atender à fiscalização;
executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de
custos e efetuar contabilidade gerencial;
- Realizar controle patrimonial;
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

- Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área
de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de
material e substâncias através de métodos específicos;
- Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos;
- Desenvolver projetos de edificações sob supervisão de um
engenheiro civil;
- Planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos;
3.Técnico de
Laboratório/área: Edificações - Supervisionar a execução dos serviços;
- Treinar mão de obra e realizar o controle tecnológico de materiais
e do solo;
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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4.Técnico de Laboratório/
Área: Eletrotécnica

- Executar trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com a
área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros
de material e substâncias por meio de métodos específicos;
- Planejar e executar de tarefas de manutenção, instalar e reparar
sistemas elétricos convencionais e automatizados, bem como as de
coordenar e desenvolver equipes de trabalho no planejamento;
- Desenvolver, avaliar projetos e aplicar normas técnicas;
- Guardar e solicitar o material necessário aos serviços do
laboratório;
- Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança;
- Manter atualizada a manutenção dos equipamentos e
providenciar as solicitações necessárias para o seu conserto,
quando for o caso;
- Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no
mesmo campo de atuação;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

5.Técnico de Laboratório/
Área: Produção de Áudio e
Vídeo

- Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área
de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de
material e substâncias através de métodos específicos;
- Montar e projetar filmes cinematográficos;
- Manejar equipamentos audiovisuais utilizando nas diversas
atividades didáticas, pesquisa e extensão, bem como operar
equipamentos eletrônicos para gravação em fita ou fios magnéticos,
filmes, discos virgens e outras mídias;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

6.Técnico de Tecnologia da
Informação

- 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.

7.Técnico em Secretariado

- Organizar a rotina diária e mensal da chefia ou direção, para o
cumprimento dos compromissos agendados;
- Estabelecer os canais de comunicação da chefia ou direção com
interlocutores, internos e externos;
- Organizar tarefas relacionadas com o expediente geral do
secretariado da chefia ou direção;
- Controlar e arquivar documentos;
- Preencher e conferir documentação de apoio à gestão
organizacional;
- Utilizar aplicativos e a internet na elaboração, organização e
pesquisa de informação;
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
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complexidade associadas ao ambiente organizacional;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

8. Técnico em Som

- Instalar e reparar equipamentos de som elétrico, de acordo com as
instruções e supervisão recebida, avaliar e controlar as instalações,
aparelhos, circuitos e outros equipamentos; testar aparelhos e
componentes para assegurar o seu perfeito funcionamento, bem
como montar e operar a aparelhagem de som tendo em vista uma
finalidade específica;
- Prestar assistência técnica e manutenção de equipamentos de som,
assistir tecnicamente o operador de som, quando necessário.
- Executar montagem e instalações de equipamentos de som
elétrico e eletrônico;
- Executar reparos, recuperação, ajustagem e calibragem,
obedecendo as normas e instruções previamente elaboradas, de
equipamentos
de
som
elétrico
e
eletrônico;
- Montar aparelhos e equipamentos, ligando-os a amplificadores;
- Assegurar a transmissão do som de forma eficiente;
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.

- Executar trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com a
área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros
de material e substâncias por meio de métodos específicos;
- Elaborar projetos de sistemas eletromecânicos;
- Montar e instalar máquinas e equipamentos;
- Desenvolver processos de fabricação e montagem;
- Planejar e executar de tarefas de manutenção, instalar e reparar
sistemas eletromecânicos convencionais e automatizados, bem
como as de coordenar e desenvolver equipes de trabalho no
9. Técnico de
planejamento;
Laboratório/Área: Mecânica
- Desenvolver, avaliar projetos e aplicar normas técnicas;
- Guardar e solicitar o material necessário aos serviços do
laboratório;
- Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança;
- Manter atualizada a manutenção dos equipamentos e providenciar
as solicitações necessárias para o seu conserto, quando for o caso;
- Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no
mesmo campo de atuação;
- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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ANEXO IV
EDITAL Nº179 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
Concurso Público para Provimento de Cargos da Carreira de Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico e Cargos da Carreira de Servidores Técnico-Administrativos em
Educação
INDICAÇÃO DE REQUISITOS PARA INGRESSO
Indicação de Requisito para Ingresso nas Áreas/Disciplinas do Cargo de Professor da Carreira
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Nº
1

Áreas/disciplinas
Administração/Gestão

2
3

Arquitetura

Construção Civil

4
Construção Naval
5

Automação Industrial
ou Controle e
Automação

6

Dança

7
8

Direito
Eletrotécnica

9

Eletrônica

Requisito de qualificação para Ingresso
Bacharelado em Engenharia de Produção ou em
Administração ou em Economia.
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo
Licenciatura nas disciplinas da área de Construção
Civil ou Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
ou Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo ou
Cursos Superiores de Tecnologia em Agrimensura
ou em Estradas ou em Construção de Edifícios ou
em Controle de Obras ou em Materiais de
Construção.
Engenharia Naval ou em Engenharia Naval e
Oceânica ou em Engenharia Mecânica Naval ou
Curso Superior de Tecnologia em Construção Naval
Licenciatura nas disciplinas da área de Automação
ou bacharelado em Engenharia de Automação
Industrial ou em Engenharia de Computação ou em
Engenharia de Controle e Automação ou
Engenharia Mecatrônica
Licenciatura em Educação Física e Graduação e/ou
Licenciatura em Dança
Graduação em Direito
Licenciatura nas disciplinas de Eletrotécnica ou
graduação em Engenharia Elétrica ou em
Engenharia de Controle e Automação ou Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas Elétricos ou
Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica
Industrial.
Licenciatura nas disciplinas de Eletrônica ou
graduação em Engenharia de Sistemas e
Computação ou Engenharia da Computação ou
Engenharia de Controle e Automação ou
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10
11
12

Farmácia
Física
Hotelaria/Gestão

13

Informática

14
15

Língua Espanhola
Mecânica

16

Petróleo e Gás

17

Segurança do Trabalho e
Saúde

18

Teatro

Engenharia Mecatrônica ou Engenharia Eletrônica
ou Engenharia Elétrica ou Engenharia de
Telecomunicações ou Curso Superior de Tecnologia
em Mecatrônica Industrial ou Curso Superior de
Tecnologia em Automação Industrial ou Curso
Superior de Tecnologia em Sistemas Elétricos ou
Curso
Superior
de
Tecnologia
em
Telecomunicações
ou
em
Sistemas
de
Telecomunicações.
Graduação em Farmácia
Licenciatura plena em Física
Curso Superior em Hotelaria ou Superior em
Turismo ou com formação superior em
Administração.
Licenciaturas na área de Informática ou
Bacharelado em Ciência da Computação ou em
Tecnologia da Informação ou em Sistemas de
Informação ou em Engenharia de Computação ou
em Software ou Curso Superior de Tecnologia na
área de Informática.
Licenciatura em Letras /Português/ Espanhol
Licenciatura Plena nas disciplinas da área de
Mecânica ou Bacharelado em Engenharia Mecânica
ou em Engenharia Metalúrgica ou em Engenharia
de Materiais ou Curso Superior de Tecnologia em
Mecânica ou em Manutenção ou equivalente.
Engenharia de Petróleo e Gás ou Engenharia
Química com especialização em Petróleo e Gás ou
Curso Superior de Tecnologia em Petróleo e Gás
Curso Superior de Tecnologia em Segurança no
Trabalho; Graduação em engenharia com PósGraduação na área de Segurança no Trabalho ou
Saúde no Trabalho ou Meio Ambiente..
Licenciatura em Artes Cênicas - Teatro

Licenciatura Plena em Educação Artística com
habilitação em Artes Cênicas e Licenciatura
Plena em Teatro.
19

Topografia

Engenharia Cartográfica ou de Agrimensura, ou
Civil ou Arquitetura e Urbanismo ou Curso
Superior de Tecnologia em Agrimensura ou em
Estradas.
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Indicação de Requisito para Ingresso nos Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em
Educação de Nível D
CARGO
1.Técnico em Arquivo

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO
Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico na
área, em acordo com a Lei No.6.546/1978.

2.Técnico em Contabilidade

Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico na
área

3.Técnico de
Laboratório/área: Edificações

Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico na
área

4.Técnico de Laboratório/
Área: Eletrotécnica

Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico na
área

5.Técnico de Laboratório/
Área: Produção de Áudio e
Vídeo

Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico na
área

6.Técnico de Tecnologia da
Informação

Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso técnico em
Informática ou em Eletrônica ou em Redes de Computadores ou
em Informática para Internet ou outros cursos Técnicos na área

7.Técnico em Secretariado

Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico na
área

8. Técnico em Som
9. Técnico de
Laboratório/Área: Mecânica

Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso na área
Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico em
Mecânica ou em Fabricação Mecânica ou em Eletromecânica
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ANEXO V (PARTE I)
EDITAL NO. 179 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CARREIRA DE PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
CONHECIMENTOS GERAIS
1. LÍNGUA PORTUGUESA - 10 (dez) questões
a. Interpretação de textos. Tipologia e gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do
texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade.
Intertextualidade. Coesão e coerência textuais;
b. Figuras de linguagem; funções da linguagem; variação linguística e níveis de linguagem.
c. Análise morfossintática. Semântica. Estrutura e formação das palavras. Significação das
palavras, conotação e denotação, ambiguidade.
d. Pontuação; sintaxe de concordância, de regência e de colocação; emprego do sinal
indicativo de crase; Reescrita de frases.
e. Paralelismo sintático e semântico.
f. Acentuação gráfica; Reforma ortográfica.
2. LEGISLAÇÃO- 10 (dez) questões
a. Legislação e contexto histórico da Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
b. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das
Fundações Públicas Federais: Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição (Art. 5º a 39). Dos direitos
e vantagens (Art. 40 a 99). Do regime disciplinar (Art. 116 a 142). Do processo
administrativo disciplinar (Art. 143 a 182).
c. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:
Decreto 1.171, de 1994 e suas atualizações; Lei 11.892 de 2008; Lei 12.771 de 2012; Lei
8.069 de 1990; Lei 10.098 de 2000; Lei 10.436 de 2002; Lei 10.861 de 2004; Decreto
5.773 de 2007; Portaria Normativa MEC 40 de 2007 e que foi republicada em 2010.
Normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das
Fundações Públicas: Lei 8.027, de 12 de abril de 1990, e suas atualizações.
d. Lei 11.892 de 28 de dezembro de 2008: criação da rede federal de educação profissional e
dos Institutos Federais.
e. Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia – Publicado pelo Ministério da
Educação; concepção e diretrizes.
f. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos: publicado pelo Ministério da Educação.
Pressupostos teóricos, históricos e legais da Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (EPCT); concepção e diretrizes.
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g. Ações Afirmativas Educação Inclusiva: políticas que visam à democratização do acesso
e à garantia da permanência escolar.
h. Lei nº 8.069, de 13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 (trinta) questões
1. CONTEÚDOS RELATIVOS À DOCÊNCIA – 5 (cinco) questões comuns a todas as
áreas
a. As Escolas Pedagógicas e a organização escolar (currículo, avaliação, planejamento,
Projeto Político Pedagógico e/ou Institucional); concepções epistemológicas de
aprendizagem.
b. Relações de produção e educação do trabalhador; a perspectiva da politecnia. A
educação politécnica no Brasil.
c. As tecnologias de comunicação e informação e o processo de ensino e aprendizagem
(modalidade a distância e presencial); relações, modelos e programas de Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS); ética e meio ambiente.
2. CONTEÚDOS RELATIVOS À ÁREA DE FORMAÇÃO – 25 (vinte e cinco) questões
2.1. Área de Atuação: ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO
a. O Campo da Administração: Estruturas Administrativas; Áreas Administrativas; Planejamento
da Ação Empresarial; Ambiente Organizacional; Gestão de Recursos Humanos; Ciência
Econômica; Noções de Microeconomia; Noções de Macroeconomia; Análise de Investimentos;
Sociedade, Trabalho, Mercados, Automação e suas implicações.
b. Acumulação de Capital, Juros Simples e Juros Compostos; Taxas Nominal e Efetiva,
Série de Pagamentos Iguais; Sistema Contábil; Demonstrações Financeiras; Análise das
Demonstrações Financeiras.
c. Economia: Conceitos básicos de economia. Modos de produção, fatores de produção, oferta e
demanda, equilíbrio de mercado, estruturas de mercado, macroeconomia, produção, emprego e
inflação; Processo de crescimento e desenvolvimento econômico: o Brasil no mercado globalizado;
A dinâmica da dependência econômica e tecnológica.
d. Gestão de Projetos e Empreendedorismo: Projetos: Conceitos fundamentais; Importância do
projeto; Tipos e etapas de elaboração de projetos; Gestão de projetos; Prática da elaboração:
técnicas; Aspectos administrativos, legais, econômicos, técnicos e financeiros; Empreendedorismo:

Histórico do empreendedorismo no mundo; Comportamento e perfil do empreendedor;
Teorias empreendedoras; A empresa, o mercado empreendedor e suas mudanças;
Concorrentes e fornecedores; Fatores de risco; Conceitos de cooperativismo: importância
no mercado competidor; Logística: Função da logística na administração de empresas; A
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logística empresarial como diferencial competitivo; Centros de distribuição e almoxarifados:
especificações e normas de armazenamento de produtos; Importância dos tipos de embalagens e
controle de qualidade no processo de transporte de cargas (conteinerização); Fornecimento e
distribuição: leis e normas; Históricos de distribuição e previsões de demanda.
e. Gestão Pública: Caracterização, objetivos e princípios; Relação entre Estado e governo;

entre governo e gestão pública; Diferenças entre setor público e privado; Tipologias da
administração pública: Patrimonialista; Burocrática; Gerencialista.
f. Direito Administrativo: Conceito de Direito Administrativo; Administração pública; Atos
Administrativos; Serviços públicos; Servidores públicos.
g. Administração de Materiais: Evolução do Controle de Estoques e Patrimônio; Políticas de
Estoques; Métodos de previsão dos estoques (níveis dos estoques); Curva dente de serra. Sistema
ABC de classificação de materiais; Sistema de controle, classificação e codificação de materiais;
Inventário físico; Distribuição de materiais.
h. Conceito Contábil de Patrimônio: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido; Equação Fundamental do
Patrimônio; Balanço Patrimonial: Conceito; Importância; Representação Gráfica do Balanço

Patrimonial; Origens e Aplicações de Recursos; Grupo de Contas; Variações do Patrimônio
Líquido.
i. Demonstração do Resultado do Exercício: Conceito; Importância; Diferença entre
Despesas e Custos; Estrutura da DRE; Apuração de Resultado; Formação do Preço de
Venda: Custos Fixos e Variáveis; Despesas Fixas e Variáveis; Fórmula para Cálculo do
Preço de Venda; Determinação do Preço de Venda.; Tributos que Influenciam na Atividade
Comercial: PIS; COFINS; IRPJ; CSLL; Simples Nacional; ICMS.
j. Tributos da Pessoa Física: Rendimentos sujeitos à tributação do Imposto de Renda;
Rendimentos isentos do Imposto de Renda; Encargos previdenciários; Tributos incidentes
sobre a folha de pagamento: Encargos sociais – INSS e FGTS; Cálculo do custo de pessoal
para a empresa.
l. Marketing e Vendas: Conceito de Marketing: 4p's e 4A's; ambiente de Marketing;
Endomarketing; Comportamento do consumidor: comportamento e decisão de compra;
segmentação de mercado e estratégia de comunicação de marketing; Responsabilidade
Social, Pesquisa de Marketing e Administração de vendas.
m. Gestão de Pessoas: Cultura e Clima Organizacional; Recrutamento: Ética no
recrutamento e seleção; Estratégias de recrutamento; Formas de divulgação das vagas e
captação de candidatos. Treinamento: Introdução ao treinamento; Etapas do treinamento;
Programa de Incentivo; Benefícios e Serviços.
2.2. Área de Atuação: ARQUITETURA
a. Desenho geométrico: polígonos, figuras semelhantes e equivalentes; estudo da
circunferência; tangência e concordância; estudo dos planos, tipos de planos, pertinência
de ponto e plano e de reta e plano; elementos geométricos que definem um plano; Normas
sobre desenho arquitetônico; representação de um projeto utilizando as técnicas
tradicionais e digitais: planta baixa, planta de localização e planta de situação, cortes e
fachadas e projetos complementares; Desenho técnico: caligrafia técnica, uso dos
instrumentos de desenho, retas paralelas e perpendiculares, mediatriz, divisão de
segmento, ângulos, polígonos regulares e irregulares, concordância, divisão de
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

circunferência; carimbos; organização em formato gráfico dos projetos, vistas
ortográficas, perspectivas isométricas, cortes.
Conceitos e metodologia de projetos - fundamentos para concepção e desenvolvimento
de projetos de arquitetura; As fases do projeto arquitetônico: estudo preliminar,
anteprojeto e projeto executivo; definições e metodologias na busca de um resultado
projetual satisfatório.
Desenho assistido por computador (utilização de software para elaboração de desenho
técnico e arquitetônico). Conforto ambiental na arquitetura: térmico, lumínico, acústico.
Sustentabilidade nas construções: certificações Leed, Aqua, Procel; Green Buildings;
materiais de construções sustentáveis, boas práticas para a sustentabilidade das edificações.
Especificação de sistemas construtivos e materiais, bem como os procedimentos de
execução dos serviços.
Legislações e Normas pertinentes ao projeto de arquitetura: parâmetros urbanísticos
(taxa de ocupação, gabarito, afastamentos, índice de aproveitamento do terreno, dentre
outros), acessibilidade, ergonomia, prevenção e combate a incêndio (COSCIP). Ética e
Prática Profissional. Legislação para o exercício da profissão do arquiteto. Direitos,
deveres, obrigações e responsabilidades inerentes ao profissional de arquitetura e a seu
trabalho. Organização e métodos de administração e trabalho profissional. O trabalho do
arquiteto em relação às modalidades de licitação (concursos, concorrências, dentre outros).
Materiais de Construção (madeiras, rochas, cerâmicas, metais, vidros, polímeros e
tintas): conceito, tipos, componentes, fabricação, especificações, características,
propriedades e aplicações. Concretos e Argamassas (aglomerantes, agregados e
aditivos): conceito, fabricação, tipos, características, aplicações e ensaios de
caracterização. Traços, dosagem e propriedades. Canteiro de obras e locação:
conceito, tipos, finalidades, partes, elementos, etapas de planejamento, implantação e
técnicas de execução. Alvenarias de Blocos Artificiais para Muros, Paredes e Arcos:
conceitos, tipos, partes, elementos, características e técnicas de execução. Coberturas:
tipos, elementos, características e técnicas de execução.
Impermeabilizações e Proteções: princípios gerais; tipos de impermeabilizações,
isolamento térmico e acústico; técnicas de aplicação. Esquadrias (em madeira, aço-doce,
alumínio, PVC e vidro): tipos, elementos, finalidades e técnicas de montagem,
posicionamento e fixação. Revestimentos: de pisos, de paredes e de tetos em madeiras,
argamassas, rochas, cerâmicas, porcelanatos, polímeros, metais e de vidros. Pinturas
imobiliárias: tipos, finalidades, características e técnicas de execução.
Projeto e Execução de Instalações Elétricas, e Comunicações Prediais: procedimentos
executivos das instalações, normas técnicas, tubulação, fiação, dimensionamento de
circuitos elétricos. Materiais elétricos: tipos, classes características e emprego.
Projeto e Execução de Instalações Hidráulico-Sanitárias, de incêndio e pânico e de
gás natural, segundo as normas do CBERJ – Corpo de Bombeiros do Estado do Rio
de Janeiro: procedimentos executivos das instalações, normas técnicas, dimensionamento.
Materiais: tipos, classes, características e emprego.
Utilização dos softwares específicos para projeto e dimensionamento de instalações
diversas. Orçamento de Obras e Controle de Custos: Projeto básico e executivo,
composição de preços, custo, preço, valor, memorial descritivo, quantitativo dos materiais,
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BDI, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Boletins e catálogos Emop.
Análise da lei das licitações, Lei N° 8666 de 1993 e modificações. Curva ABC. Utilização
de softwares para orçamento, planejamento e gerenciamento e controle de obras civis.
j. Saúde Higiene e Segurança do Trabalho; conceitos de higiene e segurança do trabalho.
Proteção contra incêndio, explosões, choques elétricos, sinalização de segurança,
equipamentos de proteção coletiva e individual. Higiene do trabalho: agentes físicos,
químicos e biológicos.

2.3. Área de Atuação: CONSTRUÇÃO CIVIL
a. Materiais de Construção (madeiras, rochas, cerâmicas, metais, vidros, polímeros e
tintas): conceito, tipos, componentes, fabricação, especificações, características,
propriedades e aplicações. Concretos e Argamassas (aglomerantes, agregados e aditivos):
conceito, fabricação, tipos, características, aplicações e ensaios de caracterização. Traços,
dosagem e propriedades.
b. Canteiro de obras e locação: conceito, tipos, finalidades, partes, elementos, etapas de
planejamento, implantação e técnicas de execução. Solos: Origem, formação,
caracterização e classificação. Compactação dos solos, percolação de água, pressões no
terreno. Estabilidade de taludes e barragens de terra. Fundações: sapatas, estacas e blocos
de coroamento em concreto armado. Carregamento, dimensionamento e detalhamento das
armaduras de ferro-aço.
c. Desenho Arquitetônico: definição, simbologia, tipos: plantas, cortes, vistas e perspectiva
isométrica, perspectiva cônica, cotagem. Projeto Arquitetônico: Proposta gráfica visando a
plástica e a funcionalidade da edificação, cujo partido sugerido contemple, além de
resolução do organograma, fluxograma e orientação solar, também as características
essenciais relativas à viabilidade técnica e legal.
d. Estruturas: Introdução à engenharia de estruturas, fundamentos de resistência dos
materiais, fundamentos de estática: definição e classificação de forças, ponto de
aplicação de forças, momento de uma força, equações de equilíbrio de corpo rígido,
Definição de esforços solicitantes. Esforços solicitantes em sistemas planos: força
normal, força cortante e momento fletor. Diagramas de esforços solicitantes para
vigas isostáticas e treliças. Conceituação estrutural, tipos, partes, elementos,
características e técnicas de execução. Infraestrutura - direta e indireta, superficial e
profunda, em concreto armado e estrutura metálica; Supra estrutura - em concreto
armado convencional ou protendido. argamassa armada e estrutura metálica. Pilares,
tirantes, vigas, lajes e escadas em concreto armado e estrutura metálica: planta de formas,
de armação, detalhamentos e carregamentos. Utilização de softwares específicos para
projeto e dimensionamento de estruturas de Concreto Armado e Estruturas
metálicas. Alvenarias de Blocos Artificiais para Muros, Paredes e Arcos: conceitos,
tipos, partes, elementos, características e técnicas de execução. Coberturas: tipos,
elementos, características e técnicas de execução. Impermeabilizações e Proteções:
princípios gerais; tipos de impermeabilizações, isolamento térmico e acústico; técnicas de
aplicação. Esquadrias (em madeira, aço-doce, alumínio, PVC e vidro): tipos, elementos,
43

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

e.

f.

g.

h.

i.

j.

finalidades e técnicas de montagem, posicionamento e fixação. Revestimentos: de pisos,
de paredes e de tetos em madeiras, argamassas, rochas, cerâmicas, porcelanatos, polímeros,
metais e de vidros. Pinturas imobiliárias: tipos, finalidades, características e técnicas de
execução.
Projeto e Execução de Instalações Elétricas, e Comunicações Prediais: procedimentos
executivos das instalações, normas técnicas, tubulação, fiação, dimensionamento de
circuitos elétricos. Materiais elétricos: tipos, classes características e emprego.
Projeto e Execução de Instalações Hidráulico-Sanitárias, de incêndio e pânico,
segundo as normas do CBERJ – Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e
de gás natural, e procedimentos executivos das instalações, normas técnicas,
dimensionamento. Materiais: tipos, classes, características e emprego.
Utilização de softwares específicos para projeto e dimensionamento de instalações
diversas. Desenho Técnico: normas, convenções, instrumentos de trabalho, técnicas de
traçado, escalas. Vistas Ortográficas: Geometria Descritiva: método de projeção, de
representação e leitura de vistas. Desenho Arquitetônico: definição, simbologia, tipos:
plantas, cortes, vistas e perspectiva isométrica, perspectiva cônica, cotagem. Projeto
Arquitetônico: Proposta gráfica visando a plástica e a funcionalidade da edificação, cujo
partido sugerido contemple, além de resolução do organograma, fluxograma e orientação
solar, também as características essenciais relativas à viabilidade técnica e de acordo com o
Regulamento de Edificações, Plano Diretor, Código de Obras e Legislação complementar
da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
Acessibilidade. Autocad Aplicado ao Desenho de Construção Civil: Conhecimento
sobre os elementos da interface do programa AutoCAD, além das ferramentas de
visualização, edição, formatação, desenho, construção/modificação 2D, dimensionamento
e organização do desenho. Orçamento de Obras e Controle de Custos: Projeto básico e
executivo, composição de preços, custo, preço, valor, memorial descritivo, quantitativo dos
materiais, BDI, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Boletins e catálogos
Emop. Análise da lei das licitações, Lei N° 8666 de 1993 e modificações. Curva ABC.
Utilização de softwares para orçamento, planejamento e gerenciamento e controle de
obras civis. Saúde Higiene e Segurança do Trabalho; Introdução: conceitos de higiene e
segurança do trabalho. Segurança do trabalho: proteção contra incêndio, explosões,
choques elétricos, sinalização de segurança, equipamentos de proteção coletiva e
individual. Higiene do trabalho: agentes físicos, químicos e biológicos.
Topografia: Definição de topografia, transformação e utilização de escalas, conceitos e
termos próprios. Nivelamento geométrico. Direções norte-sul magnéticas e verdadeiras.
Curvas e nível. Prática instrumental: Planimetria, Levantamento topográfico, Altimetria,
Topologia e a planta topográfica, Noções de cartografia e a interface com a topografia,
Forma da Terra; Sistema de coordenadas UTM, software Topograph, Fusos ou zonas
cartográficas. Sistema de Posicionamento Global (GPS), Procedimentos com o GPS,
Prática instrumental com GPS e Estação Total. Estradas: Terraplenagem, Máquinas e
equipamentos de construção de estradas; Drenagens Pavimentos flexíveis e rígidos;
Construção de pavimentos; Sinalização; Projeto e construção da superestrutura de rodovia;
vias rurais, vias urbanas, e transportes urbanos; Economia dos transportes, características
técnicas para projeto de ferrovia; Planejamento de sistemas de transporte; Projeto de
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componentes de sistemas de transporte: projeto geométrico, de terraplenagem, de
drenagem, e da superestrutura rodoviária; Comparação técnica e econômica entre os
transportes, Integração entre transportes rodoviários; Topografia e Geoprocessamento.
k. Desenho Arquitetônico: definição, simbologia, tipos: plantas, cortes, vistas e perspectiva
isométrica, perspectiva cônica, cotagem. Projeto Arquitetônico: Proposta gráfica visando à
plástica e à funcionalidade da edificação, cujo partido sugerido contemple, além de
resolução do organograma, fluxograma e orientação solar, também as características
essenciais relativas à viabilidade técnica.

2.4. Área de Atuação: CONSTRUÇÃO NAVAL
a.

Arquitetura Naval e Offshore: Princípio de Arquimedes. Equilíbrio de Corpos
Rígidos. Cálculo de Peso e Centro de Gravidade de Corpos Rígidos. Parâmetros de
Forma. Definições e Nomenclatura das Características Básicas das Embarcações. Métodos
Numéricos para Cálculos de Arquitetura Naval. Noções de Inércia de Corpos Rígidos.
Equilíbrio Estático de Corpos Flutuantes. Momento de Inércia de figuras planas.
Estabilidade intacta de corpos flutuantes. Efeito de superfície livre e do alagamento. Teste
de inclinação. Estabilidade na condição de avaria. Movimentos nos seis graus de
liberdade. Períodos naturais em flutuação livre. Linhas de ancoragem. Lançamento de
embarcações. Docagem. Prova de mar.

b.

Desenho Técnico: Introdução à interpretação e representação do desenho técnico.
Normas técnicas e convenções ABNT. Instrumentos e utensílios de desenho. A
importância da escala no desenho técnico. Métodos descritivos. Projeções ortogonais.
Cortes e seções. Perspectivas. Cotagem. Desenho Assistido por Computador (CAD).
c.
Ciências dos Materiais: Estrutura atômica, Ligação atômica nos sólidos; Estruturas
cristalinas, Pontos, direções e planos cristalográficos, Materiais cristalinos e não
cristalinos; Defeitos pontuais, Imperfeições, Exame microscópico; Deformação elástica e
plástica; Discordâncias e deformação plástica, mecanismos do aumento de resistência em
metais, recuperação, recristalização e crescimento de grão; Fratura, Fadiga, Fluência;
Difusão; Diagramas de fases em condições de equilíbrio, Sistema Ferro-Carbono;
Transformações de fases em metais: desenvolvimento da microestrutura e alteração das
propriedades mecânicas.
d.
Resistência dos Materiais: Conceito de Estrutura. Dimensionamento e Verificação.
Esforços. Sistema Internacional de Unidades. Condições de Equilíbrio de um corpo. Graus
de Liberdade. Apoios e Vínculos. Tipos. Tensão. Tipos de Tensões. Tensões Admissíveis.
Coeficiente de Segurança (k). Tensões para o caso de Carregamentos. Lei da paridade das
tensões tangenciais. Carregamento Axial. Deformação Específica. Diagrama TensãoDeformação. Lei de Hooke. Comportamento Elástico e Plástico dos Materiais. Deformação
de Barras Carregadas Axialmente. Peso Próprio. Coeficiente de Poisson. Problemas
Estaticamente Indeterminados. Efeito da Variação da Temperatura no Cálculo das
Estruturas. Torção. Análise preliminar das Tensões em um Eixo. Deformação nos eixos
Circulares. Tensões no Regime Elástico. Ângulo de Torção ou Deslocamento Angular no
Regime Elástico. Eixos Hiperestáticos. Projeto de Eixo de transmissão. Força cortante e
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e.

f.

g.

h.

i.

j.

Momento Fletor. Viga. Tipos e dimensionamentos. Carregamentos. Flexão em Vigas.
Diagrama de Momento Fletor e Força Cortante. Relação entre Força Cortante,
Carregamento e Momento. Tensões Normais e de Cisalhamento na Flexão no Regime
Elástico. Treliças Planas Isostáticas. Método dos nós. Método de Ritter. Flambagem. Carga
de Flambagem ou Carga Crítica. Fórmula de Euler. Tensão Crítica ou Tensão Admissível
para colunas em região de deformações elastoplásticas. Estado tensional plano. Círculo de
Morh.
Processos de Corrosão: Introdução à corrosão; Oxidação-Redução; Potencial de
Eletrodo; Pilhas eletroquímicas; Corrosão: Mecanismos básicos; Meios corrosivos;
Heterogeneidades responsáveis por corrosão eletroquímica; Corrosão galvânica; Corrosão
eletrolítica; Corrosão eletiva; Corrosão microbiológica; Oxidação e corrosão em
temperaturas elevadas; Métodos para combate à Corrosão; Inibidores de corrosão;
Modificações no processo, de propriedades de metais e projetos; Revestimentos: Limpeza
e Preparo de superfícies; Tipos de Revestimentos. Tintas e polímeros; Proteção Catódica e
Anódica; Monitoração; Taxa de Corrosão.
Construção Naval: Classes de embarcações, evolução das embarcações; arranjo
estrutural; topologia dos navios; elementos estruturais; tipos de estaleiros e layouts;
oficinas; pré-tratamentos de chapas para corte, métodos corte de chapas, preparação de
chanfros para recebimento de solda, pós-tratamentos de chapas para alívios de tensões;
conformação de chapas (a frio e a quente); fabricação de perfis estruturais; tubulações;
tratamentos possíveis em tubulações; fabricação de painéis; fabricação e montagem de
módulos; meios de movimentação de carga; instalação de máquinas e equipamentos;
processos de edificação de navios; processos de edificação e montagem de plataformas;
processo de certificação e classificação; capacidade de produção; esforços primários,
secundários e terciários.
Manutenção e Reparo Naval: Inspeções das Sociedades Classificadoras;
Planejamento de Inspeções; Segurança para Entrada de Navios no Estaleiro; Avarias,
Falhas e Reparos; Reparos e Inspeções em Dique; Organização de Estaleiros de Reparo;
Visão do Armador e Sociedade Classificadora.
Resistência Estrutural de Embarcações: Função dos elementos estruturais.
Cálculo de cargas em estruturas flutuantes. Propriedades relevantes de materiais
estruturais. Resistência Primária de Estrutura Oceânica. Cálculo do módulo de seção.
Critérios de resistência. Teoria da flexão de placas. Flambagem de Vigas e Placas.
Equipamentos Navais: Tipos fundamentais de motores de combustão interna e seus
princípios funcionamentos. Definição, classificação, construção, operação de
equipamentos: Caldeiras: Turbinas a vapor; Trocadores de Calor; Compressores; Válvulas
de controle e bloqueio de fluxo em tubulações; Bombas centrífugas; Bombas alternativas;
Bombas rotativas. Sistemas óleo-hidráulicos; válvulas hidráulicas; atuadores hidráulicos;
acumuladores.
Sistemas de Produção Offshore: Sistemas Submarinos de Coleta e Escoamento da
Produção; linhas rígidas e flexíveis; risers de produção; dutos de escoamento; bombas e
compressores; métodos de prevenção e remediação de depósitos e parafinas em linhas e
equipamentos submarinos; controle da formação de hidratos em sistemas submarinos de
produção e da formação de incrustações salinas. Unidades Marítimas de Produção: tipos de
46

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

plataformas. Sistemas de Amarração e Ancoragem de Unidades Marítimas: bombeamento
multifásico submarino; separação submarina de fluidos de produção; processamento
primário de petróleo em sistemas offshore (separação gás-líquido, tratamento de petróleo,
tratamento de efluentes). Tipos e características de navios de apoio à indústria de óleo e
gás.
k.
Normas Técnicas: Normalização, conceitos e objetivos, órgãos normalizadores e
fiscalizadores; Normas técnicas nacionais e internacionais aplicadas à construção naval
(ABNT); Sociedades Classificadoras, atuação e normas aplicadas à construção naval.

2.5. Área de Atuação: CONTROLE E AUTOMAÇÃO
a. Modelagem e controle de sistemas automatizados, manufatura assistida por
computador, redes industriais, informática industrial, automação da soldagem, sistemas
hidráulicos e pneumáticos, robótica, sistemas integrados de manufatura, manutenção de
sistemas automatizados, controle e análise de sistemas lineares; controlador lógico
programável; redes industriais.
b. Robótica e sistema SCADA; representação de sistemas de controle por diagramas de
blocos; análise de sistemas de controle contínuos e discretos em regime permanente:
precisão e sensibilidade; estabilidade de sistemas de controle contínuos e discretos:
métodos de Routh-Hurwitz, Jury, Nyquist e Bode.
c. Estruturas básicas de controladores; projeto de controladores contínuos e discretos:
método de Ziegler-Nichols; projeto usando o lugar das raízes; projeto usando métodos
frequências, controlador PID, compensação de atraso; sistemas lineares - sinais e sistemas
contínuos; sistemas lineares contínuos e invariantes no tempo; série de Fourier;
transformada de Fourier; transformada de Laplace; funções de transferência e
representação por diagrama em blocos; resposta em frequência de sistemas lineares e
invariantes no tempo; sistemas amostrados e transformada Z.
d. Princípios de comunicação digital: topologias, Multiplexação e modulação, comutação;
arquiteturas e padrões; o modelo de referência OSI da ISO; a arquitetura internet: conceitos
gerais, extensões (IP multicast, IPv6, IP QoS); controle de fluxo: controle de
congestionamento e gerência de fila de roteadores; redes na hierarquia fabril;
características desejáveis de redes industriais: comportamento temporal, confiabilidade,
adequação ao meio, conectividade e interoperabilidade, padronização; projetos de
Padronização: IEEE 802, MAP/TOP, Fieldbus (PROFIBUS, FIP, Foundation Fieldbus);
redes sem fio (IEEE 802.11).
e. Conceitos fundamentais de robótica: tipos e configurações de manipuladores; tecnologia
dos materiais, processos de fabricação, elementos de máquinas, sistemas de medição,
comando
numérico
computadorizado,
CAD/CAM,
cinemática/geometria;
cinemática/movimento.
f. Instrumentação e controle de processos, aquisição de sinais e sistemas de medição:
Transdutores (temperatura, deslocamento, velocidade, esforços, posição, dentre outros);
Condicionadores de sinais; Indicadores; Sistemas de medição (nível, força, pressão, vazão,
dentre outros); válvulas de controle de processos (dimensionamento, tipos de atuadores,
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acessórios, características técnicas, operação da válvula, dentre outros); aquisição de
sinais; telemetria; simbologia; fluxograma de instrumentos e processo.

2.6. Área de Atuação: DANÇA
a. Anatomia humana: Fisiologia do exercício e fundamentos de biomecânica, análise
cinesiológica dos principais grupos musculares, tipos de alavancas, tensão e contração e
trabalho muscular, sistema de forças que atuam no corpo e princípios mecânicos aplicados
ao estudo do movimento humano, abordagem cinesiológica e biomecânica da postura,
locomoção; Crescimento e desenvolvimento humano, bases do desenvolvimento
psicomotor, fundamentos psicomotores das expressões artísticas.
b. Dança educativa moderna na escola: Danças criativas em contextos educacionais;
Processos artísticos - pedagógicos nas Danças Urbanas.
c. O artista - docente e processos pedagógicos em dança; Multiculturalismo e diversidade
em processos artístico pedagógicos de dança. Dança contemporânea em contextos
educacionais.
d. Abordagens do corpo em práticas educativas de dança: Processos de criação e
composição de dança em contextos educacionais.
e. Dança e tecnologias em processos educativos e Dança como instrumento de
conhecimento das práticas corporativas e aprendizagem motora.

2.7. Área de Atuação: DIREITO
a. Noções Gerais de Direito: Introdução à ciência do Direito;
b. Normas Sociais e Jurídicas: Direito e demais normas sociais; Justiça como objetivo do
Direito Moral como seu fundamento; Ética como conduta humana correta; Importância da
ética profissional.
c. Breve História do Direito: Do Direito Costumeiro às primeiras leis escritas; Códico de UrNamu, Código de Hamurabi, Lei das XII Tábuas; Direito Romano – Berço do Direito
ocidental; Da Lei de Talião às Leis sociais.
d. Ramos do Direito: Direito Público, Direito Privado e Direito Misto; Direito Civil e
Direito Comercial; Direito do Trabalho, Direito Industrial, Direito Profissional; Direito
Criminal e Direito Convencional; Direito Internacional Privado.
e. Sistema Jurídico Brasileiro: Constituição de 1988; Poder Legislativo e Judiciário; Poder
Executivo com função Legislativa.
f. Informática Jurídica: Evolução Tecnológica da Informática e a Informática Jurídica; O
Direito Público e o Direito Privado na Informática; Crimes virtuais;
g. Direito Trabalhista: Direitos Fundamentais do Trabalhador; Contrato de Trabalho;
Rescisões Trabalhistas; Remuneração e Salários Direito e Relações Sindicais; Rotinas
Trabalhistas; Documentação básica para Admissão; Contrato e Relações de Trabalho; Folha
de pagamento e encargos sociais; Obrigações acessórias. Rescisões; Direitos, deveres e
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penalidades para o empregador; Direitos, deveres e penalidades para o trabalhador.
h. Direito Comercial: Conceito de Direito Comercial; Atos de Comércio; Sociedades
comerciais; Transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades.
i. Direito Civil: Sujeito de Direito: Pessoa física e jurídica; Objeto do Direito: bens; Atos e
Fatos jurídicos; Contratos de compra, venda e locação; Tipos de Pessoas Jurídicas: Sociedade
limitada; Sociedades anônimas; Cooperativismo; Associativismo;
j. Propriedade Intelectual: Marcas; Patentes; Registro de Software; Desenho Industrial.

2.8. Área de Atuação: ELETROTÉCNICA
a. Análise de circuitos elétricos de corrente continua e corrente alternada - Tensão
Elétrica, Corrente elétrica, Potência e Energia Elétrica, Convenções de Sinais, Lei de Ohm,
Teorema da Superposição e aplicações, Lei de Kirchhoff, Teorema de Thévenin e Norton,
Circuitos de CA monofásicos bifásicos e trifásicos simétricos e assimétricos.
b. Magnetismo, eletromagnetismo: circuitos magnéticos e indução eletromagnética
(Densidade de Fluxo magnético, Força Eletromotriz Induzida e Energia Magnética, Lei de
Faraday, Lei de Lenz; Leis de Gauss, Campos Variáveis no tempo e Equações de
Maxwell).
c. Sistemas elétricos de potência: geração, transmissão, distribuição e utilização de energia,
componentes simétricas, valores por unidade.
d. Estabilidade em sistemas de potência; Load-Flow .
e. Proteção de sistemas elétricos: cálculos de faltas simétricas e assimétricas, circuitos e
linhas de transmissão e redes de distribuição.
f. Máquinas elétricas de Corrente Contínua e Alternada: transformadores, máquinas
síncronas e máquinas assíncronas.
g. Qualidade da energia elétrica: indicadores, distorção harmônica, problemas e soluções.
h. Instalações elétricas de média e alta tensão: projetos e normas técnicas brasileiras,
tecnologias dos materiais e segurança.
i. Manutenção elétrica: corretiva, preventiva e preditiva; planejamento e execução de
manutenção, aterramento, testes de comissionamento de equipamentos.
j. Materiais Elétricos. Materiais elétricos de Alta e Média Tensão.
k. Eletrônica Analógica: Semicondutores, diodo de junção PN, diodo zener, transistor de
junção bipolar TBJ, circuitos retificadores monofásicos e trifásicos controlados ou não
controlados, amplificadores operacionais, Filtros passivos e ativos.
m. Eletrônica Digital: Sistemas de Numeração, Portas lógicas, Circuitos combinacionais,
Circuitos sequenciais, álgebra booleana, mapas de Karnaugh.
n. Eletrônica de potência: Modulação por largura de pulso PWM, Fontes chaveadas:
Circuito Buck, Boost, Buck-boost, Inversores de frequência. Dispositivos eletrônicos de
potência: TRIAC, IGBT, GTO, MOSFET.
o. Medidas e Ensaios Elétricos: Confiabilidade Metrológica, Medidas Diretas e Indiretas de
Potência e Energia Elétrica, Medida de Resistência de Aterramento e Resistividade do
Solo, Medidas de Precisão de Resistência Elétrica, Ensaios de Cabos, Máquinas e
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Aparelhos Elétricos.
p. Acionamento Comando e Proteção de Máquinas Elétricas: Partida direta e indireta,
reversão, dispositivos de acionamento comando proteção móveis e estáticos, cálculos e
diagramas.
q. Automação Elétrica Industrial: Controladores Programáveis, Partida e Controle de
Velocidade de Motores CA.
2.9.

Área de Atuação: ELETRÔNICA

a. Análise de circuitos elétricos de corrente continua e de corrente alternada - Tensão
Elétrica, Corrente elétrica, Potência e Energia Elétrica, Convenções de Sinais, Lei de Ohm,
Teorema da Superposição e aplicações, Lei de Kirchhoff, Teorema de Thévenin e Norton,
Circuitos de CA monofásicos bifásicos e trifásicos simétricos e assimétricos.
b. Magnetismo, eletromagnetismo: circuitos magnéticos e indução eletromagnética. (
Densidade de Fluxo magnético, Força Eletromotriz Induzida e Energia Magnética, Lei de
Faraday, Lei de Lenz; Leis de Gauss, Campos Variáveis no tempo e Equações de
Maxwell).
c. Eletrônica Analógica: Componentes passivos; Diodo, Diodo Zener e Transistores; Fontes
de tensão; Amplificadores operacionais; Conversores analógico-digital e digital-analógico.
d. Sistemas Digitais: Sistemas de Numeração; Famílias de Circuitos Lógicos; Funções e
Portas Logicas; Álgebra de Boole e Simplificação de Circuitos Lógicos; Circuitos
Combinacionais; Circuitos Multiplex e Demultiplex; Circuitos Sequenciais (Flip Flop’s).
e. Comunicação de dados: Conceitos de Comunicação; Arquiteturas de Redes e Meios de
Transmissão; Código de Representação de Dados; Modulação; Modem; Camadas de Rede
ISO; Protocolos de Comunicação de Dados; Compressão de Dados; Criptografia; Serviços
e Redes Públicas; Cabeamento estruturado de MQ.
f. Processamento de sinais: Fundamentos teóricos para filtragem, filtros passivos, filtros
ativos, aproximações de butterworth, chebyshev, Bessel, etc. Projeto de filtros passivos e
ativos com as aproximações, introdução ao processamento digital de sinais, filtros digitais
do tipo FIR e IIR, série de Fourier, transformadas de Fourier, FFT (Fast Fourier
Transform), estimação de parâmetros para o caso de uma reta, estimador ordinário de MQ
(mínimos quadrados) e estimador recursivo de MQ.
g. Microprocessadores e Microcontroladores: Arquitetura básica de computadores.
Funcionamento básico dos microprocessadores. A linguagem assembly. Acesso à memória.
Interrupções. Instruções lógicas e aritméticas. Controle de fluxo de programa.
Funcionamento básico dos microcontroladores PIC. Funcionamento básico da plataforma
Arduino.
h. Eletrônica de potência: Modulação por largura de pulso PWM, Fontes chaveadas:
Circuito Buck, Boost, Buck-boost, Inversores de frequência. Dispositivos eletrônicos de
potência: TRIAC, IGBT, GTO, MOSFET.
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2.10.

Área de Atuação: FARMÁCIA

a. Farmacologia: Vias de administração, princípios da farmacocinética (absorção,
distribuição, biotransformação e eliminação de fármacos), farmacodinâmica das principais
classes de fármacos e interações medicamentosas.
b. Farmacotécnica das formas farmacêuticas sólidas, líquidas e semi-sólidas: conceitos,
importância, fabricação, controle de qualidade e acondicionamento.
c. Farmácia hospitalar: objetivos e atribuições, estrutura organizacional, seleção e
padronização de medicamentos e correlatos, gestão de estoque (curva ABC, XYZ),
armazenamento de medicamentos e correlatos, sistemas de distribuição de medicamentos,
legislação e ética em farmácia hospitalar.
d. Homeopatia: História e princípios, ação dos medicamentos homeopáticos, bioterápicos,
escalas, métodos de preparo e formas farmacêuticas utilizadas.
e. Fundamentos de fisiologia dos sistemas: cardiovascular, respiratório, digestório, renal e
nervoso.
f. Fundamentos básicos de bioquímica celular: estrutura, função e metabolismo de
carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos.

2.11.

Área de Atuação: FÍSICA

a. Mecânica: Cinemática; Leis de Newton e suas aplicações; Dinâmica em referenciais
inerciais e não-inerciais; Trabalho, energia e conservação da energia; Sistemas de
partículas e conservação do momento linear; Impulso e colisões; Cinemática e dinâmica
rotacional. Momento de inércia, torque e conservação do movimento angular; Equilíbrio
estático de um corpo rígido; Gravitação; Oscilações: harmônicas, amortecidas e forçadas;
Ondas mecânicas; Hidrostática; Hidrodinâmica; Dinâmica Lagrangeana e Hamiltoneana.
b. Termodinâmica: Temperatura, equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica; Escalas
Termométricas; Dilatação térmica; Gases ideais; A primeira lei da termodinâmica. Calor,
trabalho e energia interna; Entropia e a segunda lei da termodinâmica. Máquinas térmicas e
refrigeradores; Processos reversíveis e irreversíveis e o ciclo de Carnot; Teoria cinética dos
gases.
c. Eletromagnetismo: Lei de Coulomb; Campo elétrico; Lei de Gauss; Potencial elétrico;
Solução de problemas eletrostáticos: equação de Poisson e Laplace; Campo eletrostático
em meios dielétricos; Energia eletrostática e capacitores; Corrente elétrica, densidade de
corrente e a equação da continuidade; Resistores, lei de Ohm e leis de Kirchhoff; Campo
magnético; Lei de Biot e Savart; Lei de Ampère; Força de Lorentz; Propriedades
magnéticas da matéria; Lei de Faraday, indutância e indutores; Circuitos envolvendo
resistores, capacitores e indutores com forças eletromotrizes contínuas e alternadas;
Equações de Maxwell; Ondas eletromagnéticas.
d. Ótica: Leis de reflexão e refração; Reflexão total; Dioptro plano; Espelhos planos e
esféricos; Lentes; Ótica física: interferência e difração.
e. Física Moderna: A radiação do corpo negro e a teoria de Planck; Propriedades
corpusculares da radiação: Efeito fotoelétrico, espalhamento Compton, produção de raios
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X, criação e aniquilação de pares; Propriedades ondulatórias das partículas: postulado de
Broglie, dualidade ondapartícula; princípio de incerteza; Modelos atômicos: modelos de
Thomson, Rutherford e de Bohr; Séries espectrais; Equação de Schroedinger, interpretação
da função de onda, equação de Schroedinger independente do tempo e valores esperados;
aplicação da equação de Schroedinger para poços e barreiras de potenciais; aplicação da
equação de Schroedinger para átomos de um elétron: autovalores e autofunções para
energia e momento angular orbital; Momento de dipólo magnético de spin; Relatividade
Restrita: transformações de Lorentz, simultaneidade, relatividade do tempo e do espaço;
Cinemática e dinâmica relativística; Princípio da equivalência; Física Quântica. Modelos
Atômicos. Condução de Eletricidade em Sólidos. Física Nuclear. Quarks. Léptons e o BigBang.

2.12.

Área de Atuação: HOTELARIA/GESTÃO

a. Administração hoteleira; gestão de serviços; controle de estoque; análise de custos;
gestão de recursos humanos.
b. Economia do turismo; estatística aplicada; marketing; promoção e vendas; contabilidade;
matemática financeira aplicada à hotelaria; controladoria, auditoria.
c. Operação dos setores de administração, almoxarifado e compras; gestão da qualidade;
gestão de projetos; formação de preços.
d. Legislação hoteleira; gestão financeira; plano de negócios; empreendedorismo; liderança e
coordenação de equipes.

2.13. Área de Atuação: INFORMÁTICA
a. Sistema de computação: Processamento de dados; Conceitos de memórias; Processadores;
Memórias; Discos rígidos; Placa de vídeo e monitores.
b.
Sistemas
Operacionais:
Sistemas
monoprogramáveis/monotarefa;
Sistemas
multiprogramáveis/multitarefa; Sistemas com múltiplos processadores; Sistemas fortemente
acoplados; Sistemas fracamente acoplados; Sistemas multiprogramáveis; Interrupção e
exceção; Operações de entrada/saída; Buffering; Spooling; Reentrância; Proteção do sistema;
System calls; Modos de acesso; Processos: Modelo de processo; Estados do processo;
Mudanças de estado do processo; Subprocesso e thread; Tipos de processos. Gerência do
Processador: Critérios de escalonamento; Escalonamento não-preemptivo; Escalonamento
preemptivo; Escalonamento com múltiplos processadores.Gerência de memória: Alocação
contígua simples; Alocação particionada; Swapping; Memória virtual.
c. Hardware e seus problemas: Eliminação de conflitos de hardware; Programas de
diagnóstico; BIOS e CMOS Setup; Manutenção preventiva; Manutenção corretiva.
d. Arquitetura de Microcontroladores: RISC e CISC; Família de microcontroladores 8051;
Microcontroladores PIC e ATMEL; Clock; Portas de I/O; Organização de Memórias;
Interrupções; Temporizadores e Contadores; Conversor analógico-digital (A/D).
e. Ferramentas de Desenvolvimento: Linguagens Assembler, C/C++ e Arduino.
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f. Fundamentos de Redes de Computadores: Evolução das arquiteturas: sequenciais, paralelas,
super-escalares e distribuídas; Conceitos sobre Redes de Computadores: equipamentos de
rede, periferia da rede, núcleo da rede, modelos de referência OSI e TCP/IP; Conceitos
básicos de comunicação de dados: princípios de comunicação, informação analógica e digital,
sentidos de transmissão de dados. Modulação. Frequência. Taxa de transmissão. Taxa de
transferência; Tecnologias sem fio: Wi-Fi, Bluetooth, WIMAX, Celular, Satélite e
Infravermelho; Equipamentos de rede: repetidores e Hubs; Pontes e Switches; Roteadores;
Cabeamento: cabo coaxial, par trançado (montagem cabo UTP com conector RJ 45) e fibra
óptica; Compartilhamento: configuração de impressoras e arquivos, mapeamento de unidade
de rede; Montagem de Rede: montagem física: cabeamento, instalação das placas de rede,
instalação dos equipamentos; Configuração lógica: dimensionamento e atribuição de IPs,
configuração das placas de rede.

2.14. Área de Atuação: LÍNGUA ESPANHOLA
a. Concepções de linguagem, de gramática e de ensino de língua. Ensino de espanhol como
língua estrangeira: pressupostos teórico-metodológicos básicos da linguística aplicada e da
sociolinguística.
b. Linguística textual. Linguística aplicada e ensino de língua estrangeira: métodos e
abordagens; gramática e ensino de espanhol como língua estrangeira; o desenvolvimento da
competência comunicativa em LE.
c. Espanhol para fins específicos: propósitos e estratégias de leitura. Aspectos convergentes
do português e do espanhol aplicados ao ensino. Coesão e coerência; referência e
substituição; marcadores discursivos; morfossintaxe da língua espanhola.
d. Gêneros do discurso no ensino básico: leitura e escrita. Interpretação e estrutura textual.
Coesão e coerência textuais.

2.15. Área de Atuação: MECÂNICA
a. Termodinâmica – conceitos fundamentais, propriedades, calor e temperatura, entalpia,
primeira lei e a conservação de energia, segunda lei aplicada a ciclo e processos, entropia,
gases perfeitos, equilíbrio termodinâmico, propriedades de estado, processos e ciclos,
substância pura equilíbrios de fases, gráfico pressão x temperatura, gráfico temperatura x
volume, equações de estado, trabalho e calor, unidades.
b. Mecânica dos Sólidos – Tensão e deformação, tensor de tensões, tração e compressão,
cargas axiais, diagrama tensão-deformação, Lei de Hooke, coeficiente de Poisson,
cisalhamento, flexão, momento fletor e força cortante, diagramas de forças cortante, axial e
do momento fletor, propriedades de áreas planas, centroide de área, momento de inércia de
área, torção, círculo de tensões de Mohr.
c. Fenômenos de Transporte – Grandezas e unidades físicas, equilíbrio, hidrostática,
hidrodinâmica, análise dimensional e relações de semelhança, vasos comunicantes,
escoamentos incompressíveis e compressíveis em tubulações; fundamentos da
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transferência de calor, processos de condução, convecção e radiação, equilíbrio térmico,
escalas termométricas, dilatação térmica, mudança de estado físico.
d. Lubrificação – Petróleo, principais funções dos lubrificantes, ensaios em óleos
lubrificantes, aditivos, óleos para sistemas hidráulicos, engrenagens, mancais e
compressores, fluidos de corte, métodos de lubrificação industrial, óleos sintéticos,
lubrificação automotiva, óleos para transmissão, graxas lubrificantes, lubrificantes sólidos;
sistemas de limpeza de óleo, armazenagem e manuseio de lubrificantes, análises de óleos,
planejamento da lubrificação; cálculo de filme mínimo de lubrificante para mancais de
deslizamento.
e. Hidráulica e Pneumática – Fundamentos físicos, transmissão hidráulica e pneumática de
pressão e força, vazão, atrito e escoamentos, potência, propriedades dos fluidos hidráulicos
e classificação, sistema de potência e alimentação, bombas hidráulicas, motores
hidráulicos, equipamentos e singularidades, servo-válvula, e válvula proporcional,
elementos lógicos, simbologia e diagramas, falhas e correções nos sistemas, ar
comprimido, bombas e compressores, componentes e equipamentos, dimensionamento de
circuitos, simbologia e diagramas.
f. Vibrações Mecânicas – Fundamentos, sistemas massa-mola, amortecedor, parâmetros da
vibração: frequência, amplitude, fase, equações senoidais da vibração: deslocamento,
velocidade e aceleração; Sistemas com 1 grau de liberdade, vibração livre sem
amortecimento, frequência natural, ressonância, vibração livre com amortecimento,
amortecimento crítico, amortecimento supercrítico, amortecimento subcrítico, decremento
logarítmico, vibração forçada, diagrama vetorial, desbalanceamento rotativo, isolamento da
vibração, manutenção preditiva.
g. Refrigeração – Fundamentos, componentes e projetos de instalações frigoríficas, carga
térmica, condicionamento do ar, fluidos refrigerantes, ciclo de compressão, isolantes
térmicos, armazenamento térmico, criogenia, carta psicométrica.
h. Elementos de Máquinas – Cargas variáveis, cargas alternadas, cargas repetidas, cargas
intermitentes, choques, fator de segurança para cargas variáveis, tensões combinadas,
fadiga, elementos de transmissão de potência, elementos de apoio, elementos de fixação,
mecânica da fratura.
i. Processos de Fabricação – Processos de conformação mecânica, processos de fundição,
processos de usinagem, metalurgia do pó, eletro-erosão.
j. Soldagem – Fundamentos, arco elétrico. Processos de soldagem: oxiacetilênico, eletrodo
revestido, TIG, MIG/MAG, arco submerso. Oxicorte, simbologia, metalurgia de soldagem,
defeitos em soldagem.
k. Máquinas Térmicas – Combustão, geradores de vapor: classificação, detalhes
construtivos, componentes, operação e manutenção, normalização NR13, interação com o
meio ambiente; centrais térmicas de vapor d'água. Motores de Combustão interna ICE e
ICO: classificação, operação, manutenção, componentes, ciclos, combustíveis, carburação,
ignição, injeção, sistemas de alimentação, arrefecimento e lubrificação.
l. Bombas e Instalações Hidráulicas – Escoamento, bombas centrífugas e de deslocamento
positivo, classificação, detalhes construtivos, componentes, dimensionamento, operação, e
manutenção. Tubulações industriais, válvulas, componentes, cálculo de perda de carga.
m. Compressores e Turbinas – Compressores Alternativos e centrífugos e turbinas a vapor e
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a gás: classificação, princípio de funcionamento, processos termodinâmicos, elementos
constitutivos, dimensionamento, operação e manutenção.

2.16. Área de Atuação: PETRÓLEO E GÁS
a. Geologia de Petróleo: constituintes do petróleo, composição e classificação de petróleo,
origem do petróleo, migração do petróleo, rocha reservatório, rocha selante,
aprisionamento do petróleo.
b. Prospecção de Petróleo: métodos geológicos, métodos potenciais, métodos sísmicos.
c. Perfuração de Poços: equipamentos da sonda de perfuração, colunas de perfuração,
brocas, fluidos de perfuração, operações normais de perfuração, otimização da perfuração,
operações especiais de perfuração, perfuração direcional, perfuração marítima.
d. Avaliação de Formação: perfilagem a poço aberto, testes de pressão em poços,
perfilagem da produção.
e. Completação de Poços: tipos de completação, etapas de uma completação, pricipais
componentes da produção, equipamentos de superfície, intervenções em poços.
f.
Estudos de Reservatórios: propriedades básicas, regime de fluxo, classificação dos
reservatórios, fluidos produzidos, mecanismos de produção, estimativas de reservas,
métodos de recuperação.
g. Métodos de Elevação: elevação natural, poços surgentes, gás lift, bombeio centrífugo
submerso, bombeio mecânico com hastes, bombeio por cavidade progressiva.
h. Métodos de Estimulação: métodos primários, secundários e utilização de polímeros.
i. Processamento Primário de Fluidos: vasos separadores, unidade de dessulfuração
processamento de gás natural, dessulfuração, desidratação, produção e fracionamento de
líquido de gás natural, tratamento de óleo e possíveis impactos ao meio ambiente.
j. Equipamentos e Instalações para Prospecção e Produção de Petróleo.
k. Refino do petróleo: processos de separação: Dessalgação. Destilação. Desasfaltação a
solvente. Craqueamento: coqueamento retardado, flexi e fluido, viscorredução;
craqueamento catalítico; hidrocraqueamento catalítico, termocraqueamento. Alquilação.
Eterificação. Polimerização. Reforma catalítica. Isomerização. Hidrotratamento.
Dessulfuração. Desnitrogenação. Produção de lubrificantes. Esquemas típicos do refino.
Refinarias: tipos e complexidade. Emissões atmosféricas das refinarias. Tratamento de
efluentes das refinarias. Normas Técnicas.
l. Gás natural: características e classificação, composição, produção, derivados,
processamento: Recuperação de hidrocarbonetos líquidos: refrigeração simples, absorção
refrigerada, processo de expansão, estabilização de condensado e acerto do ponto de
orvalho. Desidratação por adsorção. Remoção de gases ácidos: absorção física, absorção
química, adsorção, destilação e permeabilidade seletiva. Aplicações e distribuição. Gás
natural domiciliar. Gás natural veicular. Cogeração. Esquemas típicos de Unidade de
Tratamento de Gás Natural. Normas Técnicas. Distribuição e armazenamento.
m. Matérias primas petroquímicas: principais processos, características e propriedades.
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2.17. Área de Atuação: SEGURANÇA DO TRABALHO
a. Introdução a Higiene Ocupacional: Ruído; Calor; Temperaturas Extremas – Calor e Frio.
b. Iluminação: Radiação Ionizante e Não Ionizante.
c. Agentes Químicos: Gases e Vapores; Agentes Biológicos.
d. Legislação e normas técnicas: NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; PGR - Programa de Gerenciamento
de Riscos; PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção; PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; LTCAT - Laudo Técnico de
Condições do Ambiente do Trabalho; PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional; OHSAS - 18001 - Sistema de Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional;
Elementos do Sistema de Gestão de SSO
e. Resgate Ocupacional
f. Combate a incêndio.
g. Princípios tecnológicos das indústrias: metalúrgica; mineradora; química e petroquímica;
álcool - açucareira; têxtil; automobilística.
h. Legislação e Normalização aplicadas à área de Segurança e Saúde do Trabalhador.

2.18. Área de Atuação: TEATRO
a. Procedimentos pedagógicos em Teatro: conteúdos, métodos e avaliação.
b. O Teatro na educação: Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Teatro no
Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais e o Ensino de teatro.
c. História do Teatro e do Espetáculo no Brasil e no mundo. Jogos teatrais.
d. Brecht e Augusto Boal: o diálogo entre eles.
e. Teatro contemporâneo e a corporeidade na cena.
f. Produção e montagem do espetáculo teatral: Elementos Visuais na cena teatral
(maquiagem, figurino, cenografia, iluminação).
g. Literatura Dramática: Interpretação teatral: Escolas e Estilos; Técnicas de palco e de
expressão corporal.
h. As perspectivas práticas e teóricas do trabalho do ator segundo os fundadores de
tradição no Teatro do Século XX.
i. As diversas tendências do teatro contemporâneo: A encenação contemporânea como
prática pedagógica.
j. Jogo dramático e jogo teatral na Educação Básica: A Pedagogia do Espectador na
Educação Básica. Teatro/Educação e inclusão artístico-cultural.
k. A formação do artista cênico; A formação do professor de artes cênicas (diretor e ator).
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2.19. Área de Atuação: TOPOGRAFIA
a. Desenho Técnico: normas, convenções, instrumentos de trabalho, técnicas de traçado,
escalas. Vistas Ortográficas: Geometria Descritiva: método de projeção, de representação e
leitura de vistas.
b. Desenho assistido a computador (CAD): Conhecimento sobre os elementos da interface
do CAD, das ferramentas de visualização, edição, formatação, desenho,
construção/modificação 2D, dimensionamento e organização do desenho.
c. Topografia e Geoprocessamento: Definição de topografia, transformação e utilização de
escalas, conceitos e termos próprios. Nivelamento geométrico. Direções norte-sul
magnéticas e verdadeiras. Curvas e nível. Prática instrumental: Planimetria, Levantamento
topográfico, Altimetria, Topologia e a planta topográfica.
a. Noções de cartografia e a interface com a topografia, Forma da Terra: Sistema de
coordenadas UTM, software Topograph, Fusos ou zonas cartográficas. Sistema de
Posicionamento Global (GPS), Procedimentos com o GPS, Prática instrumental com GPS
e Estação Total.
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ANEXO V (PARTE II)
EDITAL N . 179 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
o

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DE
NÍVEL D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Técnico de Arquivo
Técnico de Contabilidade
Técnico de Laboratório/Área: Edificações
Técnico de Laboratório/Área: Eletrotécnica
Técnico de Laboratório/Área: Produção de Áudio e Vídeo
Técnico em Tecnologia da Informação
Técnico em Secretariado
Técnico em Som
Técnico em laboratório/Área: Mecânica

CONHECIMENTOS GERAIS
1. LÍNGUA PORTUGUESA – (15) questões
a. Interpretação de textos. Tipologia e gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do
texto: discurso direto, indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade.
Intertextualidade. Coesão e coerência textuais;
b. Figuras de linguagem; funções da linguagem; variação linguística e níveis de linguagem.
c. Análise morfossintática. Semântica. Estrutura e formação das palavras. Significação das
palavras, conotação e denotação, ambiguidade.
d. Pontuação; sintaxe de concordância, de regência e de colocação; emprego do sinal
indicativo de crase; Reescrita de frases.
e. Paralelismo sintático e semântico.
f. Acentuação gráfica; Reforma ortográfica.
2. LEGISLAÇÃO – 10 (dez) questões
a. Direito Constitucional: Da Administração Pública (Art. 37 a 43): Disposições gerais; dos
servidores públicos. Da educação, da cultura e do desporto (Art. 205 a 217); Da ciência e
tecnologia (Art. 218 a 219).
b. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das
Fundações Públicas Federais: Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações - Do
provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição (Art. 5º a 39). Dos direitos e
vantagens (Art. 40 a 99). Do regime disciplinar (Art. 116 a 142). Do processo administrativo
disciplinar (Art. 143 a 182).
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c. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:
Decreto 1.171, de 1994 e suas atualizações; Lei 11.892 de 2008; Lei 12.771 de 2012; Lei
8.069 de 1990; Lei 10.098 de 2000; Lei 10.436 de 2002; Lei 10.861 de 2004 ; Decreto 5.773
de 2007; Portaria Normativa MEC 40 de 2007 e que foi republicada em 2010. Normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas:
Lei 8.027, de 12 de abril de 1990, e suas atualizações.
d. Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal: Decreto 6.029, de 1o de fevereiro
de 2007, e suas atualizações.
e. Lei 11.892 de 28 de dezembro de 2008: criação da rede federal de educação profissional e
dos Institutos federais.
f. Lei nº 8.069, de 13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 (vinte e cinco) questões

1.1. Cargo: TÉCNICO EM ARQUIVO:
a. Fundamentos da arquivologia: Conceitos básicos e princípios fundamentais.
b. Gestão arquivística de documentos: Instrumentos de gestão; Avaliação, classificação;
Transferência, recolhimento e eliminação; Comissões de avaliação e as massas documentais
acumuladas; Protocolos, arquivos correntes e arquivos intermediários.
c. Arquivos Permanentes: conceitos, objetivos, atividades, organização e acesso.
Identificação de fundos documentais, princípios e sistemática de arranjo. Normas de
Descrição Arquivísticas: normas ISAD(G) e Norma NOBRADE. Instrumentos de pesquisa:
guia, inventário, catálogo e índice.
d. Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Lei de Arquivos – 8.159/1991 e
Legislações arquivísticas brasileira.
e. Preservação e conservação de documentos: Fatores de deterioração dos documentos;
Políticas de Preservação, etapas de um processo de conservação; Conservação Preventiva;
Preservação de documentos: particularidades, características, métodos e técnicas para
conservação.
f. Tecnologias aplicadas aos arquivos: preparação de documentos de arquivos para
microfilmagem e conservação e utilização do microfilme.

1.2. Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE:
a. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: conceito, objeto e campo de aplicação.
Orçamento Público: conceito, classificação, princípios e elaboração. Receita Pública:
conceito, classificação e estágios. Despesa Pública: conceito, classificação, estágios e restos a
pagar. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e lançamentos contábeis.
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP). Normas Brasileiras de
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Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16). Lei N.º 4.320/64.
b. Administração Pública: Lei das Licitações e Contratos Públicos – Lei N.º 8.666/93 e suas
alterações, incluindo Pregão instituído pela Lei N.º 10.520/2002 e Decretos N.º 3.555/2000 e
N.º 5.450/2005. Lei de Responsabilidade Fiscal N.º 101/2000 (Lei Complementar) e suas
alterações.
c. Contabilidade Geral: Estrutura conceitual básica da contabilidade e princípios de
contabilidade. Conceitos gerais: finalidades, objeto, campo de atuação da contabilidade.
Patrimônio: estrutura, configurações do estado patrimonial. Equação fundamental do
patrimônio. Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Depreciações, Amortizações e Provisões.
Encerramento de contas de receita e despesa. Distribuição de resultados. Balanço Patrimonial.
Demonstração do Resultado do Exercício.
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido. Demonstração dos Fluxos de Caixa. Demonstração do Valor Adicionado.
Notas explicativas.
d. Contabilidade Comercial: Escrituração contábil: as contas patrimoniais; as contas de
resultado: receitas e despesas; métodos de escrituração. Regime de caixa e de competência.
Livro diário, livro razão e balancete de verificação. Operações com mercadorias. Inventário:
conceito, finalidades e classificação. Tributação nas operações com mercadorias.
e. Contabilidade de Custos e Gerencial: Terminologia contábil básica. Princípios contábeis
aplicados a custos. Classificações e nomenclaturas de custos. Esquema básico da
contabilidade de custos e departamentalização. Critérios de rateio dos custos indiretos. Custo
fixo, lucro, margem de contribuição e custeio variável.

1.3. Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: EDIFICAÇÕES:
a. Topografia: planimetria; altimetria; levantamento planimétrico e planialtimétrico; cálculos
topográficos.
b. Elaboração, detalhamento, representação, leitura e interpretação de desenhos técnicos
e projeto de arquitetura (plantas, cortes, detalhes, vistas, perspectivas, projeções);
desenhos e ferramentas em CAD (Autocad); normas técnicas e padronização dos desenhos
técnicos; técnicas e padronização dos desenhos técnicos; escalas; convenções; dobramento
de cópias.
c. Materiais de Construção: tecnologia dos materiais de construção civil; rochas; agregados;
argamassas; concretos de cimento portland, concretos especiais; materiais de cerâmica
vermelha e de acabamentos; aglomerantes hidráulicos e aéreos; madeiras; materiais
metálicos ferrosos e não ferrosos e estruturais e não estruturais; vidros; tintas e vernizes;
ensaios e controle tecnológico de concreto de cimento portland.
d. Planejamento e controle de obras: especificações técnicas; memorial descritivo; caderno
de encargos; orçamentação; levantamento de quantitativos de serviços, materiais e mão de
obra; composições de custos; custos diretos, indiretos, fixos e variáveis; BDI/LDI;
cronograma físico-financeiro; instalações e projetos de canteiro de obras; documentação
técnica e legal para instalação e execução de obras.
e. Elaboração, leitura, desenho, dimensionamento, detalhamento, interpretação e
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execução de projetos de instalações elétricas em baixa tensão; instalações hidráulicas de
água fria; instalações sanitárias prediais; estruturas de concreto armado, incluindo formas e
armação; fundações; prevenção e combate a incêndios.
f. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas aos
conteúdos 1 a 5 do programa.

1.4. Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ELETROTÉCNICA:
a. Grandezas elétricas.
b. Fundamentos de análise em circuitos de corrente contínua: lei de Ohm e leis de
Kirchhoff.
c. Fundamentos de circuitos elétricos em corrente alternada: tensões de fase e de linha,
valor eficaz, defasagem.
d. Medidores elétricos e uso de osciloscópio.
e. Identificação de resistores e capacitores (tipo e valor).
f. Manuseio e ajuste de fontes de tensão e geradores de sinal comerciais.
g. Transformadores.
h. Motores de corrente contínua.
i. Motores de indução trifásico.
j. Análise de falhas em circuitos e máquinas elétricos.

1.5. Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: PRODUÇÃO DE ÁUDIO E
VÍDEO:
a. Música e acústica: Propriedades do som, Comportamento das ondas sonoras,
Diferenciação de parâmetros musicais, Escuta humana.
b. Tecnologia em áudio: Estrutura de sistemas analógicos e digitais, Microfones, Sistemas de
registro analógicos e digitais, Periféricos, MIDI, Conexões analógicas e digitais,
Transmissão de sinais de áudio, Padrões de registro, reprodução e gravação domésticos e
profissionais, Sincronia, História do Áudio.
c. Tecnologia em imagem: Estrutura de sistemas analógicos e digitais de fotografia e vídeo,
Padrões de filmagem, Codificação, Padrões de registro analógicos e digitais, Sistemas
informatizados de manipulação da imagem, Padrões de sincronia, Conexões analógicas e
digitais, História da captura de imagem.

1.6. Cargo: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
a. Arquitetura e Organização de Computadores: Organização de sistemas de
computadores; O sistema de computação; Conversão de bases e aritmética computacional;
Memória principal; Memória cache; Processadores – arquitetura; Memória secundária;
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Barramentos de entrada e saída (e/s); Arquiteturas RISC e CISC.
b. Sistemas Operacionais: Estruturas dos Sistemas de Computação; Estruturas do Sistema
Operacional; Gerenciamento de Processos; Gerenciamento de Memória; Memória Virtual;
Sistema de Arquivos; Sistemas de I/O; O Sistema GNU/Linux; Windows 7.
c. Redes de Computadores: Conceitos de redes de computadores; Noções de Cabeamento
Estruturado; Arquitetura de redes; Meios de Transmissão; Topologias de redes; Modelo
OSI; Protocolo TCP/IP; Equipamentos de rede: Modems, Modems de Fibra, Repetidores,
Bridges, Switches e Roteadores; Protocolos de LAN; Endereçamento IP; Roteamento;
TCP, UDP, ICMP; VLAN; Interação Cliente-Servidor; Sistema de Nomes de Domínios
(DNS); DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol); Transmissão de Arquivos;
Compartilhamento de Arquivos Remotos; WWW (World Wide Web); FTP (File Transfer
Protocol); Rede Virtual privada (VPN); Conceito e Tipos de Cópia de segurança (Backup);
Proxy; Ferramentas de Monitoração e Gerenciamento de Rede; Ferramentas de Firewall;
Segurança de Rede e Controle de Acesso; Certificação Digital.
d. Hardware: Introdução ao Hardware do PC; Processadores; Barramentos; Memórias;
Placas Mãe; Setup; Placas de Vídeo; Monitores de Vídeo; Armazenamento de Dados;
Unidades de Disco Rígido; Dispositivos SCSI; Placas de Som; Portas Paralela e Serial;
Modems; Impressoras; Scanners; Teclados e Mouses; Montagem de Micros; Ventilação;
Alimentação; Partição e formatação.
e. Programação: Comandos básicos: atribuição, condicionantes e repetição; Subprogramas e
parâmetros. Recursividade; Estrutura homogênea de dados: vetor e matriz, manipulação de
strings; Estrutura heterogênea de dados: registros e arquivos; Ponteiros, lista linear
simples, duplamente ligada e composta e lista circular; Pilhas, filas e árvores binárias;
Programação orientada a objetos: conceito de objetos, classes, métodos, construtores,
polimorfismo, visibilidade, encapsulamento, abstração e modularização. Projetos de
classes: herança, acoplamento, coesão, classes abstratas e interfaces. Heranças múltiplas;
Tratamento de erros e exceções. Linguagem de Programação Python; Programação Web
HTML, CSS e JavaScript.
f. Engenharia de Software: Análise e Projeto de Sistemas; Linguagem de Modelagem
Unificada (UML); Análise Orientada a Objetos: diagrama de classes, diagrama de
interação, pacotes e colaboração, diagrama de estados, diagrama de atividades.
g. Banco de Dados: Noções de Banco de dados; Conceitos básicos e definições; Modelo
Entidade-Relacionamento; Restrições de integridade; SQL (Structured Query Language):
linguagem de definição e manipulação de dados.
h. Governança de TI: Gerenciamento de Serviços de TI - ITIL 2011: introdução ao
gerenciamento de serviços de TI, operação de serviço (processos e funções).

1.7. Cargo: TÉCNICO EM SECRETARIADO:
a.
b.
c.
d.

Estruturação dos relatórios gerenciais.
Elaboração, desenho e uso de formulários.
Estudos dos processos e fluxogramas.
Organogramas: formulação, técnicas e análise estrutural.
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e.
f.
g.
h.

Padronização. Especialização. Departamentalização.
Tipos de estrutura organizacional.
Cultura organizacional.
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas: recrutamento interno e externo;
metodologias e técnicas de seleção; treinamento e desenvolvimento; e programas de
incentivo e benefícios e serviços.
i. Gestão de materiais e logística.
j. Licitação Pública.

1.8. Cargo: TÉCNICO EM SOM:
a. Leitura e execução técnica de roteiro de radiojornalismo com operação de mesa de
mixagem e seus periféricos: Propriedades físicas do som e sistemas analógicos de áudio.
Sistemas digitais de áudio: representação, armazenamento e processamento digital de
áudio.
b. Equipamentos e dispositivos de áudio (analógicos e digitais) para o funcionamento de
um laboratório de Radiojornalismo: reprodução e gravação em vários suportes e
formatos. Noções de Acústica: interno e externo.
c. Noções básicas de eletricidade. Medidas elétricas, condutores de áudio. Principais
equipamentos de sonorização: funções e manuseio.
d. Noções de mixagem: ajuste de graves, agudos, equalizações, potência. Controle de
equipamentos de áudio para som.
e. Controle de equipamentos de áudio para som ao vivo. Conexões dos equipamentos e de
cabos e caixas; Sistema de monitoramento de palco; Manutenção e prevenção de cabos.
Posicionamento dos equipamentos. Situação de pane total ou parcial e Informações
técnicas.
f. Noções de diferentes microfones e seus posicionamentos e adequações. Gravação e
reprodução de sons. Edição de áudio através de programas como o Sony Vegas, Adobe
Premier e Sound Forge.
g. Técnicas de sonorização de um estúdio de rádio como captação de sonoplastia e voz.
operação técnica de programas de radiojornalismo e suas especificidades técnicas e de
linguagem radiojornalística.
h. Noções de informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do
sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word, Excel e
PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à
Internet.

1.9. Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA:
a. Tecnologia dos materiais: Propriedades mecânicas dos materiais: tensão, deformação,
diagrama tensão-deformação, deformação elástica e plástica, propriedades mecânicas dos
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metais; Fabricação do aço. Processos de fabricação de componentes metálicos (processos
de conformação mecânica, processos de fundição e metalurgia do pó); Aspectos gerais de
ligas de aços e de ferros fundidos. Ligas de alumínio. Ligas de cobre; Tratamentos térmicos
nas ligas ferro-carbono: fatores que influenciam nos tratamentos térmicos, recozimento,
normalização, revenido, têmpera e temperabilidade.
b. Ensaios de materiais: Ensaios não destrutivos: líquidos penetrantes, partículas
magnéticas, ultrassom, radiologia (radiografia) industrial; Ensaios destrutivos: tração,
dobramento, impacto, fadiga, dureza e microdureza.
c. Manutenção mecânica: Gestão da manutenção: manutenção industrial corretiva,
preventiva e preditiva e sua caracterização; organização da manutenção; planejamento,
programação e controle da manutenção; Lubrificação industrial: fundamentos da
lubrificação; substâncias lubrificantes; características físicas e químicas dos lubrificantes;
classificação dos lubrificantes; métodos e sistemas de aplicação dos lubrificantes;
planejamento, programação e controle da lubrificação.
d. Metalografia: Ensaio macrográfico ou macrografia e ensaio micrográfico ou micrografia;
Corpo de prova embutido: embutimento a quente e embutimento a frio; Lixamento e corte.
e. Controle Dimensional: Histórico da metrologia; Vocabulário da metrologia; Processos e
métodos de medição; Sistemas de medidas; Medição; Instrumentos de medição: régua
escala, paquímetros, micrômetros e goniômetro.
f. Desenho Mecânico; Papel; Linhas; Escalas e símbolos; Perspectivas; Projeções; Cotagem;
Cortes; Seções e Detalhes. Rupturas; Vistas auxiliares; Parafusos, porcas e arruelas;
Rebites; Molas; Polias; Eixos; Engrenagens.
g. Soluções: Solubilidade e curvas de solubilidade; Aspectos quantitativos das soluções.
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ANEXO VI
EDITAL Nº179 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
Concurso Público para Provimento de Cargos da Carreira de Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico e Cargos da Carreira de Servidores Técnico-Administrativos em
Educação
Tabela de Pontuação para Prova de Títulos
À prova de títulos serão atribuídos, no máximo, 100 (cem) pontos, de acordo com o seguinte quadro:
Descrição

Titulação

Pontos

Doutorado concluído, na área de conhecimento para
qual está concorrendo, em Programa reconhecido
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).

45

Doutorado concluído, fora da área de conhecimento
para qual está concorrendo, reconhecido pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).

40

Mestrado concluído, na área de conhecimento para
qual está concorrendo, em Programa reconhecido
a) Titulação
Acadêmica(**) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).

25

Mestrado concluído, fora da área de conhecimento
para qual está concorrendo, reconhecido pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).

20

Especialização concluída, na área de conhecimento
para qual está concorrendo, ministrada por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC, com carga horária mínima de 360 horas.

15

Tipo de Experiência

Pontos

Exercício de Magistério (docência) em Instituição de
Educação Profissional e Tecnológica, com valor de 3
pontos a cada ano completo trabalhado (excluída
experiência concomitante).

21

Exercício de Magistério (docência) em outras
instituições de ensino, com valor de 2 pontos a cada
ano completo trabalhado (excluída experiência
concomitante).

10

b) Experiência
Profissional

Pontuação
máxima(*)

45

Pontuação
máxima

42
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c) Produção
científica e
técnica

Experiência profissional fora do magistério, com
atuação explicitamente relacionada à área para qual
está concorrendo, com valor de 02 pontos a cada ano
completo trabalhado.

10

Experiência profissional na EaD como conteudista
ou como tutor, com atuação explicitamente
relacionada à área para qual está concorrendo, com
valor de 1 ponto a cada ano completo trabalhado.

02

Tipo de Produção

Pontos

Autoria ou organização de livro com ISBN na área
para qual está concorrendo (exceto anais), com valor
de 2 pontos para cada livro.

10

Autoria de capítulo de livro com ISBN (exceto anais)
na área para qual está concorrendo, com valor de 1
ponto para cada capítulo.

10

Artigo completo publicado em periódico científico
com ISSN (exceto anais) na área para qual está
concorrendo, com valor de 1 ponto para cada artigo.

10

Patente nacional ou internacional concedida na área
para qual está concorrendo, com valor de 1 ponto
para cada patente.

10

Pontuação
máxima

13

Total Máximo 100 pontos
Observações:
(*) A pontuação total obtida na prova de títulos será convertida em nota para efeito de cálculo da nota
final do candidato, conforme o disposto no item X 12 deste Edital.
(**) Os títulos referentes à letra “a” não são cumulativos, sendo considerado apenas o título que
garantir maior pontuação para o candidato.
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ANEXO VII
EDITAL Nº179 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES/ETAPAS DO
CONCURSO PÚBLICO

Locais

Endereço

Horário de Atendimento

Campus Bom Jesus de
Itabapoana

Av. Dário Vieira Borges, n . 235 – Lia
Márcia – Bom Jesus do Itabapoana/RJ

No horário de atendimento
do Protocolo do campus,
excluídos recessos e feriados

Campus Cabo Frio

Estrada Cabo Frio/Búzios S/N, Km 07,
Baía Formosa, Cabo Frio/RJ

No horário de atendimento
do Protocolo do campus,
excluídos recessos e feriados

Campus Campos-Centro

Rua Dr. Siqueira, nº. 273 – Parque Dom
Bosco – Campos dos Goytacazes/RJ –

No horário de atendimento
do Protocolo do campus,
excluídos recessos e feriados

Campus Campos-Guarus

Rua Souza Mota, nº. 350 – Parque Fundão
– Campos dos Goytacazes/RJ

No horário de atendimento
do Protocolo do campus,
excluídos recessos e feriados

Campus Itaperuna

BR 356, Km 3, Itaperuna/RJ

No horário de atendimento
do Protocolo do campus,
excluídos recessos e feriados

Campus Macaé

Rodovia Amaral Peixoto, Km 164 –
Imboassica – Macaé/RJ

No horário de atendimento
do Protocolo do campus,
excluídos recessos e feriados

Campus Quissamã

Av. Amilcar Pereira da Silva, no. 727 –
Piteiras – Quissamã/RJ

No horário de atendimento
do Protocolo do campus,
excluídos recessos e feriados

o
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