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Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

Instituto Federal  do Norte de Minas Gerais  
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 
TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

 
 

 

EDITAL Nº 116,  DE 31 DE MAIO DE 2012. 
 

 
 

   O REITOR-SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE 
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o Decreto nº 7.311, de 22/09/2010, publicado no Diário 
Oficial da União de 23/09/2010; a Portaria Interministerial nº 56, de 20/04/2011, publicada no Diário Oficial da União de 
25/04/2011, e de acordo com as normas estabelecidas pelo Decreto nº 6.944, de 21/08/2009 e pela Portaria/MEC nº 243, de 
03/03/2011, publicada no Diário Oficial da União de 04/03/2011, torna público a abertura de inscrições para o Concurso 
Público para provimento de cargos efetivos de Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a Lei nº 11.091, de 
12/01/2005, do Quadro Permanente deste Instituto Federal e lotação em quaisquer dos s eus campi localizados nas cidades de 
Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas ou outro que possa ser implantado dentro do prazo de 
validade deste concurso, mediante as normas e condições contidas neste Edital. 
 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1.  O Concurso regido por este Edital será executado pela Empresa LEGITIMUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA., sob 

a supervisão da Comissão Permanente de Concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 
Gerais,  e constará de uma Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos.  

1.2. O presente concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de 30 (trinta) cargos efetivos de Técnicos 
Administrativos em Educação, de que trata a Lei nº 11.091, de 12/05/2005, sob o regime da Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e 
alterações posteriores,  conforme especificado no item 2 deste Edital. 

1.3 O concurso destina-se ao preenchimento das vagas atualmente existentes, constantes do item 2 deste Edital, e das que 
vagarem ou vierem a ser criadas durante o seu prazo de validade, na Reitoria e nos campi. 

1.4 Todas as informações relativas ao presente concurso serão divulgadas nos endereços eletrônicos: 

http://www.ifnmg.edu.br e http://www.legitimusassessoria.com.br, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato o seu acompanhamento. 

 
   2. DA DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS – TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO: 

CARGOS DE  
NÍVEL SUPERIOR - NS-E-I 

UNIDADE/NÚMERO DE VAGAS 

Almenara Araçuaí Arinos Januária M. Claros Pirapora Salinas  Total 

Assistente Social 01 - - - - - - 01 

Enfermeiro - - - 01 - - - 01 

Médico - - 01 - - 01 - 02 

Psicólogo 01 01 01 01 - - - 04 

TOTAIS 02 01 02 02 - 01 - 08 

 

CARGO 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO-NI-D-I 

UNIDADE/NÚMERO DE VAGAS 

Almenara Araçuaí Arinos Januária M. Claros Pirapora Salinas  Total 

Técnico de Contabilidade 01 01 01 - - - - 03 

Técnico em Eletrotécnica - - - - 01 - - 01 

Técnico de Laboratório/ 
Audiovisual 

- - - - - - 01 01 

Técnico de Laboratório/Física   01 01  01   03 

Técnico de Laboratório/ 
Eletroeletrônica 

- - - - - - 01 01 

Técnico de Laboratório/ 
Anatomia e Fisiologia Vegetal 

- - - 01 - - - 01 

Técnico de Laboratório/  Biologia 01 01 01 - - - - 03 

Técnico de Laboratório/  
Entomologia e Zoologia 

- - - 01 - - - 01 

http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
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Técnico de Laboratório/ 
Fitopatologia e Microbiologia 

- - - 01 - - - 01 

Técnico de Laboratório/ Química - 01 01 01  01  04 

Técnico de Laboratório/  
Edificações 

01 - - - - 01 - 02 

Técnico de Laboratório/ Biologia 
Vegetal 

  
 01    01 

TOTAIS 03 03 04 06 01 03 02 22 

 
3.   DOS REQUISITOS PARA INGRESSO,  DA REMUNERAÇÃO, DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO, DO REGIME 

DE TRABALHO, DA DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 
 

3.1. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO, DA REMUNERAÇÃO, DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Cargos 
Níveis Classificação- 
Capacitação/ Padrão 
Vencimento 

Requisitos para Ingresso no cargo 
Remunera-
ção R$ 

Valor da 
Taxa de 
Inscrição 

Assistente Social E-I-1 
Curso Superior em Serviço Social e 
registro no Conselho competente. 

2.989,33 60,00 

Enfermeiro E-I-1 
Curso Superior em Enfermagem e 
registro no Conselho Competente. 

2.989,33 60,00 

Médico E-I-1 
Curso Superior em Medicina e registro no  
Conselho competente. 

2.989,33 60,00 

Psicólogo E-I1 
Curso Superior em Psicologia e registro 
no Conselho competente. 

2.989,33 60,00 

Técnico de Contabilidade D-I-1 

Ensino Médio Profissionalizante em 
Contabilidade ou Médio Completo 
acrescido de Curso Técnico em 
Contabilidade, ministrado de acordo com 
o art. 36-B da Lei nº 9.394/1996 e registro 
no  Conselho competente. 

1.821,94 50,00 

Técnico em Eletrotécnica D-I-1 

Ensino Médio Profissionalizante em 
Eletrotécnica ou Ensino Médio Completo 
acrescido de Curso Técnico em 
Eletrotécnica,  ministrado de acordo com 
o art. 36-B da Lei nº 9.394/1996.  

1.821,94 50,00 

Técnico de Laboratório/  
Audiovisual 

D-I-1 

Ensino Médio Profissionalizante na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos ou Ensino Médio Completo + 
Experiência de 12 meses. 

1.821,94 50,00 

Técnico de Laboratório/Física D-I-1 

Ensino Médio Profissionalizante em 
Eletrônica ou Eletrotécnica ou 
Eletroeletrônica ou Eletromecânica ou 
Automação Industrial ou Mecânica ou 
Mecatrônica ou Refrigeração e 
Climatização ou Ensino Médio Completo 
acrescido de Curso Técnico em Eletrônica 
ou Eletrotécnica ou  Eletroeletrônica ou 
Eletromecânica ou Automação Industrial 
ou Mecânica ou Mecatrônica ou 
Refrigeração e Climatização, ministrado 
de acordo com o art. 36-B da Lei nº 
9.394/1996 . 

1.821,94 50,00 

Técnico de Laboratório/  
Eletroeletrônica 

D-I-1 

Ensino Médio Profissionalizante em 
Eletroeletrônica ou Ensino Médio 
Completo acrescido de Curso Técnico em 
Eletroeletrônica, ministrado de acordo 
com o art. 36-B da Lei nº 9.394/1996. 

1.821,94 50,00 

Técnico de Laboratório/ 
Anatomia e Fisiologia Vegetal 

D-I-1 

Médio Profissionalizante na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos ou Médio Completo  
acrescido de Curso Técnico  na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos e ministrado de 
acordo com o art. 36-B da Lei nº 

1.821,94 50,00 
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9.394/1996.  

Técnico de Laboratório/ 
Biologia 

D-I-1 

Médio Profissionalizante na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos ou Médio Completo  
acrescido de Curso Técnico  na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos e ministrado de 
acordo com o art. 36-B da Lei nº 
9.394/1996.  

1.821,94 50,00 

Técnico de Laboratório/  
Entomologia e Zoologia 

D-I-1 

Médio Profissionalizante na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos ou Médio Completo  
acrescido de Curso Técnico  na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos e ministrado de 
acordo com o art. 36-B da Lei nº 
9.394/1996.  

1.821,94 50,00 

Técnico de Laboratório/  
Fitopatologia e Microbiologia 

D-I-1 

Médio Profissionalizante na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos ou Médio Completo  
acrescido de Curso Técnico  na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos e ministrado de 
acordo com o art. 36-B da Lei nº 
9.394/1996 .  

1.821,94 50,00 

Técnico de Laboratório/  
Química 

D-I-1 

Ensino Médio Profissionalizante em 
Química ou Ensino Médio Completo 
acrescido de Curso Técnico em Química, 
ministrado de acordo com o art. 36-B da 
Lei nº 9.394/1996.  

1.821,94 50,00 

Técnico de Laboratório/ 
Edificações 

D-I-1 

Médio Profissionalizante em Edificações  
ou Médio Completo  acrescido de Curso 
Técnico em Edificações, ministrado de 
acordo com o art. 36-B da Lei nº 
9.394/1996 .  

1.821,94 50,00 

Técnico de Laboratório/ 
Biologia Vegetal 

D-I-1 

Médio Profissionalizante na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos ou Médio Completo  
acrescido de Curso Técnico  na área, 
conforme definido no Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos e ministrado de 
acordo com o art. 36-B da Lei nº 
9.394/1996 .  

1.821,94 50,00 

  3.2. BENEFÍCIOS: 
  a) Auxílio Alimentação: R$ 304,00 
  b) Incentivo à Qualificação, quando o servidor possuir nível de escolaridade superior ao exigido para o exercício do 

cargo. 
  c) Auxílio Pré-Escolar: R$ 89,00 (para dependentes de até 5 anos de idade). 

3.3. DO REGIME DE TRABALHO: O Regime de Trabalho será de quarenta horas semanais.  

3.4 -   Para as profissões que possuem os respectivos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional exigir -se-á, no 
ato da posse, a comprovação de estar devidamente registrado.  

3.5. DA DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES  DO CARGO: 
3.7.1. A descrição das atividades sumárias dos cargos estão especificadas no quadro abaixo:  

CARGOS/ATIVIDADES 

Assistente Social:  Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar 
planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, 
habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Enfermeiro: Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e em 
domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; implementar ações para a 
promoção da saúde junto à comunidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Médico/Área: Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sind icâncias médicas; elaborar documentos e 
difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
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Psicólogo:  Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, g rupos 
e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e 
mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de 
tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando -os conscientes; 
desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 

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. Asses sorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Técnico em Eletrotécnica:  Planejar atividades do trabalho. Elaborar estudos e projetos. Participar no desenvolvimento de 
processos. Realizar projetos. Operar sistemas elétricos e executar manutenção. Aplicar normas e procedimentos de 
segurança no trabalho. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
Técnico de Laboratório - Áreas:  1) Audiovisual; 2) Física; 3) Eletroeletrônica; 4) Anatomia e Fisiologia Vegetal; 5) 
Biologia; 6) Entomologia e Zoologia; 7) Fitopatologia e Microbiologia; 8) Química; 9) Edificações; e 10) Biologia 
Vegetal:  Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, 
análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 

 
4  DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM  DEFICIÊNCIA 

4.1  Às pessoas com deficiência, amparadas pelo artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo arti go 5º, § 2º, da Lei 
nº 8.112/1990 e pelo artigo 37 do Decreto nº 3.298/1999, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas por cargo/áreas 
previstos neste Edital,  observada a exigência da compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, a ser aferida em 
perícia médica oficial quando dos exames pré-admissionais.  

4.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o item 4.1 resulte em número fracionado, esse deverá ser elevado até o 
primeiro inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas por área de atuação. 

4.2  Considerando que o número de vagas disponibilizadas por cargo/área no presente concurso é inferior a 05 (cinco), 
não será possível a reserva imediata de vaga para candidatos com deficiência, uma vez que fica inviabilizada a aplicação do 
percentual estabelecido no artigo 5º da Lei nº 8.112, de 1990, em consonância com o Acórdão do STF no Mandado de 
Segurança nº 26.310-5/Relator Min. Marco Aurélio de Mello. 

4.2.1 Na hipótese de novas vagas dentro do prazo de validade do presente Concurso Público e sendo possível a 
aplicação do percentual a que se refere o artigo 5º da Lei nº 8.112, de 1990, e em havendo candidato com deficiência 
habilitado, o mesmo será convocado para manifestar sobre a contratação. 

4.3  O candidato que se declarar com deficiência, resguardada as condições especiais previstas no Decreto nº 
3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das 
provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

4.4   O candidato que desejar concorrer na condição de pessoa com  deficiência, deverá: 
4.4.1  No ato da inscrição, declarar-se com deficiência e, se for o caso, a condição especial de que necessita para a 

realização da prova, conforme requerimento disponibilizado no endereço eletrônico 

http://www.legitimusassessoria.com.br .   
4.4.2 Entregar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos seis meses, atestando a espécie e o grau 

ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Interna cional de Doença (CID), 
bem como a provável causa da deficiência, na forma do item 4.7 deste Edital. 

4.5  O requerimento de atendimento diferenciado de que trata o item 4.4.1 será atendido,  obedecendo -se à previsão legal 
e aos critérios de viabilidade e de razoabilidade, sendo dado conhecer ao candidato quando da homologação das inscrições.  

4.6  O candidato com deficiência que solicitar condições especiais e/ou optar por concorrer na condição de pessoa com 
deficiência, deverá postar correspondência, via SEDEX, a Central de Atendimento ao Candidato – CAC da Legitimus 
Assessoria e Serviços Ltda, (Rua Juruá, 46 – sala 401, Bairro da Graça – Belo Horizonte – Minas Gerais - MG, CEP 31140-
020), impreterivelmente, até o dia 03 de julho de 2012 (último dia do período de inscrições), confirmando sua pretensão, e 
anexando laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID -10, bem como a provável causa da deficiência. Caso o 
candidato não envie a documentação exigida, não será considerado como deficiente apto para concorrer aos quantitativos 
reservados, nem terá preparadas as condições especiais, mesmo que tenha assinalado tal(is) opção(ões) no Requerimento de 
Inscrição. 

4.7  O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), do requerimento, por qualquer via, é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. A Legitimus Assessoria e Serviços Ltda. não se responsabiliza por qualquer tipo de 
extravio que impeça a chegada da documentação ao seu destino. 

4.8  O candidato que se declarar como pessoa com deficiência, caso aprovado e convocado para nomeação, na hipótese 
prevista no subitem 4.2.1 deste Edital, submeter-se-á a Perícia Médica indicada pelo Ins tituto Federal do Norte de Minas 
Gerais, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com  deficiência, ou não, e a compatibilidade de 
sua deficiência com o exercício normal do cargo. 

4.9  O candidato deverá comparecer à Perícia Médica munido de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), conforme 
especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência.  

4.10 A não observância do disposto no item 4.9, a reprovação na Perícia Médica ou o não comparecimento à Perícia 
acarretará a perda do direito à nomeação na condição de  candidato com deficiência. 

4.11 Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadrar nas categorias descritas no artigo 4º do Decreto nº 
3.298/1999. 

http://www.legitimusassessoria.com.br/


5    

4.12  O candidato com deficiência reprovado na Perícia Médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as 
atribuições do cargo será eliminado do concurso.  

4.13 A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os 
candidatos concorrentes por cargo, inclusive a dos com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos.  

4.14  O candidato que não declarar sua condição de pessoa com deficiência no ato da inscrição não poderá concorrer 
nesta condição,  bem como obter  tratamento diferenciado no dia da Prova. 

   
 5  DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
5.1 O candidato aprovado no concurso de que trata o presente Edital será investido no cargo se atendidos, na data da 

posse, os seguintes requisitos: 
5.1.1  Ter  sido aprovado e classificado no Concurso, na forma estabelecida neste Edital; 
5.1.2  Ser brasileiro nato ou naturalizado ou se de nacionalidade portuguesa ser amparado pelo estatuto de igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da 
Constituição Federal; 

5.1.3  Gozar dos direitos políticos; 
5.1.4  Estar quite com as obrigações eleitorais; 
5.1.5  Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;  
5.1.6  Possuir a habilitação mínima exigida, conforme descrito no item 3.1, deste Edital; 
5.1.7  Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
5.1.8  Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal, 

conforme estabelecido no artigo 137 da Lei nº 8.112, de 1990; 
5.1.9  Não acumular, de forma ilícita, cargos públicos, conforme previsto nos inciso XVI e XVII, do artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988; 
5.1.10  Apresentar declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e, se casado(a), a do seu cônjuge.  
5.1.11  Ter aptidão física e mental, conforme artigo 5º, inciso VI, da Lei nº 8.112, de 1990, que será averiguada em exame 

admissional, de responsabilidade do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, para o qual se exigirá exames laboratoriais e  
complementares às expensas do candidato. 

5.1.12  Apresentar outros documentos que se fizerem necessários. 
5.2  Anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, inclusive a habilitação e classificação do 

candidato que não comprovar no ato da posse, o preenchimento de todos os requisitos exigidos neste Edital. 
  
6  DAS  INSCRIÇÕES  

 6.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 

http://www.legitimusassessoria.com.br, solicitadas entre 00h00min do dia 05 de junho de 2012 até as 23h59min 
do dia 03 de julho de 2012, observado o horário oficial de Brasília -DF. Após esse período, o sistema não permitirá novas 
inscrições. 

6.2 – O valor da taxa de inscrição deverá ser paga, por intermédio de GRU (Guia  de Recolhimento da União), em 
qualquer agência do Banco do Brasil S/A, impreterivelmente até o dia 04 de julho de 2012, nos valores abaixo especificados: 

   a) R$  55,00 (cinquenta e cinco reais) para os cargos de Nível Intermediário -D-I; e 
   b) R$  60,00 (sessenta reais) para os cargos de Nível Superior-E-I. 

 6.3 Para efetivar a inscrição o candidato deverá: 

 6.3.1 acessar o endereço eletrônico: http://www.legitimusassessoria.com.br. 
 6.3.2 preencher integralmente e corretamente a ficha de inscrição. 
 6.3.3 imprimir a GRU (Guia de Recolhimento da União) e efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco do 
Brasil S/A, impreterivelmente até o dia 04 de julho de 2012. 
 6.4 Em hipótese alguma será processado qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 04 de julho de 
2012.  
 6.5 As solicitações de inscrição, cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida  no item 6.2 deste Edital, 
não serão acatadas. 
 6.6 O agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 6.7 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.  
 6.8 A LEGITIMUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais não se 
responsabilizam pela solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados.  
 6.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato a informação dos dados cadastrais exigidos no ato de inscrição, sob 
as penas da lei, pois fica subentendido que, no referido ato, o mesmo tenha conhecimento pleno do Edital e a ciência de que 
preenche todos os requisitos. 
 6.10 A divulgação das inscrições deferidas acontecerá no dia 13 de julho de 2012, através de Edital disponibilizado no 

endereço eletrônico http://www.legitimusassessoria.com.br. 
 6.10.1 Na hipótese de recursos referentes às inscrições não divulgadas ou indeferidas, o mesmo deverá ser 
protocolado no período de 16 e 17 de julho  de 2012, na forma estabelecida no item 10.1 deste Edital. 
 6.11 A homologação final das inscrições acontecerá no dia 25 de julho de 2012, mediante Edital disponibilizado no 

endereço eletrônico http://www.legitimusassessoria.com.br 
 6.12 O Comprovante de Inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 

http://www.legitimusassessoria.com.br, após a homologação de que trata o item 6.11 deste Edital, sendo de 
exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção desse documento. 
 6.13 A inscrição no Concurso implica, desde logo, no conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas 
neste Edital.  

http://www.legitimusassessoria.com.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
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7   DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO   

 7.1 Nos termos do Decreto nº 6.593, de 02/10/2008, publicado no Diário Oficial da União de 03/10/2008, poderá ser 
concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que: 
 7.1.1 estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o 
Decreto nº 6.135/2007; e 
 7.1.2 for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. 
 7.2 A isenção de que trata o item 7.1 deste Edital deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, contendo: 
 a – indicação do Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 
 b – declaração de que é membro de família de baixa renda, a que se refere o item 7.1.2 deste Edital.  
 7.3 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível no endereço eletrônico 
http://www.legitimusassessoria.com.br, exclusivamente nos dias 05  e 06 de junho de 2012, ocasião em que o candidato 
deverá, obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único, bem como 
declarar-se membro de “família de baixa renda”, nos termos da alínea “b” do item 7.2 deste Edital. 
             7.4 Todos os itens do requerimento deverão ser devidamente preenchidos, sob pena de seu indeferimento.  

7.5 A LEGITIMUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a 
veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
 7.6 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato. A declaração falsa o sujeitará às 
sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936/1979. 
 7.7 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada a partir das 16h do dia 13 de junho de 2012, no 

endereço eletrônico http://www.legitimusassessoria.com.br. 
7.8 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferidos, para poderem participar do concurso, deverão 

proceder da forma estabelecida nos itens 6.3.1 a 6.3.3, deste Edital.  

8.  DA ESTRUTURA DO CONCURSO  
 8.1 O Concurso constará de uma Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, composta 
de 40 (quarenta) questões, distribuídas na forma abaixo, para todos os cargos:  

ÁREA DE CONHECIMENTO  Nº DE QUESTÕES PESO Nº MÁXIMO DE PONTOS 

Língua Portuguesa 10 2 20 

Legislação 10 2 20 

Conhecimentos Específicos 20 3 60 

8.2 – Para que o candidato seja classificado será exigido o aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) do total 
geral, sendo que a homologação do resultado final se dará dentro dos limites máximos estabelecidos no Anexo II do Decreto nº 
6.944, de 21/08/2009 e especificado no item 11.2 deste Edital.  

 
9.  DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLA 

9.1 – A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, para todos os cargos/áreas e  localidades será realizada no dia 29 de julho 
de 2012, das 08h00min às 12h00min,  (horário oficial de Brasília-DF), na cidade de Montes Claros-MG.  

9.2 -  O local de realização da Prova por parte do candidato será divulgado quando da homologação das inscr ições, de 
que trata o item 6.11 deste Edital  

9.3. Em hipótese alguma a Prova será realizada fora da data, local e horário determinados, como também haverá 
segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. 

9.4. A Prova terá duração de 04 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário para o preenchimento do Cartão de 
Respostas. 

9.5. Os portões das unidades de ensino, utilizadas para realização da Prova serão abertos a partir das 07h00min e 
fechados, impreterivelmente, às 08h00min (horário oficial de Brasília -DF), sendo que, o candidato que chegar após o 
fechamento dos portões não poderá entrar, ficando, automaticamente, eliminado do concurso. 

9.6 A Prova terá duração de 04 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário para o preenchimento do Cartão de 
Respostas. 

9.6. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da Prova, após o horário 
estabelecido para o início da mesma. 
         9.7 O ingresso na sala de Prova só será permitido ao candidato que apresentar o Comprovante de Inscrição e documento 
oficial de Identidade original com foto. Na falta da cédula de identidade original, ou seja, a carteira e/ou cédula de identidade 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados, serão também considerados como documentos oficiais de 
identidade as carteiras expedidas pelos Comandos Militares (Ex-Ministérios Militares); pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia 
Militar, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional que tenham força de documento de 
identificação (Ordens, Conselhos, etc), carteiras expedidas; pelos Institutos de Identificação; passaporte; certificado de 
reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).  
          9.7.1. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.  
         9.7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio e fotografia. 
       9.7.3. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
       9.7.4 O candidato deverá, também, estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material 
transparente. 
        9.8 O candidato somente poderá se retirar do recinto de aplicação de prova após decorridos 60 (sessenta) minutos do 
início da mesma. 

http://www.legitimusassessoria.com.br/
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        9.9 Durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha não será permitida a comunicação entre os candidatos, 
bem como consulta de qualquer natureza a livros, revistas, folhetos ou anotações e nem o uso de aparelhos eletrônicos ou 
eletromecânicos; como também o uso de boné, boina, chapéu, gorro, lenço ou qualquer outro acessório que impeça a visão 
total das orelhas do candidato; não será permitido, também, o uso de óculos escuros, sendo eliminado o candidato que 
descumprir estas determinações. 
     9.10 As respostas das questões da Prova Objetiva deverão ser assinaladas pelo candidato no Cartão de Respostas, 
específico e personalizado para cada candidato. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do 
candidato. 
     9.10.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão de Respostas serão de inteira responsabilidade 
do candidato. 
     9.11 A correção das provas será realizada por processamento eletrônico. Portanto, serão consideradas somente as 
respostas das questões transferidas para o Cartão de Respostas. 
     9.12 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará ao fis cal o Caderno de Provas e o Cartão de Respostas, 
devidamente assinado no local apropriado.  
  9.13 Os Cadernos de Provas, após a sua aplicação, serão disponibilizados no endereço eletrônico 

http://www.legitimusassessoria.com.br . 
    9.14 A divulgação do Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escola será disponibilizado no dia 30 de julho de 2012, no 

endereço eletrônico http://www.legitimusassessoria.com.br. 
     9.15 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, deverá 
levar um(a) acompanhante que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não 
levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas. 
        9.15.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova. 
       9.16 Na hipótese de alguma questão vir a ser anulada, os pontos rela tivos à referida questão serão atribuídos a todos os 
candidatos participantes da prova. 
     9.17 Os Conteúdos Programáticos das provas são os constantes do Anexo II deste Edital, que serão disponibilizados no 

endereço eletrônico http://www.legitimusassessoria.com.br. 

10.  DOS RECURSOS: 
 10.1 Caberá recurso contra as fases abaixo e em todas as demais decisões do Concurso ou decisões que tenham 
repercussão na esfera de direitos dos candidatos: 
 10.1.1  ao processo de inscrição/isenção; 
 10.1.2  as questões, o gabarito e o resultado das Provas Objetivas de Múltipla Escolha; 
 10.1.3  erros de cálculo das notas no resultado final. 
 10.2     O recurso será: 
 10.2.1 individual, não sendo aceitos recursos coletivos; 
 10.2.2  digitado ou datilografado, em duas vias (original e cópia); 
 10.2.3 elaborado com capa para cada item recorrido, da qual conste a identificação precisa do item, o nome do 
candidato, o seu número de inscrição, o cargo para o qual concorre e a  sua assinatura. 
 10.2.4  redigido com argumentação lógica e consistente. 
 10.3 Os recursos que tenham por objeto as questões, o gabarito e o resultado das provas devem conter a indicação 
clara do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada na publicação oficial, além da 
indicação da bibliografia pesquisada, entre as indicadas no Anexo II desse Edital, referente a cada questão recorrida, bem 
como a fundamentação do recurso. 
 10.4 Será rejeitado liminarmente o recurso que: 
 10.4.1  não contiver os dados necessários à identificação do candidato ou do item recorrido na capa do recurso;  
 10.4.2  não contiver qualquer identificação do candidato no corpo do recurso, 
 10.4.3  for protocolado fora do prazo estipulado no subitem 12.8; 
 10.4.4  estiver incompleto, obscuro ou confuso; 
 10.4.5  for encaminhado para endereço diverso do estabelecido; 
 10.4.6  não atender às demais especificações deste Edital. 
 10.5 Se, do exame do recurso, resultar anulação de questão da prova objetiva de múltipla escolha, os pontos 
correspondentes à questão anulada serão atribuídos a todos os demais candidatos, ainda que não tenham recorrido ou 
ingresso em juízo. 
 10.7 Se houver alteração do gabarito oficial, o mesmo será republicado. 
 10.8 O recurso será interposto no prazo de 2 (dois) dias úteis contados do primeiro dia útil subsequente à data de 

publicação de cada evento nos endereços eletrônicos: http://www.ifnmg.edu.br e/ou 

http://www.legitimusassessoria.com.br. O prazo previsto para a interposição de recurso é preclusivo e comum a 
todos os candidatos. 
 10.9 Os recursos deverão ser encaminhados à Legitimus Assessoria e Serviços Ltda., pelos Correios, via Sede x, no 
seguinte endereço: Rua Juruá, 46, CJ 401 – Bairro da Graça – Belo Horizonte/MG – CEP 31.140-020. A correspondência 
deverá ser postada pelo candidato até o segundo dia útil após cada divulgação, conforme Cronograma do Concurso, correndo 
por sua conta os custos respectivos.  
 10.9.1 Os recursos deverão ser postados em envelope lacrado, tamanho 260 x 360 mm, contendo externamente em 
sua face frontal, os seguintes dados: Concurso Público do INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE 
DE MINAS GERAIS – Edital nº 116/2012, o nome, o número de inscrição do candidato e o cargo público efetivo; 
 10.9.2 Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação respectiva, não sendo aceitos 
recursos entregues via fax ou internet, e/ou fora do prazo estabelecido. 

 10.10  Os resultados dos recursos serão disponibilizados nos endereços eletrônicos: http://www.ifnmg.edu.br e  

http://www.legitimusassessoria.com.br. 

11.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  : 

http://www.legitimusassessoria.com.br/
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11.1 – A classificação final dos candidatos se dará em Lista Única por Cargo, considerando-se o somatório dos pontos 
referentes a cada parte da Prova Objetiva de Múltipla Escolha:  Língua Portuguesa; Legislação; e Conhecimentos Específicos. 

11.2 – Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem na Prova Objetiva de Múltipla Escolha nota igual ou 
superior a 60 (sessenta), e que estejam classificados dentro dos limites máximos estabelecidos no Anexo II do  Decreto nº 
6.944, de 21/08/2009, conforme especificado no quadro abaixo: 

QUANTIDADE DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL 
POR CARGO/ÁREA 

NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS 
APROVADOS/CLASSIFICADOS 

01 05 

02 09 

03 14 

04 18 

11.3 - No caso de igualdade no total de pontos , para fins de classificação final, o desempate será feito, dando-se 
preferência, sucessivamente, ao candidato que: 

a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrição, 
conforme disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 

b) obtiver maior número de pontos na parte de Conhecimentos Específicos; 
c) obtiver maior nota da parte de Língua Portuguesa;  
d) tiver a maior idade, exceto os enquadrados na alínea “a” deste item. 

         11.4 -  Os candidatos não classificados dentro do número máximo de aprovados de que trata o Anexo II do Decreto nº 
6.944, de 21/08/2009, e especificado no item 11.2 deste Edital, ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão  
automaticamente reprovados no Concurso Público.  

12.  DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

12.1 - A homologação do resultado final será procedida pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Norte de Minas Gerais, por meio de Edital publicado no Diário Oficial da União. 

13.  DO PRAZO DE VALIDADE 
13.1 - O Concurso terá validade de 01 (um) ano, contado da data da homologação publicada no Diário Oficial da 

União, prorrogável por igual período.   
 

14   DA NOMEAÇÃO, LOTAÇÃO POSSE E EXERCÍCIO 
 14.1  O Reitor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais expedirá Edital discriminado as localidades e as vagas 

disponíveis para nomeação, o qual será divulgado no endereço eletrônico  http://www.ifnmg.edu.br. 
 14.1.1 O candidato poderá efetuar a escolha pela localidade onde houver vagas em Unidades do Instituto Federal do 
Norte de Minas Gerais, tendo em vista a ordem de classificação no concurso. 

14.2 A recusa do candidato à nomeação determinará a sua exclusão do concurso.    
 14.3 Caso um ou mais dos habilitados não sejam considerados aptos física e mentalmente, ou renunciem, formal e 
expressamente à nomeação, ou, se nomeados, não se apresentarem no prazo legal para tomar posse ou, ainda, empossados 
não entrarem em exercício no prazo legal, serão convocados novos candidatos, que se seguirem aos já classificados e 
habilitados, para nomeação, por ato do Reitor, visando o preenchimento das vagas objeto do presente certame.  
 14.4  Na ocorrência de vacância de cargo ou a destinação de novas vagas para este Instituto Federal, dentro do prazo 
de validade deste concurso, referentes aos Cargos constantes do item 2 deste Edital, serão preenchidas de acordo com a 
classificação dos candidatos, que serão lotados em quaisquer das unidades integrantes da estrutura organizacional desta 
Instituição à época da nomeação, de acordo com o interesse e conveniência deste Instituto.  
 14.5  Antes de efetuar as possíveis nomeações a que se refere o subitem anterior, a critério e conveniên cia deste 
Instituto Federal, será procedida a remoção interna de servidores. 
 14.6  A posse no cargo estará condicionada à apresentação da documentação comprovatória dos requisitos exigidos 
para investidura e ao atendimento das demais condições constitucionais, legais, regulamentares e deste Edital. 
 14.7  A falta de comprovação de requisito para investidura até a data da posse acarretará a eliminação do candidato 
do concurso e anulação de todos os atos a ele referentes, sem prejuízo da sanção legal cabível . 
 14.8    Correrão às expensas do candidato as despesas de deslocamento e/ou mudança para a localidade de lotação.  
 14.9  Os candidatos, quando nomeados, terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
publicação da respectiva Portaria de nomeação no Diário Oficial da União para tomar posse e, o prazo máximo de 15 (quinze) 
dias após a posse, para entrar em exercício. 
 

15  DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1  A alteração de qualquer dispositivo deste Edital, caso necessária, será procedida por me io de Edital a ser 

publicado no Diário Oficial da União e divulgado nos endereços eletrônicos: http://www.ifnmg.edu.br  e  

http://www.legitimusassessoria.com.br , sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento. 
15.2  Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 

munidos do comprovante de inscrição (ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição) e do documento de ide ntidade 
original. 

15.2.1  Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento ou casamento, CPF, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
carteiras de associações e assemelhados, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.  

15.2.2  Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.  
15.2.3  Por ocasião da realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, o candidato que não apresentar documento 

de identidade original,  na forma definida no subitem 9.7 deste Edital, não poderá fazer a Prova e será automaticamente 
eliminado do concurso público.  

http://www.ifnmg.edu.br/
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 15.3  Todos os candidatos poderão ser submetidos a identificação datiloscópica (impressão digital), como também ao 
sistema de detecção de metal nos dias de realização das provas. 
 15.4  O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais poderá, a seu exclusivo critério e obedecendo às normas legais 
pertinentes, admitir candidatos homologados em concurso público e não nomeados, de outras Instituições Federais de Ensino, 
bem como ceder a essas Instituições candidatos homologados e não nomeados, nos termos deste Edital.  
 15.4.1 O aproveitamento de candidatos habilitados em concurso público de outras Instituições Federais de Ensino 
somente poderá ser efetivada se não houver candidatos habilitados em concurso realizado por este Instituto para o Cargo 
demandado ou, no caso de recusa de nomeação de candidato(s) ainda habilitado(s). 

15.5  A burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros relativos ao Concurso, 
bem como nas Instruções constantes da Prova, como também o tratamento incorreto e descortês a qualquer pessoa envo lvida 
na aplicação das Provas motivará a eliminação do candidato do Concurso Público além de possíveis sanções penais cabíveis.  

15.6  Será excluído do concurso o candidato que: 
a)  Apresentar-se para a Prova após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância; 
b)  Não apresentar documento que bem o identifique; 
c)  Não comparecer à Prova, seja  qual for o motivo alegado; 
d)  Ausentar-se da Sala de Provas sem o acompanhamento do Fiscal; 
e)  Ausentar-se da Sala de Provas levando o Cartão de Respos tas, Caderno de Provas ou outros materiais não 
permitidos; 
f)  Ausentar-se da Sala de Provas antes de decorrido uma hora do início das mesmas; 
g)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
h)  Durante a realização das provas, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, 
por escrito ou por qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, notas, impressos, protetores auriculares, 
aparelhos eletrônicos e/ou eletromecânicos ; 
i)  Fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. 
15.7 O candidato que estiver portando equipamentos eletrônicos deverá desligá -los, colocando-os, juntamente com 

seus demais pertences, embaixo de sua carteira, permanecendo nessa situação até sua saída em definitivo da Sala de Provas. 
15.8  O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou 

objetos ocorridos no local de realização das Provas, nem por danos neles causados. 
17.9  A classificação no Concurso não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no Quadro de Pessoal 

do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, mas, apenas a expectativa de ser nomeado, ficando este ato condicionado à 
rigorosa observância da ordem classificatória, do prazo de validade do concurso, do interesse e conveniência do Instituto 
Federal do Norte de Minas Gerais e demais disposições legais. 

15.10  Observado o número de vagas estabelecidos no item 2 deste Edital, o candidato classificado será convocado 
para nomeação por meio de Edital divulgado no endereço eletrônico http://www.ifnmg.edu.br.    

15.10.1  Complementarmente o candidato será convocado para nomeação por correspondência registrada ou 
telegrama, enviado para o endereço constante da sua Ficha de Inscrição, razão pela qual deverá manter sempre atualizado o 
seu endereço junto ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais.  

15.11  Ao tomar posse o candidato nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório de 
36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo.    

15.12  Sob nenhuma hipótese haverá devolução da documentação entregue pelo candidato para sua inscrição ou 
prosseguimento no Concurso. 

15.13  O presente Edital, eventuais alterações e demais instruções sobre o concurso estarão a disposição de todos no 

endereço eletrônico:  http://www.ifnmg.edu.br e http://www.legitimusassessoria.com.br . 
15.14  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Concurso Público,  designada pela 

Portaria/Reitor nº 588, de 22/12/2011. 

 
 

 
 

Prof. Kleber Carvalho dos Santos  
Reitor Substituto 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
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Ministério da Educação  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais  
 
 

Edital nº 116, de 31 de maio de 2012 
 

ANEXO I 

 
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

01/06/12 - 
Publicação do Edital do Concurso Público na 

íntegra.  

Quadro de Avisos do IFNMG 

e nos Endereços Eletrônicos:  

www.ifnmg.edu.br - 

www.legitimusassessoria.com.br 

e no Diário Oficial da União 

05 e 
06/06/2012 

(24 horas por 
dia) 

 

Prazo de solicitação de Isenção da Taxa de 
Inscrição 

Endereço Eletrônico:  

www.legitimusassessoria.com.br 

13/06/12 16h 
Divulgação do Resultado do Pedido de Isenção da 

Taxa de Inscrição. 

Quadro de Avisos do IFNMG 
e nos Endereços Eletrônicos:  

www.ifnmg.edu.br - 

www.legitimusassessoria.com.br 

14 e 
15/06/2012 

08h as 
12h00min 

 

Prazo para interposição de recurso sobre o 
Resultado do Pedido de Isenção da Taxa de 

Inscrição. 
Via SEDEX, Conforme orientação de Edital 

05/06 a 

03/07/2012 

(24 horas por 

dia) 

Período de Inscrições dos candidatos ao 

concurso – INTERNET – ONLINE 

Endereço Eletrônico:  

www.legitimusassessoria.com.br 

13/07/12 16h Divulgação da Relação de Inscritos. 

Quadro de Avisos do IFNMG 
e nos Endereços Eletrônicos:  

www.ifnmg.edu.br - 

www.legitimusassessoria.com.br 

16 e 
17/07/2012 

- 
Prazo para envio de recursos contra a divulgação 

da relação de inscritos 
Via SEDEX, Conforme orientação de Edital 

25/07/12 16h 
Homologação da relação de inscritos; Divulgação 
das datas, Locais e Horários de Realização das 

Provas Objetivas de Múltipla Escolha; 

Quadro de Avisos do IFNMG 
e nos Endereços Eletrônicos:  

www.ifnmg.edu.br - 

www.legitimusassessoria.com.br 

29/07/12 08 às 12h 
Realização das Provas Objetivas de  

Múltipla Escolha 
Em locais a confirmar 

30/07/12 16h Divulgação do Gabarito Oficial 

Quadro de Avisos do IFNMG 
e nos Endereços Eletrônicos:  

www.ifnmg.edu.br - 

www.legitimusassessoria.com.br 

31/07 e 
01/08/2012 

- 
Prazo para envio de Recursos contra Questões das 

Provas Objetivas de Múltipla Escolha. 
Via SEDEX, Conforme orientação de Edital 

20/08/12 16h Divulgação do Resultado Preliminar. 

Quadro de Avisos do IFNMG 

e nos Endereços Eletrônicos:  

www.ifnmg.edu.br - 

www.legitimusassessoria.com.br 

21 e 

22/08/2012 

- 

 

Prazo para Envio de Recursos contra Resultado 

Preliminar e atribuição de notas das provas 
objetivas de múltipla escolha. 

Via SEDEX, Conforme orientação de Edital 

31/08/12 16h Divulgação do Resultado final  

Quadro de Avisos do IFNMG 
e nos Endereços Eletrônicos:  

www.ifnmg.edu.br - 

www.legitimusassessoria.com.br 
 

http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
http://www.ifnmg.edu.br/
http://www.legitimusassessoria.com.br/
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Ministério da Educação  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais  

 

Edital nº 116, de 31 de maio de 2012 

 

ANEXO II 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

I – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
 

A relação de bibliografias sugeridas contempla obras consideradas elementares, o que não impede que outras 
sejam utilizadas para a elaboração de questões. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – COMUM  A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
1. Leitura e interpretação de textos verbais e não-verbais 
2. Processos de coesão textual 
3. Fatores de coerência textual 
4. Modos de organização do discurso: narração, descrição, exposição, argumentação, injunção  
5. Conotação e denotação 
6. Relações semânticas: sinonímia, homonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia 
7. Ambiguidade e polissemia 
8. Figuras de linguagem 
9. Elementos da comunicação 
10. Funções da linguagem 
11. Classes gramaticais 
12. Estrutura e processos de formação de palavras  
13. Propriedade lexical 
14. Sintaxe dos períodos simples e compostos: relações sintático-semânticas 
15. Valores sintático-semânticos dos conectivos 
16. Sintaxe de concordância, de regência e de colocação pronominal 
17. Emprego dos sinais de pontuação 
18. Variação linguística. 
 
Sugestões Bibliográficas: 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 12 ed. São Paulo: Ática, 2003. 
ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Curso de língua portuguesa para a área de humanas: 
enfoque no uso da linguagem jornalística, literária, publicitária. São Paulo: Atlas, 1997. 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa – Atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37 ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna,2009. 
CUNHA, Celso e CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5 ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 
2009. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11 ed. São Paulo: Ática, 2006. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 17 ed. Rio de Janeiro: FundaçãoGetúlio Vargas, 1998. 
PLATÃO e FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. 16 ed. São Paulo: Ática, 2003. 
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. 11 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998.  

LEGISLAÇÃO – COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR    

1. Constituição Federal de 1988 e suas alterações  
1.1.   Administração Pública direta e indireta; 
1.2.   Poderes da União; 
1.3.   Princípios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade; 
1.4.   Cargos, empregos e funções públicas. 
2. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações  
3. Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e suas alterações. 
4. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 
4. Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006.   
4. Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994  e suas alterações. 
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente até a data da publicação do Edital de Abertura das Inscrições. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

ASSISTENTE SOCIAL: O serviço social nas relações sociais no Brasil: história da profissão, conjuntura nacional e 
demandas profissionais; o acesso aos direitos sociais no âmbito da seguridade social brasileira; a seguridade social no 
Brasil; Estado e classes sociais no Brasil: a questão da cidadania e as formas de regulação social nas diversas conjunturas 
pós-1930; Serviço Social e ética: o projeto ético-político do profissional do serviço social e o código de ética profissional do 
assistente social em vigor; Lei de Regulamentação da profissão de assistente social em vigor; assistência social no Brasil: 
história e perspectivas contemporâneas; Lei Orgânica da Assistência Social; O serviço social e o trabalho com famílias: 
características das famílias na contemporaneidade; a instrumentalidade no trabalho do assistente social; o Serviço Social 
frente ao processo de mundialização do capital; o trabalho na  contemporaneidade: a precarização do trabalho, a 
desregulamentação dos direitos sociais e os desafios profissionais; o Serviço Social e suas demandas investigativas: a 
pesquisa e o serviço social; o serviço social e o trabalho com crianças e adolescentes:  o estatuto da criança e do 
adolescente (ECA); O Serviço Social e o terceiro setor; Globalização e exclusão social.  

Sugestões Bibliográficas: 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo, Cor tez, 
1998;  
_______& CARVALHO, Raul. Relações sociais e serviço social no Brasil. Esboço de uma interpretação histórico-
metodológica. 14ªed. São Paulo, Cortez, 2001;  
______ Serviço Social em tempo de capital fetiche.2ª Ed. São Paulo, Cortez,2007 ;  
PAULO NETTO, José. Ditadura e serviço social. Uma análise do serviço social pós -64. São Paulo, Cortez, 1991; 
 _______. “Transformações societárias e serviço social. Notas para uma análise prospectiva da profissão no Brasil.” In: 
Serviço Social & Sociedade. São Paulo, Cortez, n° 50, 1996;  
BONETTI, Dilséa Adeodata.e alii (org.) Serviço social e Ética. Convite a uma nova práxis. São Paulo, Cortez, 1996;  
CRESS 7ªR. Assistência Social: ética direitos. Coletânea de leis e resoluções. Inclui texto sobre o projeto étic o-político. 
4ªed. Rio de Janeiro, 2007;  
MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e seguridade social. Um estudo sobre as tendências da previdência e da assistência 
social brasileira nos anos 80 e 90. São Paulo, Cortez, 1995;  
MIOTO, Regina Célia Tamaso. “Fam ília e serviço social – contribuições para o debate” in Serviço Social & Sociedade. São 
Paulo, Cortez, n°55, 1997;  
YAZBEK, Maria Carmelita. “A assistência social: história e perspectivas”. In: Serviço Social & Sociedade. São Paulo, Cortez, 
n°85, 2006;  
SANTOS, Marta Alves, “A reestruturação produtiva e seus impactos na saúde do trabalhador”. In: Serviço Social & 
Sociedade. São Paulo, Cortez, n°82, 2005;  
RAICHELIS, Raquel. Esfera pública e conselhos de assistência social: caminhos da construção democrática . São Paulo, 
Cortez, 1998;  
MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. 4ªed. São Paulo, 
2002;  
BEHRING, Elaine Rossetti, Política social do capitalismo tardio. São Paulo, Cortez, 1998;  
Sistema Único de Assistência Social. Norma Operacional Básica - NOB/SUAS, 2005;  
LAURELL, Asa Cristina (Org.). Estado e políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo, 1995;  
GUERRA, Yolanda, A instrumentalidade do serviço social. São Paulo, Cortez, 1995;  
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 5ª São 
Paulo/Unicamp, Cortez, Editora da Unicamp, 1998;  
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.) Pesquisa social. Teoria, método e criatividade. 6ª ed. Petrópolis, Vozes, 1996; 
GENTILI, Pablo. (Org.) Globalização excludente. Desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. 2ªed. 
Petrópolis/Rio de Janeiro/Buenos Aires. Vozes/UERJ/CLACSO, 2000.  

 

ENFERMEIRO: 1. Ética profissional em Enfermagem; 2. Pensamento crítico e julgamento clínico na Enfermagem; 3. 
Consulta de Enfermagem; 4. Enfermagem médicocirúrgica: Assistência de enfermagem às pessoas que apresentam 
comprometimento nas funções: cardiovascular, circulatória e hematológica ; respiratória; digestiva e gastrointestinal; 
metabólica e endócrina; urinária e renal; imunológica; neurossensorial; músculoesquelética; tegumentar; reprodutora; 5. 
Enfermagem em saúde mental: saúde mental e promoção da saúde global ; cuidados de enfermagem às pessoas que 
apresentam sinais e sintomas de transtornos mentais; 6. Gerenciamento em Enfermagem: planejamento e organização dos 
serviços de enfermagem; coordenação da equipe de enfermagem ; avaliação da assistência de enfermagem ; educação 
permanente. 

Sugestões Bibliográficas: 
A relação a seguir contempla obras consideradas elementares, o que não impede que outras sejam utilizadas para 
a elaboração de questões. 
BORK, A.M.T. Enfermagem baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – consolidação 
do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido Pacto. Diário Oficial da União. Brasília, DF, fev. 2006.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Atenção à Saúde. Legislação em Saúde Mental 1990 – 
2004. 5a edição ampliada. Série E. Legislação de Saúde. Brasília – DF, 2004. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº.1996 de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes para a 
implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Diário Oficial da União nº 162, de 22 de agosto 
de 2007, Seção 1. Brasília – DF, 2004. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de Assistência e Promoção à Saúde. 
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Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde. 
Brasília. Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1994. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política 
nacional de atenção integral à saúde da mulher: plano de ação 2004-2007. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
CARPENITO, L.J. Manual de Diagnóstico de Enfermagem. Tradução de Ana Thorell. 9. ed. Porto Alegre: Artmed , 2003. 
GELAIN, I. Deontologia e enfermagem. São Paulo: EPU, 1998. 
KURCGANT, P. (Coord.) Ger enciamento em Enfer magem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan , 2005. 
MARQUIS, B.L.; HUSTON, C.J. Administração e liderança em enfermagem: teoria e aplicação. 2. ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 1999. 
North American Nursing Diagnosis Association. Diagnósticos de Enfermagem da Nanda. Definições e Classificação. 
20052006. 
Porto Alegre: Artmed, 2006. PORTO, C.C. Exame Clínico. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2004. 
SMELTZER, S.C.; BARE, B. G. Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 9. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 
 
MÉDICO/ÁREA: 1. Doenças da Garganta, Nariz e Ouvido: Doenças das amígdalas; Otites; Rinites e sinusites. 2. Doenças 
Dermatológicas: Dermatoviroses; Eczemas; Farmacodermias; Hanseníase; Hipersensibilidade cutânea; Micoses 
superficiais; Neoplasias cutâneas; Piodermites; Zoodermatoses. 3. Doenças do Aparelho Cardiovascular: Aneurisma da 
aorta; Arritmias cardíacas; Cardiopatia isquêmica; Controle dos fatores de risco para doença cardiovascular; Febre 
reumática e endocardite infecciosa; Hipertensão arterial sistêmica; Insuficiência cardíaca; Trombose venosa e oclusão 
arterial aguda; Valvulopatias. 4. Doenças do Aparelho Digestivo: Cirrose; Síndrome do Intestino Irritável; Doença 
inflamatória intestinal; Doença péptica; Hemorragia digestiva; Hepatites; Litíase biliar; Neo plasias; Pancreatites; Refluxo 
gastroesofágico. 5. Doenças do Aparelho Respiratório: Asma brônquica; Derrame pleural; Doença pulmonar obstrutiva 
crônica; Embolia pulmonar; Neoplasias; Pneumonias; Síndrome da apnéia do sono; Sinusobronquite; Tuberculose. 6.  
Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas: Afecções dolorosas da coluna vertebral; Artrites gotosa, infecciosa e 
reumática; Fibromialgia; Lúpus eritematoso sistêmico; Osteoartrose e osteoartrite; Osteomielite; Osteoporose; Polimialgia 
reumática e arterite temporal; Sarcoidose; Síndrome do túnel do carpo; Vasculites e miosites.  7. Doenças Endócrinas e do 
Metabolismo: Alterações do metabolismo do cálcio e do fósforo; Diabetes mellitus e hipoglicemia; Disfunções supra -renais; 
Dislipidemias; Doenças da tireóide; Obesidade; Síndrome metabólica. 8. Doenças Hematológicas e Oncológicas: Anemias; 
Doenças proliferativas do sistema hematológico; Transfusões de sangue e derivados. 9. Doenças Infecciosas: Cólera; 
Dengue; Doença de Chagas; Doenças sexualmente transmissíveis; Febre tifóide; Hidatidose; Infecção no paciente 
imunocomprometido; Infecção pelo HIV – AIDS; Infecções fúngicas; Influenza e resfriado comum; Leptospirose; Malária; 
Meningites e encefalites; Mononucleose infecciosa; Parasitoses intestinais; Raiva; Tétano; Toxoplasmose; Infecção 
relacionada aos Cuidados em Saúde – prevenção, controle e manejo; Antibióticos – Mecanismos de ação, farmacocinética 
e farmacodinâmica (implicações terapêuticas); Mecanismos de resistência bacteriana. 10. Doenças Neuro lógicas: 
Cefaléias; Delirium; Demências; Doença cerebrovascular; Doença de Parkinson; Epilepsias; Exame do líquido 
cefalorraquiano; Exame neurológico pelo clínico geral; Manifestações neurológicas de doenças sistêmicas; Neuropatias 
periféricas. 11. Doenças Psiquiátricas: Delirium; Dificuldades nas relações familiares; Dificuldades sexuais; Distúrbios 
afetivos; Distúrbios de ansiedade; Distúrbios do sono; Psicoses; Suicídio; Transtornos da alimentação - anorexia nervosa e 
bulimia. 12. Doenças Renais e do Trato Urinário: Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácidobásico; Doenças da 
próstata; Glomerulopatias; Infecção urinária; Insuficiência renal aguda; Insuficiência renal crônica; Litíase urinária. 13. 
Manifestações Comuns de Doenças - Aspectos Semiológicos e Propedêuticos: Anafilaxia; Angioedema; Ascite; Dispnéia; 
Dor torácica, abdominal e lombar; Edema; Febre; Icterícia; Linfadenopatia; Síncope; Tontura e vertigem; Tosse e hemoptise. 
14. Nutrição: Avaliação nutricional. 
 
Sugestões Bibliográficas: 
BARROS, Elvino; STEFANI, Stephen Doral. Clínica Médica – Consulta Rápida. 3 ed. Artmed, 2008. 
BRAUNWALD, Eugene; FAUCI, Anthony S.; HAUSER, Stephen L.; LONGO, Dan L.; KASPER, 
Dennis L.; JAMESON, J. Larry. Harrison Medicina Interna. 17 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2008. 
DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária 
Baseadas em Evidências. Artmed. 
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, Dennis. CECIL: Tratado de Medicina Interna. 23 ed. Elsevier, 2009. 
Consenso Brasileiro HIV/AIDS, em: http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS8D34D75FPTBRIE.htm  

 
 

PSICÓLOGO: 1. Bases conceituais: 1.1. O binômio saúde/doença; 1.2. Histórico da Psicologia da Saúde; 1.3. Conceito de 
Psicologia da Saúde; 1.4. Teoria do estresse; 1.5. Estratégias de enfrentamento – coping; 1.6. O papel do psicólogo na 
atenção primária, secundária e terciária em saúde; 1.7. Princípios de psicofarmacologia; 1.8. Psicopatologia. 2. Assistência 
psicologia em saúde: 2.1. Avaliação psicodiagnóstica no contexto da saúde; 2.2. Psicodiagnóstico Institucional; 2.3. 
Acompanhamento psicológico ao enfermo crônico; 2.4. Humanização da assistência em saúde; 2.5. Saúde do trabalhador; 
2.6. Psicoterapia breve; 2.7. Psicoterapia de grupo; 2.8. A relação profissional de saúde-cliente; 2.9. A Psicologia nas 
Políticas Públicas de Saúde; 3. O Psicólogo no trabalho em equipe; 3.1. Conceito de grupo e de equipe; 3.2. 
Multidisciplinaridade; 3.3. Pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 4. Investigação científica na 
prática do psicólogo no contexto da saúde; 4.1 Desenhos de investigação em saúde; 4.2 A ética em pesquisa com seres 
humanos. 5. Bioética. 
 
Sugestões Bibliográficas: 
AFONSO, L.; ABADE, F. L.; AKERMAN, D.; COELHO, C. M. S.; MEDRADO, K. S.; PAULINo, J. R.; & 
ANGERAMI, V. A. - Org.(1996). E a psicologia entrou no hospital. São Paulo: Pioneira. 
______. – Org. (2000). Psicologia da Saúde: um novo significado para a prática clínica. São Paulo: Pioneira. 
BRASIL. Conselho Federal de Psicologia. http://crepop.pol.org.br. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. http://datasus.gov.br/conselho/comissoes/conep.htm. 
______. http://portal.saude.gov.br. 
DSM IV (2000). Manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Porto Alegre: Artes Médicas. 
GIMENES, M. G. G. (1997). A mulher e o câncer. Campinas: Editorial Psy. 
KOLLER, S. H. – Org. (2004). Ecologia do Desenvolvimento Humano. Pesquisa e intervenção no Brasil. São Paulo: 
Casa do Psicólogo. 
LENGRUBER, V. (1997). Psicoterapia breve integrada. Porto Alegre: Artes Médicas. 
MARTINS, F. (2003). Psicopathologia II – Semiologia Clínica. Brasília: Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia. 
PESSINI, L. & BARCHIFONTAINE, C. de P. de (1997). Problemas atuais de bioética. São Paulo: Edições Loyola. 
PIMENTA, S. D. C. Oficinas de dinâmica de grupo na área da saúde. Belo Horizonte: Edições do Campo Social, 2003. 
SIMONETTI, A. (2004). Manual de psicologia hospitalar. São Paulo: Casa do Psicólogo. 
STRAUB, R. O. (2005). Psicologia da saúde. Porto Alegre: ARTMED. 
 
 
 

CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 
A relação de bibliografias sugeridas contempla obras consideradas elementares, o que não impede que outras 
sejam utilizadas para a elaboração de questões. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NIVEL INTERMEDIÁRIO 

 
1. Leitura e interpretação de textos verbais e não-verbais; 
2. Modos de organização do discurso: narração, descrição, exposição, argumentação, injunção; 
3. Gêneros textuais: crônica, conto, carta e textos jornalísticos; 
4. Relações semânticas: sinonímia, homonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia; 
5. Ambiguidade e polissemia; 
6. Figuras de linguagem; 
7. Elementos da comunicação; 
8. Funções da linguagem; 
9. Classes gramaticais; 
10. Estrutura e processos de formação de palavras; 
11. Propriedade lexical; 
12. Sintaxe dos períodos simples e compostos: relações sintático-semânticas; 
13. Valor sintático-semântico dos conectivos; 
14. Coesão e Coerência; 
15. Concordância, regência, colocação pronominal; 
16. Emprego dos sinais de pontuação; 
17. Variação linguística. 
 
Sugestões Bibliográficas: 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 12 ed. São Paulo: Ática, 2003. 
BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. 11 ed. São Paulo: Loyola, 2002. 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa – Atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37 ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2009. 
CUNHA, Celso e CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5 ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 
2009. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 17 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. 
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. São Paulo: Scipione, 1998. 
PLATÃO e FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. 16 ed. São Paulo: Ática, 2003. 
 
 

LEGISLAÇÃO 

1. Constituição Federal de 1988 e suas alterações 
1.1.   Administração Pública direta e indireta; 
1.2.   Poderes da União; 
1.3.   Princípios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade; 
1.4.   Cargos, empregos e funções públicas. 
2. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990  e suas alterações  
3. Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005  e suas alterações. 
4. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 
4. Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006.   
4. Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994  e suas alterações. 
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente até a data da publicação do Edital de Abertura das Inscrições. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CARGOS DE NIVEL INTERMEDIÁRIO 

  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE: 1. Contabilidade Pública: conceito, objeto campo de aplicação e regimes contábeis e 
normas de escrituração; 2. Sistemas Contábeis: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; 3. Créditos 
adicionais: conceito, classificação, indicação e especificação de recursos; 4. Sistemas de contas: conceito, nomenclatura e 
função das contas; 5. Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica, estágios e restos a pagar; Receitas e 
Despesas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias: interferências passivas e mutações ativas; 6. Plano de contas da 
Administração Pública: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação; 7. 
Demonstrações Contábeis: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações 
patrimoniais; 8. Orçamento público: conceito e espécies, elaboração, ciclo orçamentário, exercício financeiro, princípios 
orçamentários; 9. Processo Orçamentário: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, 
classificação   orçamentária: classificação institucional, funcional–programática, econômica e por fonte de recursos. 
 
Sugestões Bibliográficas: 
SLOMSKI, Valmor. Manual de Contabilidade Pública. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
KOHAMA, Heilio. Balanços Públicos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
DEBUS, I.; MORGANO, J. V.; LIMA FILHO, L. G. Orçamento Público: 5. ed. Brasília: Vestcon, 2007. 
CRUZ, F. et al. Comentários à Lei Nº 4.320. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
BRASIL, Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000 , estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
BRASIL. Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.  
BRASIL. Lei Nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento 
Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 
e da outras providências. 
MANUAL de contabilidade aplicada ao setor público. Brasília, 2006. Disponível em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/contabilidade/Volume_I_Procedimentos_Contabeis_Orcamentarios
.pdf>. Acesso em: 15/03/2010. 
MANUAL técnico de orçamento. Brasília, 2010. Disponível em: 
<https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/MTO/MTO_2010_VF5_1.pdf>. Acesso em: 15/03/2010. 
 
 

 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA: 1. Grandezas elétricas e magnéticas; 2. Sistema Internacional de Unidades; 3. 
Simbologia e diagramas elétricos; 4. Circuitos elétricos de corrente contínua; 5. Circuitos elétricos de corrente alternada: 
corrente e tensão senoidais, valor eficaz, valor de pico, notação fasorial, impedância; 6. Diagrama de potência: potência 
ativa, reativa e aparente, fator de potência e correção do fator de potência;  7. Circuitos monofásicos e trifásicos; 8. 
Eletromagnetismo; 9. Medidas elétricas; 10. Utilização de instrumentos de medição e testes; 11. Máquinas elétricas: 
transformadores, máquinas síncronas, máquinas de corrente contínua e motores de indução; 12. Dispositivos de proteção; 
13. Acionamentos e controles elétricos: partida direta, com autotransformador, soft starter e conversor de frequência; 14. 
Aterramento de sistemas; 15. Conhecimentos de aterramento de equipam entos e de sistemas de proteção contra 
descargas atmosféricas (SPDA); 16. Instalações elétricas de baixa tensão e conhecimento da norma brasileira ABNT NBR -
5410; 17. Manutenção elétrica; 18. Conceitos básicos de eletrônica analógica e digital; 19. Conceito s básicos de diagramas 
lógicos; 20. Conceitos básicos de automação industrial; 21. Conceitos básicos de segurança e higiene do trabalho; 22. 
Segurança em instalações e serviços em eletricidade, NR-10; 23. Conhecimentos de materiais e ferramentas usados em 
instalações e serviços em eletricidade; 24. Equipamentos elétricos industriais. 
 
Sugestões Bibliográficas: 
CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro: LCT, 2007. 
LIMA FILHO, Domingos L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. São Paulo: Érica, 1997. 
COTRIM, Ademaro. Instalações Elétricas. 4. ed. São Paulo: Makron Books, 2003. 
GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1987. 
SCHMIDT, Walfredo. Diagrama de Ligação. São Paulo: Edgard Blucher, 1970. 
ABNT, NBR 5410. 
DAWES, C. L. Curso de Eletrotécnica. Porto Alegre: Globo, 1969. 
MARTIGNONI, Alfonso. Máquinas Elétricas de Corrente Contínua. São Paulo: Edart,1967. 
JORDÃO, Rubens Guedes. Máquinas Síncronas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980. 
MARTIGNONI, Alfonso. Máquinas Síncronas. São Paulo: Edart,1967. 
KOSOW, Irving L. Máquinas Elétricas e Transformadores. Porto Alegre: Globo, 1979. 
LOURENÇO, Antonio Carlos de; CRUZ,Eduardo César Alves; FERREIRA, Sabrina Rodero; 
CHOUERI JUNIOR, Salomão. Circuitos Digitais. São Paulo: Érica, 1999. 
MARTIGNONI, Ângelo. Medidas Elétricas e Ensaio de Máquinas Elétricas . Coleção Edutec Exped, 1966. 
RIZZI, Álvaro Pereira, Medidas Elétricas, Potência-Energia-Fator de Potência-Demanda. Rio de Janeiro:  
LTC/ELETROBRÁS/EFEI, 1980. 
MALVINO, Alberto e BASTES David. Eletrônica. Volume 1. 7. ed. São Paulo: Mcgraw Hill, 1981. 
CAPUANO, F. G. e IDOETA, I.V. Elementos de Eletrônica Digital. São Paulo: Érica, 2001. 
FRANCHI, Claiton Moro. Inversores de Freqüência - Teoria e Aplicações. São Paulo: Érica, 2008. 
GARCIA, Paulo Alves. Eletrônica Digital - Teoria E Laboratório. São Paulo: Érica, 2006. 
FRANCHI, C. M. e CAMARGO, V. L. A. Controladores Lógicos Programáveis . São Paulo: Érica, 2008. 
FRANCHI, C. M. Acionamentos Elétricos. São Paulo: Érica, 2007. 
CAPELLI, Alexandre. Automação Industrial - Controle do Movimento. São Paulo: Érica, 2006. 
MAMEDE FILHO, João. Manual de Equipamentos Elétricos. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
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OLIVEIRA, J. C.; COGO, J. R. e ABREU, J. P. G. Transformadores - Teoria e Ensaios. São Paulo: Edgard Blucher, 1984. 
MARINO, M. A. M. e CAPUANO, F. G. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. São Paulo: Érica, 1988. 
MOTTA, Adriano. Manual Prático do Eletricista. São Paulo: Hemus, 2004. 
MEDEIROS FILHO, Sólon de. Medição de Energia Elétrica. 4. ed. Rio de Janeiro: LCT, 1997. 
PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial - PLC: Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
CAVALIN, C. e CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. São Paulo: Érica, 2005. 
TORREIRA, Raul Peragallo. Instrumentos de Medição Elétrica. São Paulo: Hemus, 2004. 
NR 10 

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/AUDIOVISUAL: Linguagem audiovisual. O cinema, a televisão, o vídeo analógico, o vídeo 
digital, a alta definição. Sistemas de televisão e vídeo. Pré-produção, produção e pós-produção. Uso racional e manutenção 
preventiva de equipamentos. Câmeras de vídeo: Tipos. Ajustes e operação. Acessórios. Iluminação. Som: Captação de som 
direto. Gravação em estúdio. Sonorização. Equipamentos envolvidos. Edição: Edição linear e nã o linear. Equipamentos 
envolvidos. Conexões. Conhecimentos básicos de programas de edição e finalização. Copiagem e exibição: Fitas e discos. 
Aparelhos envolvidos na copiagem. Programas, tipos de arquivos, codificações. Aparelhos envolvidos na exibição. 
Conexões.  
 
Sugestões Bibliográficas: 
RABAÇA, Carlos Alberto e BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
WATTS, Harris. On Câmera. São Paulo: Summus, 1990.  
ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. São Paulo: Senac, 2007.  
ROBERTS-BRESLIN, Jan. Produção de imagem e som. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
 
 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/FÍSICA: 1. Notação científica e unidades de medida do Sistema Internacional. 2. Mecânica: 
Conceitos fundamentais da Cinemática. Movimentos retilíneos. Leis de Newton. Trabalho e Energia Mecânica. Potência. 
Impulso e Quantidade de Movimento. 3. Termologia: Dilatação Térmica. Calorimetria. Primeira Lei da Termo dinâmica. Teoria 
cinética dos gases. 4. Ondas Mecânicas: Oscilador Harmônico Simples. Ondas em uma corda: propagação, reflexão e 
ondas estacionárias. Ondas sonoras: intensidade, freqüência, altura, timbre e velocidade de propagação. 5. Óptica: Luz: 
natureza e propagação. Óptica geométrica: reflexão e refração. Espelhos e lentes - instrumentos ópticos. Óptica física: 
interferência, difração, polarização, dispersão. 6. Fluidos: Pressão. Princípio de Pascal. Teorema de Stevin. Teorema de 
Arquimedes. Equação de Bernoulli(*). 7. Eletromagnetismo: Carga elétrica. Resistores e Capacitores elétricos. Corrente 
elétrica. Circuitos elétricos. Potência elétrica, efeito Joule. Leis de Kirchhoff. 8. Geradores e receptores: Campos 
magnéticos - propriedades magnéticas da matéria. Forças exercidas por campos magnéticos em cargas e correntes 
elétricas. Leis de Ampêre, Faraday e Lenz. Indução eletromagnética.  
 
Sugestões Bibliográficas: 
Literatura pertinente ao Ensino Médio, que aborde os assuntos do  
programa, enfocando experimentos de Física. Beatriz Alvarenga e Antonio Máximo: 1º; 2º e 3º volumes. Ramalho e outros: 
1º; 2º e 3º volumes.  
 
 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ELETROELETRÔNICA: CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA E DE CORRENTE 
ALTERNADA: Circuitos em série, paralelo e série-paralelo. Leis de Kirchoff, divisores de tensão e de corrente. Fontes de 
tensão e de corrente. Teoremas da Superposição, de Thévenin e de Norton. Potência em um elemento do circuito. 
Reatância indutiva, capacitiva e impedância. Circuitos RL, RC, LC e RLC Série e Paralelo. Diagramas fasoriais e fator de 
potência. Características dos circuitos ressonantes e de filtros passivos. 

MÁQUINAS ELÉTRICAS: Características básicas de transformadores, funcionamento com e sem carga, rendimento e 
regulação. Transformadores monofásicos e trifásicos. Ligação de transformadores. Dimensionamento de transformadores. 
Auto-transformador. Tipos de motores CC, aspectos construtivos e de instalação. Motores de indução monofásicos e 
trifásicos. Corrente nominal e de partida de motores monofásicos e trifásicos. Reversão de rotação, Circuitos de comando e 
de carga. Modos de partida dos motores trifásicos: direta, chave estrela-triângulo. Acionamento de motores. Proteção por 
relés de curto-circuito, sobrecarga, sub-tensão e de terra. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E PROTEÇÃO EM BAIXA TENSÃO: Sistemas de distribuição de energia elétrica. 
Setores de uma instalação elétrica residencial. Ligações básicas: interruptores, tomadas, tomadas especiais, pontos de 
iluminação, disjuntores, quadro de distribuição de circuitos (QDC). Dimensionamento de circuitos elétricos. 
Dimensionamento de condutores, eletrodutos e proteção. Sistemas de Aterramento. Condutores de proteção. Leitura e 
interpretação de projetos prediais. Normas Brasileiras sobre instalações e létricas de baixa tensão. Conceitos elementares 
de proteção em sistemas de baixa tensão, relés e fusíveis. 

MEDIDAS ELÉTRICAS: Métodos de medição de grandezas elétricas: tensão, corrente, resistência, potência, energia 
elétrica e fator de potência. Utilização do multímetro, wattímetro, Osciloscópio. Fontes CA e CC e geradores de sinais. 
Sensores, transdutores e medidores de temperatura, pressão e nível. 

SISTEMAS DIGITAIS: Funções Lógicas e Álgebra de Boole. Sistemas de numeração e Códigos alfanuméricos. Circuitos 
combinacionais. Codificadores, decodificadores, comparadores, multiplexadores e demutiplexadores. Circuitos seqüenciais: 
Multivibradores biestáveis, contadores e registradores. Multivibradores astáveis e monoestáveis. Características de circuitos  
integrados TTL e CMOS. Conversores analógico/digital e digital/analógico. Dispositivos de memória. Microprocessadores, 
microcontroladores e microcomputadores. Controlador Lógico-Programável: funcionamento e programação, funções 
básicas e avançadas, entradas e saídas analógicas e digitais, aplicações típicas. 
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ELETRÔNICA ANALÓGICA E DE POTÊNCIA: Diodos: Características, tipos de diodos e aplicações. Transistores de 
junção bipolar (BJT): características, parâmetros, polarização, amplificadores transistorizados e aplicações não lineares. 
Transistores de efeito de campo (FET). Amplificadores Operacionais: parâmetros, configurações básicas e aplicações. 
Circuitos osciladores. Tiristores: tipos, características operacionais e circuitos aplicados. Conversores estáticos  de energia: 
retificadores e inversores de frequência. 

  
Sugestões Bibliográficas: 
BOYLESTAD R.; NASHELSKY L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 8ª edição. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2004. 
BOYLESTAD, Robert L. Introdução à Análise de Circuitos, 10ª edição. São Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2004. 
CAVALCANTI, Paulo João Mendes. Fundamentos de Eletrotécnica para Técnicos em Eletrônica . 14ª edição. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1982. 
COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. 4ª edição. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
CREDER, Hélio, Instalações Elétricas. 14ª edição. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2002. 
DEL TORO, Vincent. Fundamentos de Máquinas Elétricas. Rio de Janeiro: Editora Prentice-Hall do Brasil, 1994. 
MALVINO, Albert P. Eletrônica, V.1 e V.2. 4ª edição. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997. 
MALVINO, Albert P.; LEACH, Donald P. Eletrônica Digital: Princípios e Ap1icações Vol. I e II. São Paulo: McGraw-Hill do 
Brasil, 1988. 
MEDEIROS FILHO, Solon de. Fundamentos de Medidas Elétricas. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981. 
OLIVEIRA, Júlio C. P. Controlador Programável. São Paulo: Makron Books, 1993. 
PEREIRA, Fábio. Microcontroladores HC908Q: Teoria e Prática. São Paulo: Editora Érica, 2004. 
PERTENCE JÚNIOR, A. Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos. 6ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2003. 
RASHID, M. H. Eletrônica de Potência: Circuitos, Dispositivos e Aplicações . São Paulo: Makron Books, 1999. 
RIZZI, Álvaro P. Medidas Elétricas: Potência - Energia - Fator de Potência - Demanda. Rio de Janeiro: LTC, 1980. 
TAUB, H. Circuitos Digitais e Microprocessadores. São Paulo: Editora McGraw-Hill, 1984. 
TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 10ª edição. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

ZILLER, R. M. Microprocessadores Conceitos Importantes. 2ª edição. Florianópolis: Ed. do autor, 
2000. 
 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL: 1. A célula vegetal e seus tecidos. 2. Anatomia de 
órgãos vegetativos e reprodutivos. 3. A água e as células vegetais, potencial hídrico celular.  4. Trocas gasosas. 5. Uso de 
soluções nutritivas no estudo da nutrição mineral de plantas. 6. Dormência e germinação de sementes. 7. Testes para a 
avaliação da qualidade das sementes (vigor, germinação, emergência e tetrazólio). 8. Técnicas de preparo de Material para 
microscopia. 9. Identificação e utilização de vidrarias. 10. Limpeza de material. 11. Preparação e acondicionamento de 
soluções. 12. Segurança no laboratório. 13. Meios de limpeza, Manuseio, Iden tificação e conservação de vidrarias em 
geral. 

 
Sugestões Bibliográficas 
APEZZATO-DA-GLÓRIA B. & CARMELLO-GUERREIRO S. M. Anatomia Vegetal. 2ª ed. Editora UFV, Viçosa, 2006. 
ANVISA – Critérios para a Habilitação de Laboratórios Segundo os Princípios das Bo as Práticas de Laboratório. 
Procedimento GGLAS 02/BPL, Brasília, 2001. 
KRZYZANOWSKI, F.C.; VIEIRA, R.D.; FRANÇA NETO, J.B. (Ed.). Vigor de sementes: conceitos e testes. Londrina: 
ABRATES, 1999. 
MOURA, R.A.A. Técnicas de Laboratório. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2005. 
RAVEN, P. H., EVERT, R.F. & EICHHORN, S.E. Biologia vegetal. 7ª ed.,Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2007. 
TAIZ, L; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4ª Ed. Editora Artmed, Porto Alegre, 2009. 
 

 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/BIOLOGIA: Biologia Celular: organização geral da célula, estrutura e função das organelas 
celulares. Caracterização e classificação dos seres vivos. Célula: Organização estrutural. Superfície celular, citoplasma e 
núcleo. (Transporte celular; organelas celulares e suas funções; citoesqueleto e os sistemas contráteis das células; sistema 
de endomembranas: secreção e digestão celular; organelas transdutoras de energia: mitocôndrias e cloroplastos; o núcleo 
celular. Divisão celular. Replicação. Síntese protéica.) Componentes químicos das células. Ácidos nucléicos, hidratos de 
carbono, lipídios, proteínas. Conhecimentos básicos de utilização, funcionamento, limpeza e calibração de equipamentos, 
instrumentos e vidrarias de uso rotineiro em laboratórios. Histologia. Tecido epitelial. Te cido conjuntivo. Tecido nervoso. 
Tecido muscular. Métodos de isolamento, cultivo e conservação de microrganismos. Métodos de quantificação de 
microrganismos por turbidimetria, semeadura em placas e tubos múltiplos (Número Mais Provável) Microscopia de luz.  
Microscopia eletrônica. Preparação de tecidos para exame microscópico. Noções de genética e biologia molecular (gene, 
experiências de Mendel, DNA, RNA). Noções de técnicas cito-histológicas (preparação de cortes histológicos, coloração e 
montagem de lâminas). Nomenclatura e identificação de vidraria e apetrechos de uso rotineiro em laboratórios de 
ensino/pesquisa. Normas e procedimentos básicos de segurança em laboratório e bioética. Preparo de amostras para 
análise microbiológica de água e alimentos e preparo de diluições decimais. Preparo e acondicionamento de meios de 
cultura. Preparo e estocagem de soluções e reagentes. Técnicas e procedimentos para estudo em biologia (microscopia, 
técnicas imunoenzimáticas, ELISA, PCR, esterilização, medição de pH e fi ltragem).  

 
Sugestões Bibliográficas: 
ALBERTS, B.; BRAY, D.; HOPKIN, K.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Fundamentos da 
Biologia Celular. Editora: Artmed – Edição: 3a Ed. Ano, 2011.  
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ALFENAS, A. C. Eletroforese e marcadores bioquímicos em plantas e microrganismos. Viçosa. Ed. UFV. 2ª Edição. 
627p. 2006.  
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia Moderna. Volume único. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2006.  
BARKER, K. Na Bancada. Manual de iniciação científica em laboratórios de pesquisas biomédicas. Porto Alegre: 
Artmed Editora; 2003.  
CIENFUEGOS, Freddy. Segurança no Laboratório. Rio de Janeiro: Interciência, 2001.  
CONSTANTINO M.G; da Silva G.V.J; DONATE, P.M. Fundamentos de química experimental. São Paulo: Edup, 2003.  
DE ROBERTIS, E.D.P; DE ROBERTIS JR, E. M. F. Bases da Biologia Celular e Molecular. Editora: Guanabara Koogan – 
Edição: 4a Ed. Ano 2006.  
GANA SOTO, J. M.O.; DUARTE SAAD, I. F. S.; FANTAZZINI, M. L. Riscos Químicos. São Paulo. FUNDACENTRO – 
Ministério do Trabalho, 1994.  
HIRATA, M.H. & FILHO, J.M. Manual de Biossegurança. São Paulo: Manole; 2002.  
Interciência; 2003.  
JUNQUEIRA, L. C., CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Editora: Guanabara Koogan – Edição: 9a Ed. Ano, 2012.  
JUNQUEIRA, L. C., CARNEIRO, J. Histologia Básica. Editora: Guanabara Koogan – Edição: 11a Ed. Ano, 2008.  
LINHARES, S.; GWANDSZNAJDER, F. Biologia: Série Brasil. Volume único. São Paulo: Ática, 2003.  
LOPES, S. Bio. Volume 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2006.  
MARCONDES, A.C. & LAMOGLIA, D.A. Aulas de laboratório. Ed. Atual, 2ª. Ed., 1999.  
MOLINARO, E.; CAPUTO, L; Amendoeira R. Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratório de 
saúde. Volume 1. Rio de Janeiro: EPSJV, 2009.  
MORITA, Tókio; ASSUMPÇÃO, Roseli Maria V. Manual de soluções, Reagentes e solventes. São Paulo: Edgard Blucher, 
2000.  
NELSON, D. L.; COX. M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. Edição: 5a Ed. Ano: 2011.  
Porto Alegre: Artmed Editora; 2003.  
PURVES, W. K.; SADAVA, D.; ORIANS, G. H.; HELLER, H. C. Vida A Ciência da Biologia. Vol. 1. Editora: Artmed – 
Edição: 8a Ed. Ano: 2011  
SILVA, N.; JUNQUEIRA, V.; SILVEIRA, N.F.A.; SANTOS, R.F.S. & GOMES, R.A.R. Manual de Métodos de Análise 
Microbiológica de Alimentos e Água. Ed. Varela, 4ª Ed., 2010.  
SOARES, J. L. Biologia no Terceiro Milênio. Vol. I. Rio de Janeiro: Editora Scipione, 1999.  
STRYER, L.; BERG, J. M.; TYMOCSKO, J.L. Bioquímica. Edição: 6a Ed. Ano: 2008.  
VALLE, S. & TELLES, J. L. Bioética e Biorrisco: Abordagem Transdisciplinar. Rio de Janeiro:  

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA: 1. Introdução ao estudo dos insetos. 2. Importância dos 
insetos no Reino Animal. 3. Morfologia geral externa - reconhecimento das partes de um inseto. 4. Aspectos gerais, 
reconhecimento e taxonomia de insetos. 5. Estudo das principais Ordens e Famílias dos Insetos. 6. Coleta, matança, 
montagem, etiquetagem e conservação de insetos jovens e adultos; organização de uma coleção entomológica. 7. Preparo 
de soluções, análise volumétrica, diluições e reagentes. 8. Métodos de esterilização. 9. Operação, cuidados e manutenção 
de microscópios, estereomicroscópio e  equipamentos. 9. Coleções zoológicas: técnicas de coleta, preparação, 
conservação, condicionamento e transporte de  material  zoológico. 10. Técnicas de taxidermia. 
 
Sugestões Bibliográficas 
ANVISA – Critérios para a Habilitação de Laboratórios Segundo os Princípios das Boas Práticas de Laboratório. 
Procedimento GGLAS 02/BPL, Brasília, 2001. 
GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; BATISTA, G. C. de; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. 
P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. B.; VENDRAMIM, J. D. Entomologia Agrícola. Editora. Fealq, 2002  
MOURA, R.A.A. Técnicas de Laboratório. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2005 
 

 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/FITOPATOLOGIA E MICROBIOLOGIA: 1. Identificação e utilização de vidrarias; 2. Limpeza 
de material; 3. Diferenças fundamentais entre os grupos de microrganismos: vírus, bactérias, e fungos; 4. Esterilização, 
desinfecção e técnicas de assepsia no trabalho microbiológico; 5. Preparação, acondicionamento dos meios de cultura; 6. 
Preparação, acondicionamento de soluções; 7. Técnicas de isolamento de microrganismos em meios de cultura e 
verificação das condições de cultivo; 8. Preparação de corantes e métodos de colorações u sados em microbiologia; 9. 
Crescimento microbiológico; 10. Segurança no laboratório de microbiologia; 

 
Sugestões Bibliográficas: 
ALFENAS, A.C.; MAFIA, R. G. Métodos em fitopatologia. Editora UFV, Viçosa, 1ª Edição, 2007. 
ANVISA – Critérios para a Habilitação de Laboratórios Segundo os Princípios das Boas Práticas de Laboratório. 
Procedimento GGLAS 02/BPL, Brasília, 2001. 
ANVISA - Segurança e controle de qualidade no laboratório de microbiologia clínica. Módulo II, Brasília, 2004.  
LINS, D. ; MARIA, C.; ALÉCIO, E.; MENDONÇA, S. (Org.) Manual Ilustrado: Normas Gerais para uso de laboratório de 
microbiologia e materiais e equipamentos utilizados na prática analítica microbiológica. CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO - CEFET-PE COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA 
INDUSTRIAL– CQUI DISCIPLINA DE MICROBIOLOGIA – MÓDULO II, 5ª Edição, Recife, 2007. 
MOURA, R.A.A. Técnicas de Laboratório. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2005. 
TORTORA, G. F.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. Editora ARTMED, Porto Alegre, 8ª Edição, 2005. 
 

 

 
 



9 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA: 1. Estrutura da Matéria: 1.1. Estrutura do átomo; 1.2. A tabela periódica: 
propriedades periódicas dos elementos; 1.3. Química nuclear: radioatividade, decaimento nuclear, isótopos radioativos. 2. 
Ligação Química: 2.1. Compostos iônicos, fórmulas e reações: fórmulas, equações, reações e ligações químicas; 2.2. 
Compostos covalentes, fórmulas e estruturas: moléculas covalentes, estrutura de Lewis, geometria e polaridade molecular, 
formação da ligação covalente; 2.3. Estequiometria: composição percentual, fórmulas empíricas e moleculares. 3. Estados 
da matéria: 3.1. Gases: gás ideal, pressão e temperatura padrão, massa molar, densidade e volume molar, lei de Dalton; 
3.2. Líquidos e sólidos: forças intermoleculares, propriedades físicas dos líquidos e dos sólidos, mudança de fase; 3.3: 
Misturas: tipos e métodos de separação. 3.4. Soluções: solubilidade, o efeito da pressão na solubilidade, efeito da 
temperatura na solubilidade, soluções aquosas, concentração, propriedades coligativas. 4. Físico-química: 4.1. Equilíbrio 
químico: constante de equilíbrio, cálculos, o princípio de Le Chatelier; 4.2. Cinética: a velocidade das reações, fatores que 
afetam a velocidade das reações, leis de velocidade, energia de ativação; 4.3. Termodinâmica: princípios, termoquímica; 
4.4. Eletroquímica. 5. Reações químicas: 5.1. Reações: evidências e interpretação das transformações químicas; 
representação das transformações químicas; número de oxidação, balanceamento e estequiometria; 5.2. Ácidos e bases: 
teorias, nomenclatura, neutralização, Ph; 5.3. Química orgânica e polímeros: funções orgânicas, nomenclatura, reações, 
Isomeria constitucional e estereoisomeria, polímeros. 6.Laboratório químico: 6.1. Segurança no laboratório; 6.2. Utilização 
de equipamentos e vidrarias; 6.3. Métodos de separação e purificação, técnicas para destilação, cromatografia; 6.4. 
Preparação de soluções. 6.5. Eliminação de compostos tóxicos; aquecimento em laboratório. 

 
Sugestões Bibliográficas: 
BIANCHI, J. C. A., ABRECHT, C.H. e MAIA, D.J. Universo da química - volume único. FTD. 
CANTO, E. L. e PERUZZO F. M. Química na abordagem do cotidiano – 4. ed.Moderna 3v. 
CARVALHO, Geraldo Camargo de; Química Moderna - volumes único. Editora Scipione 
FELTRE, R. Química. 5. ed. Moderna, 3v. 
MORTIMER, E.F. e MACHADO, A.H. Química - volume único. Scipione. 
NÓBREGA, O.S., SILVA, E.R. e SILVA, R.H. Química - volume único. Ática. 
OLIVEIRA, E. A. Aulas práticas de química. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1986. 
SANTOS, W.L.P., MÓL, G.S., MATSUNAGA, R.T. DIB, S.M.F., CASTRO, E.N., SILVA, G.S., SANTOS, 
S.M.O. e FARIAS, S.B. Química e sociedade - volume único. Nova Geração. 
 

 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/EDIFICAÇÕES: 1. Qualidade e Normalização; 2. Propriedades físicas dos materiais: 
umidade, absorção, massa específica aparente, massa específica real, coeficiente de vazios, coeficiente de compacidade, 
saturação, inchamento, porosidade, índices físicos; 3. Propriedades Mecânicas dos materiais: tensão, deformação, 
resistência, módulo de elasticidade e de deformação; 4. Agregados para concretos e argamassas: classificação quanto à 
origem, dimensões e massa; 5. Aglomerantes: classificação quanto ao tipo de endurecimento, classificação quanto ao tipo 
de pega, argila, cal, gesso, asfalto, cimento e cimento branco; 6. Argamassas; 7. Concreto de cimento portland: definição, 
fatores internos e externos que influenciam a qualidade do concreto; 8. Propriedades do concreto fresco: segregação, 
exsudação, trabalhabilidade/consistência; 9. Propriedades do concreto endurecido: retração, dilatação térmica e resistência 
à compressão; 10. Medição de materiais na obra: traço, fator água/cimento, água de mistura corrigida, transformação de 
traço, dimensionamento de padiolas; 11. Manuseio e estocagem de materiais; 12. Consumo de materiais por m³ de 
concreto. Dosagem empírica e experimental; 13. Produtos cerâmicos. 14. Tipos de alvenarias; 15. Madeiras; 16. Aço para 
concreto; 17. Ensaios de Laboratório: uso de paquímetro; teor de umidade (frigideira, álcool,  estufa e speedy); massa 
específica aparente de agregados graúdo e miúdo; massa específica real de agregado graúdo e miúdo; absorção de água 
pelo tijolo; granulometria de agregados; finura do cimento; consistência da pasta normal, tempo de pega do cimento,  
moldagem e ensaio à compressão de corpo de prova de argamassa; moldagem de corpo de prova de concreto; ensaio de 
abatimento do concreto (slump test); resistência à compressão do concreto; 18. Ensaios de caracterização e mecânicos em 
aço e madeira. 
 
Sugestões Bibliográficas: 
ABCI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA. Manual técnico de alvenaria. 
ABCI/PROJETO, São Paulo, 1990. 
AZEVEDO, Helio Alves. O edifício até sua cobertura. 2. ed. rev. São Paulo, SP: 1997. 
BAUD, Gérard. Manual de pequenas construções: alvenaria e concreto armado. São Paulo: Hemus, 2002. 
BAUER, L.A.A. Falcão. Materiais de construção, vol. 1 e 2. LTC Livros Técnicos e Científicos Editora. Rio de Janeiro. 
CHAVES, Roberto. Manual do construtor: para engenheiros, mestres-de-obra e profissionais de construção em 
geral. Rio de Janeiro, RJ, 
Ediouro, 1979. 
FIORITO, Antonio J. S. J. Manual de argamassas e revestimentos: estudos e procedimentos de execução. São Paulo, 
SP: Pini, 1994. 
GONZAGA, Armando Luiz. Madeira: uso e conservação. Brasília, DF: IPHAN, 2006. 
NORMAS DA ABNT. 
MEHTA, P.K.; MONTEIRO,P. Concreto: Estrutura, Propriedades e Materiais. São Paulo: Ibracon, 2008. 
NEVILLE, A. Propriedades do Concreto. São Paulo: PINI, 1998. 
PETRUCCI, Eladio G. R. Materiais de Construção. 8a edição. Porto Alegre: Editora Globo, Rio de Janeiro, 1987. 
PIANCA, João Baptista. Elementos de construção e composição: alvenaria, madeira, metais, concreto armado. Vol. 2, 
Globo, Porto Alegre, 
RS, 1979. 

 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/BIOLOGIA VEGETAL: 1. Técnicas de preparo de Material para microscopia. 2. Técnicas de 
coleta e conservação de material biológico. 3. Limpeza, manuseio, identificação e conservação de vidrarias em geral. 4. 
Utilização de Equipamentos: micrótomo, balanças analíticas, pHâmetro, GPS , autoclaves. 5. Preparo de Soluções de 
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Fixação, Tampões e Conservação de Material Biológico. 6. Segurança no laboratório. 
 
Sugestões Bibliográficas: 
ANVISA - Segurança e controle de qualidade no laboratório de microbiologia clínica. Módulo II, Brasília, 2004.  
MOURA, R.A.A. Técnicas de Laboratório. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2005. 
RAVEN, P. H., EVERT, R.F. & EICHHORN, S.E. 2007. Biologia vegetal. 7ª ed., Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 
RICKLEFS, R. E. 2003. A economia da natureza. 5ª ed., Guanabara Koogan, Rio de .Janeiro. 
VIDAL, N.V. & VIDAL, M.R.R. 2000. Botânica -Organografia. Ed. UFV, Viçosa  
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Ministério da Educação  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais  

 
Edital nº 115, de 31 de maio de 2012 

 

ANEXO III 
Modelo de Recurso 

 

____________, ___ de ___________ de _____. 

À  

Legitimus Assessoria e Serviços 

Ref: Recurso Administrativo – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 116/2012. 
 

 
( ) contra o indeferimento do pedido de Isenção; 
( ) contra o indeferimento de inscrição; 
( ) contra o gabarito ou questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha; 
( ) contra o resultado da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
 
  

Prezados Senhores, 

Eu, ____________________________________________________, candidato(a) ao cargo de 

______________________________________________________________, CI nº 

______________________, inscrito sob o nº ________, no referido CONCURSO PÚBLICO, 

venho através deste, solicitar: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Atenciosamente, 

_______________________________ 

(assinatura candidato) 

 

O(a) candidato(a) deverá digitar o recurso, em duas vias, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital.  
 

ATENÇÃO! A inobservância de qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 

 


