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EDITAL No- 44, DE 25 DE MARÇO 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, em conformidade com a Lei nº. 11.892, de 29/12/2008, publicada no D.O.U. de 30/12/2008,
seção 1, páginas 1 a 3, nomeada pelo Decreto Presidencial de 11/10/2011, publicado no D.O.U. de 13/10/2011, seção 2, página 3, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o disposto no Decreto
nº. 7.312, de 22/09/2010, e a Portaria Interministerial nº. 108, de 25/05/2011, D.O.U. de 26/05/2011, torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos destinados ao provimento
de vagas, em caráter efetivo, para o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico desta Instituição Federal de Ensino, sob o Regime Jurídico instituído pela Lei nº. 8.112 - de 11 de dezembro de 1990
e demais regulamentações pertinentes, e, ainda, pelas disposições da Lei nº. 12.772, de 28 de dezembro de 2012 - D.O.U. de 31 de dezembro de 2012, e pelo Decreto nº. 6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado
no D.O.U. de 24 de agosto de 2009 e legislações pertinentes, de conformidade com o disposto a seguir:

1. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS VAGAS

Eixo Profissional de Atua-
ção

Disciplinas Titulação Exigida Cód. da
Va g a

Classe/
Padrão

Regime de Traba-
lho(*)

Nº. de Vagas(**) Vencimento Básico
- VB
(R$)

VCG PCD
Ambiente e Saúde Química Analítica e Ambiental, Microbiologia Ambiental,

Processos Produtivos e afins.
Licenciatura ou Bacharelado em Química, OU Bacharelado em Química Industrial, OU em Engenharia
Química.

101 D-101 20h 02 - 1.914,58

Ambiente e Saúde Gestão Ambiental, Análise Geoambiental, Saneamento Am-
biental, Geoprocessamento e afins.

Bacharelado em Engenharia Ambiental OU Tecnologia em Gestão Ambiental. 102 D-101 20h 03 - 1.914,58

Ambiente e Saúde Técnicas de Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas,
Recursos Hídricos, Energias Renováveis e afins.

Bacharelado em Agronomia OU em Engenharia Agronômica OU em Engenharia Agrícola e Ambiental OU
em Engenharia Ambiental OU em Engenharia Agrícola.

103 D-101 DE 01 - 3.804,29

Ambiente e Saúde Manejo e Unidades de Conservação, Conservação e Manejo
de Fauna, Legislação Florestal e Ambiental e afins.

Bacharelado em Engenharia Florestal. 104 D-101 DE 01 - 3.804,29

Ambiente e Saúde Assistência à Mulher em Situação Gineco-obstétricas, As-
sistência à Mulher e afins.

Licenciatura ou Bacharelado em Enfermagem com Pós-Graduação em Saúde da Mulher e/ou Obste-
trícia.

105 D-101 DE 01 - 3.804,29

Ambiente e Saúde Assistência à Saúde do Adulto e do Idoso em Situações
Clínicas e Cirúrgicas, Enfermagem no Centro de Material

de Esterilização e Centro Cirúrgico e afins.

Licenciatura ou Bacharelado em Enfermagem com Pós-Graduação em Saúde do Adulto e/ou Enfermagem
C i r ú rg i c a .

106 D-101 DE 01 - 3.804,29

Ciências da Natureza, Ma-
temática e suas Tecnologias

Química. Licenciatura em Química. 107 D-101 DE 01 - 3.804,29

Ciências da Natureza, Ma-
temática e suas Tecnologias

Física. Licenciatura em Física. 108 D-101 DE 03 - 3.804,29

Ciências da Natureza, Ma-
temática e suas Tecnologias

Matemática, Matemática Aplicada, Geometria Analítica,
Matemática Financeira, Cálculo Diferencial e Integral e

afins.

Licenciatura em Matemática. 109 D-101 DE 03 - 3.804,29

Ciências da Natureza, Ma-
temática e suas Tecnologias

Matemática, Matemática Aplicada, Geometria Analítica,
Matemática Financeira, Cálculo Diferencial e Integral e

afins.

Licenciatura em Matemática. 11 0 D-101 20h 04 01 1.914,58

Ciências da Natureza, Ma-
temática e suas Tecnologias

Estatística Básica, Estatística Aplicada e afins. Bacharelado em Estatística. 111 D-101 DE 01 - 3.804,29

Ciências da Natureza, Ma-
temática e suas Tecnologias

Biologia, Relação Sociedade e Natureza, Educação Ambien-
tal, Ecologia e afins.

Licenciatura em Biologia 11 2 D-101 DE 03 - 3.804,29

Ciências Humanas e suas
Te c n o l o g i a s

Geografia. Licenciatura em Geografia. 11 3 D-101 DE 01 - 3.804,29

Ciências Jurídicas Introdução ao Direito, Direito Aplicado à Segurança e Saú-
de no Trabalho e afins.

Bacharelado em Direito. 11 4 D-101 20h 02 - 1.914,58

Contabilidade Contabilidade Básica, Gerencial e de Custos, Contabilidade
e afins.

Bacharelado em Ciências Contábeis. 11 5 D-101 20h 01 - 1.914,58

Controle e Processos In-
dustriais

Eletricidade Básica, Análise de Circuitos Elétricos, Eletrô-
nica Básica, Eletroeletrônicos, Microprocessadores, Eletro-

pneumática e afins.

Bacharelado em Engenharia Elétrica OU em Engenharia Eletrônica OU em Engenharia Mecatrônica OU
em Engenharia em Automação e Controle OU Superior de Tecnologia em Eletrônica OU em Mecatrônica
OU em Automação Industrial OU em Eletromecânica.

11 6 D-101 DE 03 - 3.804,29

Controle e Processos indus-
triais

Ensaio de Máquinas Elétricas, Automação de Máquinas In-
dustriais, Eletrotécnica Industrial e afins.

Bacharelado em Engenharia Elétrica OU em Engenharia Eletrotécnica OU Superior de Tecnologia em
Eletrotécnica OU em Sistemas Elétricos.

11 7 D-101 DE 05 01 3.804,29

Controle e Processos indus-
triais

Resistência dos Materiais, Mecânica Geral, Elementos de
Máquinas e afins.

Bacharelado em Engenharia Mecânica OU em Engenharia Mecatrônica. 11 8 D-101 DE 02 - 3.804,29

Controle e Processos In-
dustriais

Eletrônica Digital, Analógica, Industrial e de Potência, Ele-
tricidade e afins.

Bacharelado em Engenharia Elétrica OU em Engenharia Eletrônica OU Engenharia Mecatrônica. 11 9 D-101 DE 02 - 3.804,29

Controle e Processos In-
dustriais

Eletrônica Digital, Analógica, Industrial e de Potência, Ele-
tricidade e afins.

Bacharelado em Engenharia Elétrica OU em Engenharia Eletrônica OU Engenharia Mecatrônica. 120 D-101 20h 02 - 1.914,58

Gestão e Logística Noções de Logística, Gestão de Materiais, Estoque e Com-
pras, Logística Pública e afins.

Bacharelado em Administração OU Superior de Tecnologia em Logística. 121 D-101 DE 04 - 3.804,29

Gestão e Logística Noções de Logística, Gestão de Materiais, Estoque e Com-
pras, Logística Pública e afins.

Bacharelado em Administração OU Superior de Tecnologia em Logística. 122 D-101 20h 01 - 1.914,58

Gestão e Negócio Economia e Mercado, Economia e afins. Graduação em Ciências Econômicas OU em Economia. 123 D-101 20h 01 - 1.914,58
Gestão e Negócios Introdução à Administração, Empreendedorismo, Gestão de

Negócios e afins.
Bacharelado em Administração. 124 D-101 20h 01 - 1.914,58

Humanas Ensino-aprendizagem; Fundamento da Educação; Metodolo-
gia da Pesquisa; Metodologia do Ensino; História da Edu-

cação e Didática.

Licenciatura em Pedagogia com Pós-Graduação em Educação. 125 D-101 DE 01 - 3.804,29

Humanas Ensino-aprendizagem; Fundamento da Educação; Metodolo-
gia da Pesquisa; Metodologia do Ensino; História da Edu-

cação e Didática.

Licenciatura em Pedagogia com Pós-Graduação em Educação. 126 D-101 20h 01 - 1.914,58

Humanas Direitos Humanos, Ética Profissional e Cidadania, Psicolo-
gia Organizacional e Relações Humanas, Psicologia do Tra-

balho e afins.

Bacharelado em Psicologia Ou Licenciatura em Psicologia. 127 D-101 20h 04 01 1.914,58

Informação e Comunicação Informática Básica, Introdução à Programação, Lógica de
Programação e Estrutura de Dados, Desenvolvimento para

Web, Banco de dados e afins.

Bacharelado em Ciência da Computação OU em Sistemas de Informação OU em Engenharia da Com-
putação OU em Processamento de Dados OU em Rede de Computadores OU em Análise de Sistemas OU
em Sistemas para Internet OU em Análise e Desenvolvimento de Software OU em Engenharia de Software
OU em Gestão em Tecnologia da Informação OU Licenciatura em Informática, OU Licenciatura em
Computação OU Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

128 D-101 DE 09 01 3.804,29

Informação e Comunicação Informática Básica, Introdução à Programação, Lógica de
Programação e Estrutura de Dados, Desenvolvimento para

Web, Banco de dados e afins.

Bacharelado em Ciência da Computação OU em Sistemas de Informação OU em Engenharia da Com-
putação OU em Processamento de Dados OU em Rede de Computadores OU em Análise de Sistemas OU
em Sistemas para Internet OU em Análise e Desenvolvimento de Software OU em Engenharia de Software
OU em Gestão em Tecnologia da Informação OU Licenciatura em Informática, OU Licenciatura em
Computação OU Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

129 D-101 20h 02 - 1.914,58

Informação e Comunicação Introdução à Informática, Rede de Computadores, Arquite-
tura e Montagem de Computadores, Sistemas Operacionais,
Manutenção de Hardware, Redes de Computadores e afins.

Bacharelado em Ciência da Computação OU em Sistemas da Informação OU em Engenharia da Com-
putação OU em Processamentos de Dados OU em Rede de Computadores OU Licenciatura em Informática
OU em Computação OU Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas OU Superior de Tec-
nologia em Redes de Computadores.

130 D-101 DE 08 01 3.804,29

Informação e Comunicação Física e Matemática Aplicada às Telecomunicações, Proto-
colos de Comunicação e Roteamento, Componentes Ativos

de Rede, Hardware Aplicado a Redes e afins.

Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações OU em Engenharia Eletrônica. 131 D-101 DE 01 - 3.804,29

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 54/2013

Torno pública a relação dos fornecedores vencedores do pre-
gão 54/2013 do Instituto Federal do Paraná: DISCANDO ÁGUA E
GÁS LTDA CNPJ 05.430.255/0001-43, SOLIMAR ZORZAN EI-
RELI CNPJ 73.575.367/0001-07, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CNPJ 00.331.788/0033-04 E 00.331.788/ 0041-06, IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDACNPJ 67.423.152/0001-78.

DAYSE NOGUEIRA PICOLO
Pregoeira

Dias: 25/03/2014 e 26/03/2014

(SIDEC - 25/03/2014) 158009-26432-2014NE800079

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA No- 1/2014

Nº do processo: 23295.000771/2014-48. Partícipes: Instituto Federal
de Pernambuco (CNPJ/MF nº 10.767.239/0001-45) e o Município do
Cabo de Santo Agostinho (11.294.402/0001-62). Objeto: Fortalecer a
articulação institucional entre as partes a partir da instalação da sede
provisória do Campus Cabo de Santo Agostinho do IFPE. Vigência:
Março/2014 a Março/2017. Assinam: CLÁUDIA DA SILVA SAN-
TOS - Reitora do IFPE e JOSÉ IVALDO GOMES - Prefeito do
Município do Cabo de Santo Agostinho. Data de Assinatura:
20/03/2014.

DANIEL COSTA ASSUNÇÃO
Presidente da Comissão de Expansão III

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 158136

Número do Contrato: 31/2013. Nº Processo: 23295009033201211.

PREGÃO SISPP Nº 5/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL

DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Con-

tratado: 00702570000123. Contratado : CONSTRUTORA LINHA-

RES DE CASTRO -LTDA - EPP. Objeto: Prorrogar os prazos de

execução e de vigência do Contrato 31/2013 por mais 90 (noventa)

dias. Fundamento Legal: ÷ único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vi-

gência: 10/03/2014 a 09/06/2014. Data de Assinatura: 10/03/2014.

(SICON - 25/03/2014) 158136-26418-2014NE800000
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Infraestrutura Orçamento de Obras, Mecânica dos Solos, Topografia, Tra-
tamento de Esgoto; Geoprocessamento, Segurança no Tra-

balho e afins.

Bacharelado em Engenharia Civil OU em Engenharia Sanitária OU em Engenharia Ambiental OU Superior
de Tecnologia em Saneamento Ambiental.

132 D-101 DE 01 - 3.804,29

Infraestrutura Análise Água e Efluentes, Gestão e Legislação Ambiental,
Drenagem Urbana, Controle de Vetores e afins.

Bacharelado em Engenharia Sanitária OU em Engenharia Ambiental OU em Engenharia Química OU em
Química Industrial OU Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental.

133 D-101 DE 01 - 3.804,29

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Educação Física. Licenciatura em Educação Física. 134 D-101 DE 02 - 3.804,29

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Educação Física. Licenciatura em Educação Física. 135 D-101 20h 01 - 1.914,58

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Língua Portuguesa e Espanhola. Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola. 136 D-101 DE 04 - 3.804,29

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Língua Portuguesa, Literatura e LIBRAS. Licenciatura em Letras com Habilitação em LIBRAS OU Letras com Pós-Graduação em LIBRAS com
certificado de proficiência em LIBRAS, obtido por meio de exame promovido pelo MEC, ou pelo
SEDUC/CAS.

137 D-101 20h 02 - 1.914,58

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Língua Portuguesa e Inglesa. Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa. 138 D-101 DE 10 01 3.804,29

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Língua Portuguesa e Inglesa. Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa. 139 D-101 20h 02 - 1.914,58

Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

Computação Gráfica, Multimídia, Desenho de Observação,
Fotografia Digital e afins.

Licenciatura em Artes Visuais OU Bacharelado em Artes Visuais. 140 D-101 DE 01 - 3.804,29

Produção Cultural e Design Piano Popular. Licenciatura OU Bacharelado em Música com ênfase em piano. 141 D-101 DE 01 - 3.804,29
Produção Cultural e Design Música Violão/Guitarra. Licenciatura OU Bacharelado em Música com ênfase em Violão e Guitarra 142 D-101 DE 01 - 3.804,29
Produção Cultural e Design Introdução ao Design Gráfico, Web Design, Animação, In-

teratividade Gráfica e afins.
Bacharelado em Programação Visual OU em Design OU Superior de Tecnologia em Design Gráfico. 143 D-101 DE 03 - 3.804,29

Produção Cultural e Design Desenho, Desenho Técnico, Arquitetura CAD 2D e afins. Licenciatura em Desenho OU Graduação em Engenharia OU em Arquitetura. 144 D-101 DE 01 3.804,29
Produção Industrial Mecânica Técnica, Metrologia, Construção Naval, Soldagem

e afins.
Bacharelado em Engenharia Mecânica OU em qualquer Engenharia com Pós-Graduação em Construção
Naval ou Caldeiraria ou Soldagem.

145 D-101 20h 01 - 1.914,58

Produção Industrial Normas Técnicas, Instalações de Maquinaria Marítima, De-
senho Naval, Manutenção e Reparos Navais e afins.

Bacharelado em Ciências Navais OU em Ciências Marítimas OU em Engenharia Naval OU em qualquer
Engenharia com Pós-Graduação em Construção Naval.

146 D-101 20h 01 - 1.914,58

Produção Industrial Controle Estatístico de Processos, Legislação Aplicada, Ges-
tão da Produção, Gestão de Processos e afins.

Bacharelado em Engenharia de Produção OU em Administração. 147 D-101 DE 02 - 3.804,29

Recursos Naturais Tecnologia da Carne e Derivados, Conservação e Armaze-
namento de Alimentos, Controle de Qualidade e afins.

Bacharelado em Engenharia Química OU em Engenharia de Alimentos OU em Medicina Veterinária OU
em Nutrição OU em Zootecnia OU Licenciatura ou Bacharelado em Economia Doméstica OU Curso
Superior de Tecnologia de Alimentos.

148 D-101 DE 02 - 3.804,29

Recursos Naturais Piscicultura, Tecnologia do Pescado e afins. Bacharelado em Engenharia de Pesca. 149 D-101 DE 01 - 3.804,29
Recursos Naturais Melhoramento Genético Animal e afins. Bacharelado em Zootecnia OU em Medicina Veterinária com Pós-Graduação em Melhoramento Genético

Animal.
150 D-101 DE 01 - 3.804,29

Segurança do Trabalho Segurança do Trabalho, Segurança, Saúde e Meio Ambien-
te, Ergonomia Aplicada e afins.

Bacharelado em Engenharia OU em Arquitetura e Urbanismo, todos com Pós-Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho OU Superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho.

151 D-101 DE 04 - 3.804,29

Segurança do Trabalho Segurança do Trabalho, Segurança, Saúde e Meio Ambien-
te, Ergonomia Aplicada e afins.

Bacharelado em Engenharia OU em Arquitetura e Urbanismo, todos com Pós-Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho OU Superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho.

152 D-101 20h 07 01 1.914,58

(*) Regime de Trabalho de 40 (quarenta) horas com Dedicação Exclusiva(DE) ou 20 (vinte) horas semanais.
(**) Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG).

1.1. As vagas de que trata o item 1 são para lotação em qualquer um dos campi ou unidades do IFPE existentes ou que venham a ser criados no prazo de validade do Concurso, de acordo com a necessidade
da Instituição.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Concurso Público serão realizadas

exclusivamente no sítio cvest.ifpe.edu.br, no período de 31/03/2014,
até as 23h59 do dia 11/04/2014. Após esse período, o sistema travará
automaticamente, não sendo permitidas novas inscrições.

2.1.1. Em caso de falha ou falta de comunicação relacionada
a provedores externos, o IFPE estará isento de responsabilidade.

2.1.2. Informações sobre o Concurso Público estarão dis-
poníveis no sítio cvest.ifpe.edu.br, ou através do correio eletrônico
concurso@reitoria.ifpe.edu.br, bem como nos campi do IFPE, nos
endereços abaixo indicados:

IFPE / Campus Afogados da Ingazeira - (87)88637802 e
(87)88637803 / (87)8863-7802

End.: Rua Édson Barbosa de Araújo, s/nº - Bairro Manoela
Valadares - Afogados da Ingazeira/PE.

IFPE / Campus Barreiros - (81)3675-1117
End.: Fazenda Sapé, s/nº - Zona Rural - Barreiros/PE.
IFPE / Campus Belo Jardim - (81)3411-3200
End.: Av. Sebastião Rodrigues da Costa, s/nº - Bairro São

Pedro - Belo Jardim/ PE.
IFPE / Campus Cabo de Santo Agostinho - (81)8193-6240
End.: FACHUCA - Rua Sebastião Joventino, s/nº, Destilaria

Central, Cabo de Santo Agostinho/PE.
IFPE / Campus Caruaru - (81)2125-1630 / (81)8193-5983
End.: Estrada do Alto do Moura, Km 3,8 - Bairro Distrito

Industrial III - Caruaru/PE.
IFPE / Campus Garanhuns - (87)3761-9106
End.: Rua Padre Agobar Valença, s/nº - Bairro Severiano

Moraes Filho - Garanhuns/PE.
IFPE / Campus Ipojuca - (81)3311-2513 / 3311-2517
End.: PE 60 - Km 14 - Califórnia - Ipojuca/PE.
IFPE / Campus Jaboatão dos Guararapes - (81)8193-6610
End.: Colégio Atual - Rua José Braz Moscow, nº 252, Pie-

dade, Jaboatão dos Guararapes/PE.
IFPE / Campus Pesqueira - (87)3835-1796
End.: BR 232, Km 214 - Loteamento Portal - Pesquei-

ra/PE.
IFPE / Campus Recife - (81)2125-1681
End.: Av. Professor Luiz Freire, 500 - Cidade Universitária -

Recife/PE.
IFPE / Campus Vitória de Santo Antão - (81)3523-1130 /

1319
End.: Propriedade Terra Preta, s/nº - Vitória de Santo An-

tão/PE.
IFPE / DEaD - 3038-2299 R. 2063 / (81)8193-5606
End.: Praça Ministro João Gonçalves de Souza, S/N - En-

genho do Meio - Recife/PE
IFPE / Reitoria - (81)2125-1613
End.: Av. Professor Luiz Freire, 500 - Cidade Universitária -

Recife/PE.
2.2. Formalização para a Isenção da Taxa de Inscrição
2.2.1. De acordo com o Decreto nº. 6.593, de 02/10/2008, os

candidatos que forem inscritos no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico - e forem membros de
família de baixa renda, poderão solicitar ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, disponibilizado
no sítio cvest.ifpe.edu.br, nos dias 31/03 e 01/04/2014. Neste re-
querimento, o candidato deverá:

a) informar o Número de Identificação Social - NIS - atri-
buído pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fe-
deral - CadÚnico - (Decreto nº. 6.135, de 26/06/2007, D.O.U. de
27/06/2007), observando que o Número de Identificação Social é
único, pessoal e intransferível, ou seja, cada pessoa possui um NIS
específico;

b) declarar que é membro de família de baixa renda de
acordo com o que dispõe o Decreto nº. 6.135, de 26/06/2007, pu-
blicado no D.O.U. de 27/06/2007.

2.2.2. O IFPE consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. A
declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei,
aplicando-se, ainda, o disposto no Parágrafo Único do Artigo 10, do
Decreto nº. 83.936, de 06/09/1979. CASO HAJA QUALQUER DI-
VERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELOS
CANDITATOS E AS REGISTRADAS NO CADÚNICO (NIS DO
CANDIDATO, NOME DO CANDIDATO OU NOME DA MÃE ES-
CRITOS DE FORMA DIFERENTES, POR EXEMPLO), O PEDIDO
DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SE-
RÁ INDEFERIDO).

2.2.3. Não será aceita a solicitação de isenção de pagamento
de taxa de inscrição via correio, via fax ou correio eletrônico.

2.2.4. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a
inconformidade de alguma informação ou a solicitação apresentada
fora do período fixado, implicará a eliminação automática do pro-
cesso de isenção.

2.2.5. O resultado da solicitação de ISENÇÃO DA TAXA
DE INSCRIÇÃO será divulgado no sítio cvest.ifpe.edu.br, no dia
04/04/2014, a partir das 17 horas.

2.2.6. Os candidatos contemplados com a ISENÇÃO DA
TAXA DE INSCRIÇÃO estarão automaticamente inscritos no Con-
curso Público.

2.2.7. Os candidatos cujas solicitações tiverem sido INDE-
FERIDAS, para poderem participar do certame, deverão imprimir a
Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o seu respectivo
pagamento até a data estabelecida no subitem 2.3.1 deste Edital.

2.3. Formalização da Inscrição
2.3.1. Para formalizar sua inscrição, o candidato deverá pre-

encher o cadastro de inscrição que estará disponibilizado no sítio
cvest.ifpe.edu.br e efetuar recolhimento da taxa no valor de R$ 90,00
(noventa reais), para os cargos com Regime de Trabalho de De-
dicação Exclusiva e R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos com
Regime de Trabalho de 20h (vinte horas) através da Guia de Re-
colhimento da União (GRU), gerada no ato da inscrição, a ser paga
nas Agências do Banco do Brasil impreterivelmente até o dia
14/04/2014. Somente serão aceitas inscrições realizadas até o dia
11/04/2014 e cujo pagamento seja efetuado até o dia 14/04/2014.
NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS O
DIA 14/04/2014, BEM COMO AGENDAMENTOS DE PAGAMEN-
TO .

2.3.2. Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de
inscrição, salvo no caso de cancelamento do concurso por conve-
niência da Administração.

2.3.3. Somente será permitida a realização de uma inscrição
por candidato, sendo concedidas alterações em seu cadastro até o dia
25/04/2014.

2.3.4. O Cartão de Inscrição será disponibilizado no sítio do
IFPE, a partir do dia 05/05/2014, sendo de responsabilidade exclusiva
do candidato a conferência das informações nele contidas. Havendo
divergência nos dados, o candidato deverá proceder às alterações
diretamente no sítio cvest.ifpe.edu.br, até o dia 07/05/2014.

2.3.5. São de exclusiva responsabilidade do candidato as
informações dos dados cadastrais exigidos no ato da inscrição, sob as
penas da lei, pois fica subentendido que, no referido ato, o mesmo
tenha o conhecimento pleno do presente Edital e a ciência de que
preenche todos os requisitos.

3. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O Concurso Público será realizado em três etapas dis-

tintas: Prova Escrita de Conhecimentos Específicos (classificatória e
eliminatória, com peso 3), Prova de Conhecimentos Práticos Es-
pecíficos (classificatória e eliminatória, com peso 5) e Prova de Tí-
tulos (classificatória, com peso 2).

3.2. Da Prova Escrita
3.2.1. A Prova Escrita terá a duração de 03 (três) horas,

versará sobre assuntos constantes nos programas conforme Anexo I
deste Edital, e constará de 40 (quarenta) questões objetivas de múl-
tipla escolha, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma, sendo
10 (dez) de Conhecimentos Pedagógicos e 30 (trinta) de Conhe-
cimentos Específicos. Serão atribuídos pontos de 0 (zero) a 100
(cem), sendo eliminado o candidato que obtiver menos de 60(ses-
senta) pontos, ou, mesmo alcançando a pontuação mínima exigida,
obtiver pontuação 0 (zero) nas questões de Conhecimentos Peda-
gógicos ou de Conhecimentos Específicos.

3.2.2. Havendo questão(ões) nula(s), será(ão) atribuído(s)
ponto(s) para todos os candidatos.

3.3. Da Prova de Conhecimentos Práticos Específicos
3.3.1. Prestarão Prova de Conhecimentos Práticos Especí-

ficos os candidatos classificados na Prova Escrita que obtiverem as
05 (cinco) maiores notas em cada eixo profissional de atuação/código
da vaga.

3.3.2. A ordem de classificação de acordo com o resultado
da Prova Escrita deverá observar os critérios de desempate listados no
subitem 6.4, considerando-se automaticamente reprovados os rema-
nescentes, exceto nos casos em que o empate persistir.

3.3.3. A Prova de Conhecimentos Práticos Específicos con-
sistirá em uma aula de 45 (quarenta e cinco) minutos, teórica e/ou
prática em nível de Ensino Tecnológico, ministrada perante Banca
Examinadora, formada por 2(dois) docentes e 1(um) pedagogo, po-
dendo ter ou não a presença de alunos.

3.3.4. De acordo com o § 3º do Artigo 13, do Decreto
6.944/2009, a Prova de Conhecimentos Práticos Específicos será rea-
lizada em sessão pública e gravada para efeito de registro e ava-
liação.

3.3.5. O tema de cada aula será divulgado no ato de con-
vocação para a sua realização, conjuntamente com o seu calendário,
em conformidade com o código de vaga para o qual concorre cada
candidato, na data provável de 28/05/2014.

3.3.6. Antes do início da Prova de Conhecimentos Práticos
Específicos, o candidato deverá apresentar à Banca Examinadora o
cartão de inscrição e o documento oficial de identidade, bem como
entregar seu plano de aula em 03 (três) vias.
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3.3.7. A avaliação da Prova de Conhecimentos Práticos Específicos, cuja pontuação máxima é
de 100 pontos, será realizada por Banca Examinadora específica e consistirá da análise dos seguintes
itens, com as respectivas pontuações:

ITENS A SEREM ANALISADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA
Plano de aula 5
Domínio do conteúdo 20
Clareza e objetividade na abordagem 20
Adequação da situação didática ao conteúdo 20
Adequação técnica e pedagógica dos recursos didáticos utilizados 10
Articulação teoria e prática 10
Utilização adequada do tempo 5
Processo de avaliação 10
TO TA L 100

3.3.8. A Nota da Prova de Conhecimentos Práticos Específicos será calculada através da média
aritmética obtida a partir das notas individuais atribuídas pelos avaliadores.

3.3.9. Será considerado ELIMINADO na Prova de Conhecimentos Práticos Específicos, o
candidato que obtiver uma pontuação menor do que 60 (sessenta) pontos.

3.3.10. O IFPE não fornecerá aos candidatos qualquer material didático para a Prova de
Conhecimentos Práticos Específicos, exceto quadro e apagador. No entanto, será permitido ao candidato
trazer os materiais e/ou equipamentos que julgar necessários para a realização da sua prova.

3.3.11. O IFPE não se responsabilizará por quaisquer imprevistos ou danos causados aos
materiais e/ou equipamentos trazidos pelos candidatos para a realização de sua prova e que possam
inviabilizar a utilização desses.

3.3.12. Não havendo candidatos classificados, quando da realização da Prova de Conhecimentos
Práticos Específicos, e, restando candidatos classificados na Prova Escrita, o IFPE outorga-se o direito
de convocar tais candidatos a realizarem a Prova de Conhecimentos Práticos Específicos, observando-se,
rigorosamente, a ordem de classificação e o quantitativo estabelecido no subitem 3.3.1 deste Edital.

3.4. Da Prova de Títulos
3.4.1. Somente serão analisados os Títulos dos candidatos aprovados na Prova de Conhe-

cimentos Práticos Específicos.
3.4.2. À Prova de Títulos serão atribuídos, no máximo, 100 (cem) pontos, assim distribuídos:

TÍTULO OU EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL P O N TO S MÁXIMO
a) Doutorado no eixo profissional de atuação objeto do Concurso Público ou na área de Educação,
ministrado por Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC.

70 70

b) Mestrado no eixo profissional de atuação objeto do Concurso Público ou na área de Educação,
ministrado por Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC.

60

c) Especialização no eixo profissional de atuação objeto do Concurso Público ou na área de Educação,
ministrado por Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360
horas.

50

d) Licenciatura Plena no eixo profissional de atuação objeto do Concurso Público, ministrada por
Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC.

40

e) Graduação Superior no eixo profissional de atuação objeto do Concurso Público, ministrada por
Instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo MEC.

40

f) Experiência profissional docente comprovada, no Ensino Médio ou Superior, no eixo profissional de
atuação pretendido - 05 (cinco) pontos por ano completo até o limite de 6(seis) anos.

5 por ano
completo

30

TO TA L 100

3.4.3. Os títulos deverão ser apresentados em cópias xerográficas legíveis, relacionados e
organizados, seguindo, rigorosamente, a ordem prevista no subitem 3.4.2 deste Edital, em pasta tipo
classificador ou encadernados. As autenticações das cópias poderão ser feitas em cartório ou, no ato da
entrega, pelo servidor responsável, mediante a apresentação do original. Não serão aceitos comprovantes
de títulos que não estejam relacionados no subitem 3.4.2 deste Edital.

3.4.4. A pontuação dar-se-á mediante o somatório dos títulos apresentados pelos candidatos,
conforme pontuação constante no Quadro do subitem 3.4.2 deste Edital.

3.4.5. Cada um dos títulos, especificados nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", somente serão
considerados uma única vez, prevalecendo o título maior, mesmo que o candidato seja detentor de
formação múltipla.

3.4.6. Os diplomas, certificados e comprovantes de conclusão de cursos, inclusive de Mestrado
e Doutorado, somente serão válidos quando oriundos de Instituições de Ensino Superior Públicas ou
Privadas, reconhecidas pelo MEC, e observadas as normas que lhes regem a validade, dentre as quais,
se for o caso, as pertinentes ao respectivo registro.

3.4.7. Os diplomas e os certificados conferidos por Instituições Estrangeiras somente serão
válidos quando traduzidos para o vernáculo, por tradutor público juramentado, convalidados para o
território nacional e atenderem ao disposto na Resolução CNE/CES nº. 1, de 28/01/2002, do Conselho
Nacional de Educação.

3.4.8. Para comprovação de experiência profissional de que trata a alínea "f" deste subitem,
somente serão considerados os seguintes documentos:

a) Termo de Posse, acompanhado de certidão de tempo de serviço;
b) Carteira de Trabalho, com data de admissão e rescisão ou com data de admissão e último

comprovante de pagamento;
c) Contrato de Trabalho, sempre acompanhado do último comprovante de pagamento ou da

rescisão do contrato.
3.4.9. Só serão válidos os documentos comprobatórios de experiência profissional que es-

pecifiquem o eixo profissional em que o candidato atuou, não sendo considerados como experiência
profissional ESTÁGIOS, MONITORIAS e BOLSAS.

4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
4.1. PROVA ESCRITA
4.1.1. A Prova Escrita será realizada no dia 18/05/2014, no horário das 14h às 17h.
4.1.2. As Provas Escritas serão realizadas na cidade do Recife/PE. No caso de indisponibilidade

de prédios para realização das provas, serão utilizados prédios dos municípios circunvizinhos.
4.1.3. Os locais de realização das provas serão informados nos cartões de inscrição dis-

ponibilizados no sítio cvest.ifpe.edu.br.
4.1.4. O candidato deverá comparecer ao local da Prova Escrita com antecedência mínima de 30

(trinta) minutos do horário de início da prova, munido de caneta esferográfica, com tinta azul ou preta,
do Cartão de Inscrição, da cédula original de identidade ou documento equivalente, válido em todo o
território nacional e que contenha foto.

OBSERVAÇÃO: Para fins deste Concurso, serão considerados documentos de identidade: car-
teiras ou cédulas de identidade expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelas Polícias Militares, pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais
do Ministério Público e Magistratura, carteira expedida por órgão público que, por Lei Federal, valem
como identidade e carteira nacional de habilitação (somente modelo novo com foto).

4.1.5. Não serão permitidos, durante a realização das provas, a comunicação entre os can-
didatos, a utilização de aparelhos celulares ou similares, máquinas calculadoras ou similares, relógios
digitais ou qualquer outro aparelho eletrônico, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de
consulta, bem como a utilização de chapéu, boné e similares ou óculos escuros.

4.1.6. A fim de preservar a lisura e a transparência deste Concurso Público, no momento da
realização da Prova Escrita, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas, até
que todos a tenham terminado, podendo dela retirar-se, concomitantemente.

4.1.7. A realização da Prova Escrita só poderá ocorrer no domicílio do candidato ou em
ambiente hospitalar, ambos por motivo de doença, se o candidato em questão encontrar-se na cidade de
realização da prova, devendo, para isso, encaminhar requerimento dirigido à Comissão do Concurso do
IFPE, juntamente com o laudo médico legível com CID (Classificação Internacional de Doenças) e cópia
do cartão de inscrição a serem entregues no Protocolo de um dos Campi do IFPE, nos endereços
constantes no subitem 2.1.2 deste Edital, no horário das 9h às 11h e das 14h às 17h, no prazo mínimo
de 72 (setenta e duas) horas antes da realização da prova, para que sejam tomadas as providências
cabíveis.

4.1.8. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá
indicar, no ato do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, tal necessidade, além de,
obrigatoriamente, levar um acompanhante que ficará em sala reservada e que será responsável pela
guarda da criança.

4.1.9. O gabarito das provas será divulgado no sítio cvest.ifpe.edu.br, a partir do dia 19/05/2014,
após as 17h.

4.1.10. O resultado final da Prova Escrita será divulgado no sítio cvest.ifpe.edu.br, a partir do
dia 28/05/2014, após as 17h.

4.2. PROVA DE CONHECIMENTOS PRÁTICOS ESPECÍFICOS
4.2.1. A Prova de Conhecimentos Práticos Específicos será realizada, no período de 02 a

11/06/2014, na estrita obediência ao Calendário, que será divulgado conjuntamente com o resultado da
Prova Escrita.

4.2.2. Para a elaboração do calendário da Prova de Conhecimentos Práticos Específicos será
considerada a ordem de classificação da Prova Escrita, ou seja, quanto maior a pontuação do candidato
na Prova Escrita, mais cedo ele fará a Prova de Conhecimentos Práticos Específicos.

4.2.3. As provas de Conhecimentos Práticos Específicos acontecerão nos municípios de Bar-
reiros/PE, Belo Jardim/PE, Caruaru/PE, Garanhuns/PE, Ipojuca/PE, Pesqueira/PE, Recife/PE e Vitória de
Santo Antão/PE, de acordo com o eixo profissional de atuação/código da vaga para o qual o candidato
está concorrendo, conforme estabelecido na tabela abaixo:

CÓDIGO DA VAGA MUNICÍPIO
148, 149, 150, 151 e 152. Barreiros/PE

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 142. Belo Jardim/PE
116, 117, 118, 119 e 120. Caruaru/PE
143, 144, 145, 146 e 147. Garanhuns/PE

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115. Ipojuca/PE
105, 106, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127. Pesqueira/PE

128, 129, 130 e 131 Recife/PE
101, 102, 103, 104, 132 e 133. Vitória de Santo Antão/PE

4.2.4. Os custos de deslocamento, de hospedagem e de alimentação para a realização desta
prova caberão ao candidato.

4.2.5. O local estabelecido para a realização das etapas do Concurso NÃO está vinculado ao
campus/unidade para o qual o candidato será nomeado, conforme disposto no subitem 1.1 deste Edi-
tal.

4.2.6. O resultado da Prova de Conhecimentos Práticos Específicos será divulgado a partir do
dia 17/06/2014, após as 17h, no sítio cvest.ifpe.edu.br.

4.2.7. O resultado final da prova de Conhecimentos Práticos Específicos, após análise dos
recursos, será divulgado a partir do dia 25/06/2014, após as 17h, através do sítio cvest.ifpe.edu.br.

4.3. PROVA DE TÍTULOS
4.3.1. Os títulos deverão ser entregues ao término da realização da Prova de Conhecimentos

Práticos Específicos, em local, data e horário estabelecidos a serem divulgados conjuntamente com o
resultado dos aprovados na Prova Escrita.

4.3.2. O resultado da prova de títulos será divulgado a partir do dia 17/06/2014, após as 17h,
através do sítio cvest.ifpe.edu.br.

4.3.3. O resultado final da prova de títulos será divulgado a partir do dia 25/06/2014, após as
17h, através do sítio cvest.ifpe.edu.br

4.3.4. Os títulos apresentados não serão devolvidos aos candidatos.
4.3.5. Não serão aceitos documentos entregues após o prazo estabelecido no ato de convocação,

conforme subitem 4.3.1.
4.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para as provas.
4.5. O resultado final do concurso será divulgado a partir do dia 27/06/2014, após as 17h,

através do sítio cvest.ifpe.edu.br.
5. DOS RECURSOS
5.1. Será facultado ao candidato apresentar um único recurso por questão da Prova Escrita,

devidamente fundamentado, relativo ao gabarito e/ou conteúdo das questões.
5.1.1. O prazo para interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação do

gabarito, no período entre 9h do primeiro dia do prazo para recurso e 17h do último dia do prazo.
Havendo recursos, estes só poderão ser interpostos por meio do sítio cvest.i f p e . e d u . b r.

5.1.2. As decisões dos recursos à Prova Escrita serão divulgadas conjuntamente com o resultado
dessa etapa, no sítio do IFPE, a partir do dia 28/05/2014, após as 17h.

5.1.3. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração do gabarito
oficial preliminar, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito
oficial definitivo.

5.2. Será facultado ao candidato apresentar um único recurso relativo à Prova de Conhecimentos
Práticos Específicos e um único recurso relativo à Prova de Títulos, devidamente fundamentados.
Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

5.2.1. O prazo para interposição de recursos referente às provas de Conhecimentos Práticos
Específicos e de Títulos é de 01 (um) dia útil, a partir da publicação de seus resultados, no período entre
9h e 17h. Havendo recursos, estes só poderão ser interpostos por meio do sítio cvest.ifpe.edu.br.

5.2.2. O Resultado Final do Concurso será divulgado, no sítio do IFPE, a partir do dia
27/06/2014.

5.3. Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou correio eletrônico.
5.4. Recursos cujo teor desrespeite a Banca Examinadora, a Comissão Organizadora ou o IFPE

serão indeferidos sumariamente.
6. DA HABILITAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO
6.1. A classificação do candidato far-se-á em ordem decrescente da pontuação final, de acordo

com o código de vaga escolhido.
6.2. A pontuação final dos candidatos habilitados no Concurso será obtida através da média

ponderada das Provas Escrita, de Conhecimentos Práticos Específicos e Títulos, com pesos 3 (três), 5
(cinco) e 2 (dois), respectivamente.

6.3. Para efeito de classificação, a pontuação final será a obtida conforme o subitem 6.2 deste
Edital, calculada até a casa dos centésimos.

6.4. Em caso de igualdade no total de pontos, terá preferência, para efeito de classificação, o
candidato com:

a) maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Práticos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Escrita;
c) maior número de pontos na Prova de Títulos;
d) maior tempo de docência;
e) mais idade.
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OBSERVAÇÃO: Havendo candidatos que se enquadrem na condição de idoso, nos termos da
Lei nº. 10.741/2003, e em caso de igualdade no total de pontos, o primeiro critério de desempate será
a idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada. Os demais critérios seguirão a ordem
estabelecida no subitem 6.4 deste Edital.

6.5. De acordo com o ANEXO II do Decreto nº. 6.944, de 21 de agosto de 2009 da Presidência
da República, o número máximo de candidatos aprovados em função da quantidade de vagas previstas
por cargo no Edital é:

QUANTIDADE DE VAGAS PREVISTAS POR CARGO NO
E D I TA L

NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS APROVADOS

1 5
2 9
3 14
4 18
5 22

6.6. De acordo com o Artigo 16, § 1º, do Decreto nº. 6.944/2009, os candidatos não clas-
sificados no número máximo de aprovados de que trata este Edital, ainda que tenham atingido nota
mínima, estarão automaticamente reprovados no Concurso Público.

6.7. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados serão considerados
reprovados.

6.8. Será considerado "desclassificado" o candidato que deixar de participar de qualquer uma
das etapas do concurso.

7. DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
7.1. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias dis-

criminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, bem como na Súmula nº. 45
da Advocacia-Geral da União (pessoas com visão monocular).

7.2. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal nº. 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios
de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para apro-
vação.

7.3. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurado o direito de inscrição para
os cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.

7.4. Será reservado às pessoas com deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas
existentes, das que vierem a surgir ou das que forem criadas no prazo de validade do Concurso, para
cada eixo profissional de atuação/Código da Vaga, com base no § 2º do artigo 5º da Lei nº. 8.112, de
11 de dezembro de 1990 e no Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

7.5. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 7.4 deste Edital resulte em número
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse
20% das vagas oferecidas por eixo profissional de atuação/Código da Vaga, nos termos do §2º do artigo
5º da Lei nº 8.112/1990.

7.6. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência para eixo
profissional de atuação/Código da Vaga, caso o número de vagas seja igual ou superior a cinco.

7.7. Parar concorrer a uma dessas vagas, o candidato com deficiência, no ato da inscrição, além
de observar os procedimentos descritos no item 2 deste Edital, deverá declarar-se com deficiência.

7.8. O candidato com deficiência deverá enviar, via SEDEX, postado até o último dia de
inscrição (11/04/2014), endereçado à Comissão dos Concursos Públicos para servidores do IFPE, lo-
calizada na Av. Professor Luiz Freire, 500, CEP 50740-540, Cidade Universitária, Recife/PE, laudo
médico (original ou cópia autenticada em cartório) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses,
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência, anexando
o comprovante do pagamento da taxa de inscrição ou informando ser isento de taxa.

7.8.1. O IFPE não se responsabiliza pelo extravio ou atraso dos documentos encaminhados via
Sedex.

7.8.2. O laudo médico não será devolvido e não serão fornecidas cópias do mesmo.
7.8.3. A comprovação da tempestividade do envio do laudo médico ou atestado será feita pela

data de postagem.
7.9. O candidato com deficiência poderá, ainda, entregar o laudo médico (original ou cópia

autenticada em cartório) mencionado no subitem 7.8 deste Edital, durante o período de inscrição (exceto
sábados, domingos e feriados), abrindo um processo no Protocolo Geral de um dos campi do IFPE cujos
endereços estão registrados no subitem 2.1.2 deste Edital, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h,
anexando o comprovante do pagamento da taxa de inscrição ou informando ser isento de taxa.

7.10. O candidato com deficiência, que necessitar de condições especiais para a realização das
provas, deverá solicitá-la formalmente, no ato da inscrição, indicando as condições de que necessita para
a realização das mesmas, conforme previsto no artigo 40, § 1º e § 2º, do Decreto nº. 3.298/99 e suas
alterações, consistindo em: confecção de prova ampliada, ou ainda, a necessidade da leitura de prova, ou
assistência de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais.

7.11. As vagas relacionadas às nomeações tornadas sem efeito e as vagas relacionadas aos
candidatos que renunciarem à nomeação, não serão computadas para efeito do subitem 7.4, pelo fato de
não resultar, desses atos, o surgimento de novas vagas.

7.12. As vagas de que trata o subitem 7.5 que não forem providas por falta de candidatos,
pessoas com deficiência, classificados e aptos, de acordo com a perícia médica, serão preenchidas pelos
demais candidatos, com estrita observância à ordem classificatória.

7.13. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de, no máximo, uma hora
para realização das provas, além de indicar essa necessidade no ato da inscrição, deverá enviar jus-
tificativa, conforme prazo e endereço estabelecidos no subitem 7.8 deste Edital, acompanhada de parecer
emitido por especialista da área de sua deficiência, que ateste a necessidade de tempo adicional,
conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas
alterações.

7.14. A inobservância das exigências nas formas e nos prazos previstos neste Edital acarretará
a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição e/ou a ausência de
atendimento especial no dia de realização das provas, conforme o caso, e não poderá alegar pos-
teriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.

7.15. Para fins de homologação do resultado final, os candidatos com deficiência serão clas-
sificados até o limite estabelecido no Anexo II do Decreto nº. 6.944/2009, considerando as vagas
ofertadas para cada cargo, em lista de classificação específica de pessoas com deficiência.

7.16. Os candidatos com deficiência, se habilitados e classificados na forma deste Edital, terão
seus nomes publicados em lista mencionada no subitem 7.15, além de figurarem na lista de classificação
geral, desde que atendido o critério estabelecido no Anexo II do Decreto nº. 6.944/2009.

7.17. Os candidatos aprovados que se declararem pessoas com deficiência, quando convocados,
serão submetidos à avaliação por equipe multidisciplinar que emitirá parecer conclusivo sobre a sua
condição de pessoa com deficiência ou não e sobre a compatibilidade das atribuições do cargo com a sua
deficiência, atendendo ao § 1º, do artigo 43, do Decreto nº. 3.298/1999.

7.18. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou
a ausência do candidato com deficiência à avaliação de que trata o subitem 7.17.

7.19. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo ao qual
concorreu, o candidato será eliminado do certame.

7.20. Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão da Súmula AGU nº. 45/2009
e do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 3.298/1999 e suas alterações, o candidato, caso seja aprovado
no concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo.

7.21. O candidato com deficiência, reprovado na perícia médica, no decorrer do estágio pro-
batório, em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, será exonerado.

7.22. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para
justificar a concessão de aposentadoria.

8. DA HOMOLOGAÇÃO
O resultado final com a classificação dos candidatos aprovados no Concurso será homologado

por ato da Reitora do IFPE e publicado, através de Edital, no Diário Oficial da União.
9. DA VALIDADE
O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por

igual período, contados a partir da data de publicação do Edital de Homologação do resultado final no
Diário Oficial da União.

10. DO PROVIMENTO DAS VAGAS E DO APROVEITAMENTO DO CANDIDATO HA-
B I L I TA D O

10.1. O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital será investido no
cargo, se atendidas, na data da investidura, as seguintes exigências:

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso, na forma estabelecida neste Edital;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado na forma da lei ou, se de nacionalidade portuguesa,

amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, de acordo com o Decreto nº.
70.436/72;

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
d) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
e) possuir a formação exigida para ingresso, conforme item 1 deste Edital;
f) possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo, que será averiguada em exame

médico admissional, de responsabilidade do IFPE, para o qual se exigirão exames laboratoriais e
complementares às expensas do candidato, cuja relação será oportunamente fornecida;

g) não ter sofrido penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal, prevista
no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº. 8.112/1990;

h) não acumular cargo, emprego e funções públicas, na forma do artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal do Brasil, do Capítulo III da Lei nº. 8.112/90 e do Parecer da AGU GQ nº. 145/98.
Caso o candidato acumule licitamente cargos públicos, o somatório da carga horária dos cargos acu-
mulados não poderá ultrapassar 60 (sessenta) horas semanais, respeitada a compatibilidade de horários.
Fica assegurada a hipótese de opção dentro do prazo estabelecido para a posse, determinada no § 1º do
artigo 13 da Lei nº. 9.527/97

10.2. Os candidatos aprovados serão convocados para preenchimento da(s) vaga(s) existente(s)
no eixo profissional de atuação/código de vaga, a que concorrerem, rigorosamente de acordo com a
classificação obtida, dentro do prazo de validade previsto no Item 9 deste Edital, para o preenchimento
de vagas do quadro de pessoal do IFPE.

10.3. O candidato será convocado para nomeação, via Edital, a ser publicado no Diário Oficial
da União, obrigando-se a declarar, por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
publicação, se aceita ou não a nomeação ao cargo, sob pena de, não o fazendo, ser convocado o próximo
candidato na ordem rigorosa de classificação.

10.4. O candidato convocado somente poderá tomar posse após inspeção médica realizada no
IFPE, na qual for julgado apto física e mentalmente, bem como mediante a apresentação de toda a
documentação comprobatória dos requisitos relacionados no subitem 10.1 deste Edital.

10.5. O candidato nomeado não poderá pleitear qualquer vantagem pecuniária, por não residir
na localidade onde ocupará a vaga.

10.6. Serão nulos, sumariamente, a qualquer época, a inscrição e todos os atos dela decorrentes,
se o candidato, no momento da investidura no cargo, não comprovar que atende aos requisitos fixados
no subitem 10.1, não se considerando qualquer situação adquirida após essa data.

11. DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO
11.1. Ao candidato aprovado no Concurso e investido no cargo, fica assegurada a remuneração

fixada para o nível 1 (um) da Classe D I da Carreira Docente, para a qual possua a qualificação
requerida, conforme valor constante da Tabela de Cargos e Salários, estabelecida pela legislação vigente,
observando-se o regime de trabalho para o Eixo Profissional de Atuação/Código de Vaga escolhida.

11.2. As remunerações a serem percebidas pelos candidatos contratados correspondem ao vencimento, que observará a titulação apresentada pelo candidato no momento de sua nomeação, conforme apresentados
nas tabelas abaixo:

Regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais
Ti t u l a ç ã o Classe/Nível Vencimento básico - VB (R$) Retribuição por Titulação - RT (R$) Auxílio alimentação (R$)

Graduação D I - 1 1.914,58 - 186,50
Aperfeiçoamento 69,82
Especialização 152,35
Mestrado 428,07
Doutorado 785,93

Regime de trabalho de Dedicação Exclusiva (DE)
Ti t u l a ç ã o Classe/ Nível Vencimento básico - VB (R$) Retribuição por Titulação - RT (R$) Auxílio alimentação (R$)

Graduação D I - 1 3.804,29 - 373,00
Aperfeiçoamento 351,49
Especialização 608,22
Mestrado 1.931,98
Doutorado 4.540,35
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11.2.1. Além da remuneração mencionada no subitem 11.2
deste Edital, serão acrescidos os valores de vantagens, benefícios e
adicionais previstos na legislação (auxílio pré-escolar, auxílio-trans-
porte, adicional de insalubridade ou periculosidade), quando cabí-
veis.

11.3. O regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas se-
manais, com dedicação exclusiva, ou de 20 (vinte) horas semanais,
conforme disposto no Art. 20 da Lei Nº 12.772, de 28 de dezembro
de 2012 e suas alterações. A jornada de trabalho ocorrerá durante os
turnos manhã, tarde e/ou noite, de acordo com as necessidades da
Instituição.

11.3.1. O regime de 40 (quarenta) horas com Dedicação
Exclusiva (DE) implica o impedimento do exercício de outra ati-
vidade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas na
Lei Nº 12.772/2012.

12. DO APROVEITAMENTO DO CANDIDATO APRO-
VADO E NÃO CLASSIFICADO

12.1. Candidato aprovado e não classificado é aquele que
consta na lista de homologação fora do quantitativo inicial de vagas
disponíveis no Edital, mas se encontra habilitado com base no Anexo
II, do Decreto nº. 6.944/2009, mencionado no subitem 6.5 deste
Edital.

12.2. Quando do surgimento de novas vagas, o candidato
aprovado e não classificado, obedecida à ordem de classificação, será
convocado para nomeação via Edital publicado no Diário Oficial da
União, dentro do prazo de validade previsto no item 9 deste Edital,
valendo-se para este fim, o prazo e as condições estabelecidas no
subitem 10.3, deste Edital.

12.3. As vagas ofertadas neste Edital são para lotação em
qualquer um dos campi ou unidades do IFPE existentes ou que
venham a ser criados no prazo de validade do Concurso.

12.4. A renúncia, a desistência ou a ausência de opção tem-
pestiva acarretarão a exclusão do candidato do certame, não havendo
direito a pedido de "final de lista de homologados", autorizando-se a
convocação do candidato habilitado seguinte na ordem de classi-
ficação.

12.5. No interesse da Administração Federal e com a anuên-
cia do candidato habilitado, este poderá ser nomeado para lotação em
outra Instituição Federal de Ensino, observadas as exigências legais.

12.6. Para fins de possível convocação, o candidato habi-
litado será responsável pela atualização de endereço, correio ele-
trônico e telefones, durante a vigência do Concurso Público.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. A inexatidão ou a falsidade documental, ainda que

verificadas posteriormente à realização do concurso, implicará a eli-
minação sumária do candidato, sendo declarados nulos de pleno di-
reito a inscrição e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de
eventuais medidas de caráter judicial.

13.2. Será eliminado do concurso o candidato que:
a) cometer incorreção ou descortesia para quaisquer dos exa-

minadores, dos organizadores do concurso, seus auxiliares ou au-
toridades presentes durante a realização do concurso;

b) durante a realização da Prova Escrita, for surpreendido em
comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito, ou estiver
fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de
comunicação, bem como utilizar livros, notas ou impressos;

c) no ato da investidura no cargo, não comprovar que atende
a todos os requisitos exigidos no subitem 10.1 deste Edital.

d) for considerado inapto nos exames de aptidão física e
mental.

13.3. A classificação no concurso não assegura aos can-
didatos, o direito ao ingresso automático nos cargos, mas, apenas, a
expectativa de neles serem admitidos na rigorosa ordem de clas-
sificação. A concretização desses atos fica condicionada à obser-
vância das disposições legais pertinentes e ao interesse, juízo e con-
veniência do IFPE.

13.4. O candidato convocado que não aceitar sua nomeação
para o cargo, no Eixo Profissional/Código da vaga para o qual con-
correu, será definitivamente excluído do concurso.

13.5. Havendo desistência de candidatos convocados, antes
da nomeação, facultar-se-á ao IFPE substituí-los, convocando can-
didatos com classificações posteriores.

13.6. O IFPE fará tantas convocações quantas permitidas e
necessárias ao preenchimento total das vagas oferecidas.

13.7. Na hipótese de surgirem novas vagas, observado o
prazo de validade do Concurso, o IFPE convocará outros aprovados,
observando-se, rigorosamente, a ordem da classificação final.

13.8. Os candidatos aprovados, até que venham a ser efe-
tivados nos cargos para os quais foram aprovados, podem vir a ser
convidados a prestar serviço temporário, nos termos da Lei nº. 8.745,
de 09/12/1993, e suas alterações, sem que isso implique prejuízo às
suas posições na ordem de classificação, nos ternos do Acórdão nº.
1.424/2011-TCU-2ª Câmara.

13.9. Não será devolvida aos candidatos a documentação
comprobatória dos seus títulos.

13.10. Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório da classificação e nota obtida, valendo para esse fim a
publicação do resultado final do concurso.

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

13.12. Os candidatos serão nomeados para exercer, em ca-
ráter efetivo, o cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, do Quadro Permanente de Pessoal do INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PER-
NAMBUCO, sob o Regime Jurídico da Lei nº. 8.112/90, e demais
regulamentações pertinentes, observando-se o regime de trabalho
constante no Quadro Demonstrativo das Vagas, item 1 deste Edital.

13.13. Por necessidade do ensino e de acordo com a es-
pecialidade/habilitação do candidato nomeado, este poderá, no in-
teresse do IFPE, ser remanejado para disciplina(s) diversa(s), porém
no mesmo eixo profissional de atuação, para o qual prestou con-
curso.

13.14. Os candidatos aprovados no Concurso Público po-
derão ser aproveitados por outras Instituições Federais de Ensino,
desde que seja para provimento de cargo idêntico àquele para o qual
foi realizado o concurso, com aquiescência das entidades envolvi-
das.

13.15. No caso de mudança de residência, o candidato de-
verá comunicar o novo endereço à Coordenação de Dimensionamento
e Seleção de Pessoal do IFPE, através do correio eletrônico
c d s p @ r e i t o r i a . i f p e . e d u . b r.

13.16. Não serão prestadas informações por telefone a res-
peito de datas, dos locais e dos horários de realização das provas.

13.17. Não havendo candidatos inscritos em qualquer das
vagas ofertadas por este Edital, o IFPE poderá reabrir prazo para
novas inscrições.

13.18. A inscrição no Concurso implica, desde logo, o co-
nhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edi-
tal, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

13.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do
Concurso Público para servidores do IFPE.

CLÁUDIA DA SILVA SANTOS

ANEXO I

PROGRAMAS
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (PARA TODOS OS

CARGOS)
1. Aspectos Teóricos e Metodológicos da Educação: 1.1.

História da Educação brasileira; 1.2. Tendências pedagógicas; 1.3.
Organização da Educação brasileira; 1.4. Didática Geral; 1.5. Cur-
rículo: conceitos e princípios; 1.6. Planejamento do processo de en-
sino e aprendizagem; 1.7. Avaliação da aprendizagem; 2. Legislação
Educacional: 2.1. Constituição Federal de 1988, Título VIII, Capítulo
III - da Educação, da Cultura e do Desporto; 2.2. Lei Federal nº.
9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB); 2.3. Estatuto da Criança e
do Adolescente: Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; 2.4. Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; 2.5. Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio; 2.6. Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006. 2.7. Parecer
CNE/CP 009/2001. 3. Legislação do Servidor Público Civil: 3.1. Lei
nº. 8.112, de 11/12/1990. Considerar-se-á a legislação vigente e suas
alterações até a data da publicação do Edital.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CÓDIGO 101 - AMBIENTE E SAÚDE
1. Química Analítica e Ambiental: 1.1 Conceitos básicos

(ecologia, ecossistemas, poluição, riscos). 1.2 O meio terrestre (Con-
ceito de solo, classificação, ciclos biogeoquímicos do carbono, ni-
trogênio, fósforo e enxofre, impactos ambientais comuns). 1.3 O meio
aquático (Ciclo hidrológico, classificação das águas, parâmetros in-
dicadores da qualidade da água, poluição e tratamento da água).
Medidas de salinidade e condutividade. 1.4 O meio atmosférico
(Composição do ar, poluentes atmosféricos, parâmetros indicadores
da qualidade do ar, impactos ambientais comuns (efeito estufa, ca-
mada de ozônio, smog fotoquímico, chuva ácida, particulados, po-
luentes orgânicos e inorgânicos). 1.5 Gestão de resíduos sólidos (ur-
banos, agrícolas, laboratoriais e industriais; Caracterização dos re-
síduos, classificações, tratamentos diversos). 1.6 Ambientes redutores
e oxidantes. Medidas de potencial oxi-redutor. 1.7 Processos oxi-
dativos avançados. 2. Microbiologia Ambiental: 2.1 Estrutura, clas-
sificação, morfologia e metabolismo dos microrganismos eucariotos e
procariotos. 2.2 Crescimento e controle microbiano. 2.3 Microbio-
logia do solo e ciclos biogeoquímicos (ciclo do carbono, nitrogênio,
enxofre e fósforo). 2.4 Microbiologia do ar. 2.5 Microbiologia aquá-
tica e tratamento de águas e esgotos. 2.6 Técnicas de presença/au-
sência, tubos múltiplos, filtração em membrana e meios cromogê-
nicos/fluorogênicos para análises de coliformes. 3. Processos Pro-
dutivos: 3.1 Fundamentos das operações unitárias e processos uni-
tários. 3.2 Técnicas industriais de separação: filtração, sedimentação e
decantação (Fundamentos de operações, manutenção e equipamen-
tos). 3.3 Destilação: Conceitos básicos e fundamentos. 3.4 Equi-
pamentos para processamento de alimentos. 3.5 Uso de tecnologias
convencionais na conservação de alimentos: conservação pelo frio,
conservação por tratamento térmico, conservação pela retirada de
umidade. 3.6 Uso de tecnologias não convencionais na conservação
de alimentos: ozônio, radiação infravermelho, radiação ultravioleta e
radiação micro-ondas.

CÓDIGO 102 / 103 - AMBIENTE E SAÚDE
1. Gestão Ambiental: 1.1 Política Nacional de Meio Am-

biente - PNMA, Lei 6.938/81; 1.2 Desenvolvimento sustentável, sus-
tentabilidade e economia verde; 2. Análise Geoambiental: 2.2 Geos-
sistemas e ecossistemas; 2.3 Diagnósticos ambientais com base na
análise integrada dos componentes geoecológicos; 2.4 Estrutura e
dinâmica dos sistemas ambientais. 3. Saneamento Ambiental: 3.1
Tratamento e Abastecimento de água; 3.2 Coleta e Tratamento de
esgotos; 3.3 Manejo de Águas Pluviais; 3.4 Coleta e Destinação de
Resíduos Sólidos; 3.5 Lei 11.445/07 Diretrizes Nacionais para o Sa-
neamento Básico; 3.6 Lei 12.305/10 Política Nacional de Resíduos
Sólidos. 4. Geoprocessamento: 4.1 Escalas, precisão gráfica e pro-
jeções cartográficas; 4.2 Sistemas de Informações Geográficas: Fun-
ções e objetivos de um Banco de dados, Formato de dados espaciais;
4.3 Sensoriamento Remoto e Imagens de Satélite para o monito-
ramento ambiental; 4.4 Resolução Espacial, Espectral e Radiométrica.
5. Noções de Manejo dos Recursos Naturais: 5.1 Recursos Naturais:
Conceito e Classificação; 5.2 Vulnerabilidade dos Recursos Naturais;
5.3 Áreas Protegidas e Unidades de Conservação (proteção integral,

uso sustentável e planos de manejos). 6.1 Estudo do Ambiente Ur-
bano: 6.2 Planejamento e Gestão urbana; 6.3 Problemas Ambientais
Urbanos; 6.4 Estratégias e instrumentos da Gestão Urbana (Estatuto
da Cidade; Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo). 7. Ins-
trumentos de Gestão Ambiental: 7.1 Conceitos básicos dos Sistemas
de Gestão Ambiental - SGA; 7.2 Normas ABNT - Série ISO 14000(
ISO 14001 e 14004); 7.3 Noções de Sistemas Integrados de Gestão da
Qualidade. 8. Estudo de Impactos Ambientais: 8.1 Aspectos con-
ceituais e legais em avaliação de impactos ambientais; 8.2 Resolução
do CONAMA 01/86; 8.3 Processo de avaliação de Impacto Am-
biental; 8.4 Classificação de Impactos Ambientais; 8.5 Licenciamento
Ambiental (Conceitos e Etapas). 9. Técnica de Manejo e Recuperação
de áreas Degradadas: 9.1 Sucessão ecológica e regeneração; 9.2 Ca-
racterísticas físicas, químicas e biológicas das zonas de degradação e
recuperação; 9.3 Técnicas para recuperação e restauração de áreas
degradadas; 9.4 Lei 12.651/12 de Proteção da Vegetação Nativa; e
suas alterações; 9.5 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas -
PRAD. 10. Planejamento Ambiental e Empreendedorismo: 10.1 Con-
ceitos Básicos do Planejamento; 10.2 Indicadores no Planejamento;
10.3 Planejamento Participativo; 10.4 Empreendedorismo ambiental.
11. Introdução à Gestão dos Recursos Hídricos: 11.1 Lei nº 9.433/ 97
- Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; 11.2 Gestão de
Bacias Hidrográficas; 11.3 Gestão de recursos hídricos: aspectos le-
gais, econômicos, administrativos e sociais.

CÓDIGO 104 - AMBIENTE E SAÚDE
1. Geoprocessamento: usos e produtos. 2. Lei de gestão de

florestas públicas. 3. Proteção florestal. 4. Mensuração florestal. 5.
Silvicultura de espécies tropicais. 6. Manejo de florestas nativas. 7.
Inventário florestal. 8. Economia florestal. 9. Tecnologia de produtos
madeireiros. 10. Fitossociologia. 11. Exploração florestal. 12. Me-
lhoramento florestal. 13. Fitossanidade florestal. 14. Legislação flo-
restal e ambiental. 15. Ecologia florestal.

CÓDIGO 105 - AMBIENTE E SAÚDE
1. Bases doutrinárias, legais e organizacionais do Sistema

Único de Saúde; 2. Aspectos éticos e legais do processo de trabalho
em Enfermagem; 3. Assistência de Enfermagem Integral à Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescente nos níveis primário, secundário
e terciário de saúde; 4. Assistência de Enfermagem Integral à Saúde
do Adulto e do Idoso nos níveis primário, secundário e terciário de
saúde; 5. Saúde e Biossegurança dos Trabalhadores de Saúde/En-
fermagem; 6. Suporte Básico e Avançado de Vida nas Urgências e
Emergências Clínicas, Traumáticas e Psiquiátricas; 7. Competências
do Enfermeiro no Gerenciamento de Unidades de Saúde/Enferma-
gem; 8. Assistência Perioperatória de Enfermagem; 9. Medidas de
Controle de Infecções Hospitalares e Validação do Processo de Es-
terilização de Materiais Médico-Cirúrgicos; 10. Programa Nacional de
Segurança do Paciente. 11. Assistência de Enfermagem à mulher no
período gravídico - puerperal; 12. Assistência de Enfermagem na
prevenção do câncer do colo de útero e mama; 13. Programa Na-
cional de Imunização; 14. Sistematização da Assistência de enfer-
magem em saúde ocupacional: 15. Riscos ocupacionais em enfer-
magem e meios de prevenção; 16. Principais doenças de notificação
compulsória. Hanseníase, tuberculose, dengue, febre amarela, Leish-
maniose tegumentar americana e visceral, tétano acidental e Rubéola.
17. Principais complicações obstétricas: Descolamento prematuro da
placenta-DPP, Placenta prévia - PP, Toxemia gravídica: Pré -eclamp-
sia e Eclampsia, Abortamento.

CÓDIGO 106 - AMBIENTE E SAÚDE
1. Bases doutrinárias, legais e organizacionais do Sistema

Único de Saúde; 2. Aspectos éticos e legais do processo de trabalho
em Enfermagem; 3. Assistência de Enfermagem Integral à Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescente nos níveis primário, secundário
e terciário de saúde; 4. Assistência de Enfermagem Integral à Saúde
do Adulto e do Idoso nos níveis primário, secundário e terciário de
saúde; 5. Saúde e Biossegurança dos Trabalhadores de Saúde/En-
fermagem; 6. Suporte Básico e Avançado de Vida nas Urgências e
Emergências Clínicas, Traumáticas e Psiquiátricas; 7. Competências
do Técnico em Enfermagem no Gerenciamento de Unidades de Saú-
de/Enfermagem; 8. Assistência Perioperatória de Enfermagem; 9. Me-
didas de Controle de Infecções Hospitalares e Validação do Processo
de Esterilização de Materiais Médico-Cirúrgicos; 10. Programa Na-
cional de Segurança do Paciente. 11. Sistematização da Assistência de
Enfermagem no Período Perioperatório - SAEP ao cliente/paciente
submetidos a cirurgias dos sistemas: Gastrointestinal, Cardiovascular,
Respiratório, Geniturinário e Neurológico. 12. Principais complica-
ções apresentadas pelo cliente/paciente no período pós-operatorio.
Atuação da enfermagem na prevenção de infecção do sítio cirúrgico.
13. Assistência de enfermagem ao cliente/paciente em estado crítico.
14. Função da enfermagem no centro de material e esterilização-
CME: Estrutura física do CME; Fluxograma de pessoal e de material,
Processo de esterilização; Tipos/meios de esterilização, Monitorização
do processo de esterilização; Limpeza concorrente e terminal da
CME. 15. Função da enfermagem no centro cirúrgico-CC: Estrutura
física do CC, Fluxograma de pessoal e de material, Montagem e
desmontagem da sala de operação, Posições para cirurgias e anes-
tesias, Procedimentos em cirurgias infectadas, Limpeza concorrente e
terminal do CC.

CÓDIGO 107 - CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁ-
TICA E SUAS TECNOLOGIAS

1. Química Geral: 1.1 Modelos atômicos: Dalton, Thomson,
Rutherford, Rutherford-Bohr, modelo de orbitais atômicos. 1.2 Prin-
cípio de incerteza de Heisenberg. Princípio da dualidade onda-par-
tícula. 1.3 Números quânticos e distribuição eletrônica. 1.4 Clas-
sificação periódica dos elementos químicos. Propriedades periódicas.
1.5 Ligações iônicas. 1.6 Ligações covalentes. Hibridação de orbitais.
Geometria Molecular. 1.7 Ligações metálicas. 1.8 Forças intermo-
leculares. 1.9 Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. 1.10
Reações químicas inorgânicas. 1.11 Balanceamento de reações. 1.12
Massa atômica e molecular. Número de Avogadro. Conceito de mol.
Cálculo estequiométrico. Cálculo de fórmulas. 1.13 Estudo dos gases.
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elétricos. Características conjugado X velocidade. Acionamentos para
sistemas industriais. Servomecanismos de posição e velocidade. Sis-
temas de comando numérico. Técnicas de controle de acionamentos
elétricos.

CÓDIGO 117 - CONTROLE E PROCESSOS INDUS-
TRIAIS

1. Eletricidade básica e circuitos elétricos de corrente con-
tínua: 1.1 Efeito Joule, potência e energia elétrica em corrente con-
tínua; 1.2 Associação série e divisor de tensão; 1.3 Associação pa-
ralelo e divisor de corrente; 1.4 Associação série-paralelo e Leis de
Kirchhoff; 1.5 Lei de Ohm generalizada e associação de geradores;
2.Magnetismo e Eletromagnetismo - 2.1 Lei de Faraday e Lei de
Lenz; 2.2 Fluxo Magnético e Lei de Hoppkinson; 2.3 Indução Ele-
tromagnética e Mútua Indução; 3.Circuitos de Corrente Alternada -
3.1 Circuito RLC série-paralelo; 3.2 Teorema de Thevenin; 3.3 Teo-
rema de Norton; 3.4 Potência em CA; 3.5 Correção de Fator de
Potência; 4. Sistemas CA Monofásico e Trifásico - 4.1 Cargas equi-
libradas ligadas em estrela; 4.2 Cargas equilibradas ligadas em triân-
gulo; 4.3 Cargas desequilibradas ligadas em estrela a quatro fios
(3F+N); 4.4 Cargas desequilibradas ligadas em triângulo; 4.5 Carga
desequilibrada ligada em estrela a 03 três fios (3F s/ neutro); 5.
Instalações Elétricas - 5.1 Condutores Elétricos (dimensionamento e
maneiras de instalar); 5.2 Dispositivos para Comando de Iluminação
e Sinalização; 5.3 Dispositivos de Proteção Contra Sobrecorrentes;
5.4 Dispositivos de Proteção contra Choque Elétrico (tipos, aplicações
e dimensionamento); 5.5 Divisão de circuitos nas instalações prediais
(norma NBR-5410/04); 5.6 Comandos Automáticos para Instalações
Prediais. 5.7 Controle da Corrente de Partida dos Motores Trifásicos
de Indução: 5.7.1 Chave estrela-triângulo; 5.7.2 Chave compensadora
automática; 6. Máquinas Elétricas - 6.1 Transformador de Potência
Monofásico: 6.1.1 funcionamento em vazio e com carga; 6.1.2 Dia-
gramas fasoriais; 6.2 Transformadores de Potência Trifásicos: 6.2.1
funcionamento em vazio e com carga; 6.2.2 Diagramas fasoriais;
6.2.3 Grupos de ligação e paralelismo; 6.3 Autotransformador: 6.3.1
Funcionamento e tipos; 6.3.2 Aplicações. 6.4 Motor de indução tri-
fásico: 6.4.1 Tipos de motores e aplicações; 6.4.2 Perdas e ren-
dimento; 6.5 Motor de Indução Monofásico: 6.5.1 Aspectos cons-
trutivos e de funcionamento; 6.5.2 Aplicações; 6.6 Alternadores: 6.6.1
Funcionamento; 6.6.2 Operação em paralelo; 7. Medidas Elétricas -
7.1 Medidores digitais e analógicos utilizados em medições de cam-
po, Instalações elétricas Industriais e de laboratório: 7.1.1 Carac-
terísticas, Processos de leitura e simbologia; 7.1.2 O Voltímetro (di-
mensionamento do resistor adicional e esquemas para múltiplos ca-
libres); 7.1.3 O Amperímetro (dimensionamento do derivador shunt e
esquemas para múltiplos calibres); 7.2 Medição de potência ativa em
circuitos monofásicos e trifásicos de baixa tensão e seus esquemas de
ligação; 7.3 Medição de Resistências Médias: 7.3.1 Método do vol-
tímetro e amperímetro; 7.3.2 Ohmímetro analógico a pilha; 7.4 Me-
dição de Impedância; 7.5 Medição de Resistência de Terra : 7.5.1 A
distribuição de potenciais elétricos no solo; 7.5.2 Metodologias de
medição de resistência de terra; 7.5.3 Procedimentos utilizados na
melhoria dos sistemas de aterramento; 7.6 Transformadores para Ins-
trumentos e proteção de sistemas elétricos (tipos, ligações, aplicações
e características de TPs e Tcs); 8. Controle e Acionamentos de Má-
quinas - 8.1 Controlador Lógico Programável: 8.1.1 Características de
hardware e software; 8.1.2 Técnica de programação de CLP; 8.2
Métodos de Partida do Motor de Indução Trifásico (tipos e carac-
terísticas); 8.3 Métodos de Controle de Velocidade do Motor de
Indução Trifásico (tipos e características). 9. Eletrônica - 9.1 Diodos
semicondutores; 9.2 Retificadores de meia onda e de onda completa;
9.3 Retificadores trifásicos; 9.4 Tiristores e suas aplicações; 9.5 Tran-
sistores e suas principais aplicações em eletrotécnica; 9.6 Inversores a
IGBT; 9.7 Lógica de Eletrônica Digital.

CÓDIGO 118 - CONTROLE E PROCESSOS INDUS-
TRIAIS

1. Usinagem: 1.1. Conhecimentos teóricos e práticos sobre
os processos de fabricação por usinagem; ferramenta de geometria
conhecida e desconhecida; geometria da cunha de corte - força de
corte - mecanismo de formação do cavaco; materiais utilizados para
fabricação das ferramentas de corte; 1.2. Usinabilidade; condições
econômicas de corte; mecanismos de desgaste e avarias das fer-
ramentas de corte; vida de ferramenta; 1.3. Tecnologia do comando
numérico aplicado às máquinas ferramentas. 2. Soldagem: 2.1. Pro-
cessos de Soldagem; 2.2. Metalurgia Básica; 2.3. Metalurgia da Sol-
dagem. 3. Conformação: 3.1. Processos de Conformação; 3.2. Fun-
damentos de Conformação; 3.3. Análises de Esforços e Tensões nos
Processos de Conformação. 4. Metrologia: 4.1. Sistema internacional
de unidades; calibração e rastreabilidade: 4.2. Caracterização de um
sistema de medição; automatização de sistemas de medição; incerteza
de medição; tolerâncias dimensionais e geométricas; 4.3. Medição de
grandezas mecânicas e elétricas; 4.4. Ajustes. 5. Elementos de Má-
quinas; 5.1. Mancais: Rolamentos e Deslizamento; 5.2. Elementos
Flexíveis: Correias (Chatas, em V), Correntes, Cabos; 5.3. Freio e
Embreagens; 5.5. Engrenagens: de dentes retos, de dentes helicoidais,
cônicas, sem fim-coroa; 5.6. Eixos, chavetas e pinos. 6. Manutenção
industrial: 6.1. Tipos de manutenção: corretiva, preventiva, preditiva;
6.2. Manutenção centrada na confiabilidade; 6.3. Custos da manu-
tenção.

CÓDIGO 119 / 120 - CONTROLE E PROCESSOS IN-
DUSTRIAIS

1. Análise de circuitos elétricos (CC e CA): 1.1 Unidades de
medida do SI; 1.2 Corrente, Tensão e Resistência; 1.3 Leis de Ohm,
potência e energia; 1.4 Circuitos série, paralelo e misto; 1.5 Leis de
Kirchhoff; 1.6. Amperímetros, voltímetros e ohmímetros; 1.7 Fontes
de tensão e corrente; 1.8 Associação de fontes de tensão e corrente;
1.9 Conversões estrela-triângulo e triângulo-estrela; 1.10 Teoremas de
análises de circuito; 1.11 Capacitores; 1.12 Indutores; 1.13. Correntes
e tensões alternadas senoidais; 1.14 Representação fasorial; 1.15 Cir-
cuitos RLC (série, paralelo e misto); 1.16 Potência média e fator de
potência; 1.17 Potência em corrente alternada (ativa, reativa e apa-

rente); 1.18 Triângulo das potências; 1.19 Correção do fator de po-
tência; 1.20 Wattímetros e medidores de fator de potência; 1.21 Res-
sonância, frequência de ressonância e fator de qualidade; 1.22 Trans-
formadores; 1.23 Noções de sistemas trifásicos; 1.24 Filtros passivos
(passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa). 2. Eletromag-
netismo: 2.1 Magnetismo; 2.2 Comportamento e classificação dos
materiais magnéticos; 2.3 Magnetização; 2.4 Permeabilidade de ma-
teriais magnéticos; 2.5 Curvas de magnetização e histerese; 2.6 Cir-
cuitos magnéticos; 2.7 Indução eletromagnética; 2.8 Aplicações do
eletromagnetismo; 2.9 Noções de ondas eletromagnéticas. 3. Ele-
trônica analógica: 3.1 Diodos semicondutores (retificador, Zener e
led); 3.2 Circuitos retificadores a diodos e fontes de tensão; 3.3
Circuitos grampeadores, ceifadores e multiplicadores de tensão; 3.4
Transistores bipolares de junção (curvas características e regiões de
operação do TJB); 3.5 Configurações do TJB (base-comum, emissor-
comum e coletor-comum); 3.6 Polarização CC do TJB; 3.7 Am-
plificador Darlington; 3.8 Transistor de efeito de campo (curvas ca-
racterísticas e regiões de operação do FET); 3.9 Polarização CC do
FET; 3.10 Reguladores de tensão transistorizados e integrados; 3.11
Fontes chaveadas; 3.12 Amplificadores operacionais (características
elétricas e dinâmicas do amp-op); 3.13 Amplificadores inversores e
não inversores; 3.14 Somador; 3.15 Integrador; 3.16 Diferenciador;
3.17 Amplificadores para instrumentação; 3.18 Comparadores de ten-
são simples, de janela e com histerese. 4. Eletrônica digital: 4.1
Sistemas de numeração e de codificações; 4.2 Portas lógicas e álgebra
booleana; 4.3 Circuitos lógicos combinacionais; 4.4 Flip-flops e cir-
cuitos correlatos; 4.5 Aritmética digital; 4.6 Contadores e registra-
dores; 4.7 Conversores A/D e D/A; 4.8 Conversores paralelo/serial e
serial/paralelo. 5. Eletrônica de potência: 5.1 Diodos e transistores de
potência; 5.2 Dispositivos tiristores (SCR, DIAC e TRIAC); 5.3 Apli-
cações dos SCRs, DIACs e TRIACs; 5.4 Conversores CA/CC mo-
nofásicos e trifásicos controlados e não controlados (retificadores);
5.5 Controle de fase em retificadores monofásicos e trifásicos; 5.6
Conversores CC/CC; 5.7 Conversores CC/CA monofásicos e trifá-
sicos (inversores); 5.8 Conversores CA/CA monofásicos e trifásicos.
6. Fundamentos do Controlador Lógico Programável (CLP): 6.1 Con-
ceitos; 6.2 Princípio de funcionamento; 6.3 Execução de um pro-
grama; 6.4 Diagrama em blocos; 6.5 Unidade de processamento; 6.6
Entradas e saídas digitais; 6.7. Entradas e saídas analógicas; 6.8
Máquinas de estados finitos; 6.9 Programação do CLP; 6.10 Es-
pecificação técnica. 7. Controle de processos industriais: 7.1 Fun-
damentos de controle industrial; 7.2 Características dinâmicas de um
processo; 7.3 Tipos de ações de controle industrial; 7.4 Sintonia de
controladores industriais; 7.5 Introdução à instrumentação industrial
(terminologias básicas e simbologias aplicadas à instrumentação in-
dustrial); 7.6 Principais sensores e transmissores aplicados na in-
dústria (temperatura, pressão, nível e vazão); 7.7 Controladores de
variáveis de processo (temperatura, pressão, nível e vazão).

CÓDIGO 121 / 122- GESTÃO E LOGÍSTICA
1. Arranjo físico; 2. Gestão da cadeia de suprimentos; 3.

Gestão de estoques; 4. Armazenagem e controle; 5. Canais de dis-
tribuição; 6. Classificação de materiais; 7. Especificação de materiais;
8. Codificação de materiais; 9. Sistemas de gestão de estoques; 10.
Cadastro de fornecedores; 11. Recebimento, armazenagem e distri-
buição; 12. Inventário físico; 13. Gestão de transporte; 14. Modais de
transporte; 15. Roteirização de veículos; 16. Operadores logísticos;
17. Métodos de planejamento e economia de transportes; 18. Desafios
logísticos do comércio eletrônico; 19. Gestão de processos produ-
tivos; 20. Compras; 21. Logística pública; 22. Logística reversa; 23.
Logística portuária; 24. Logística aeroviária; 25. Logística hospitalar;
26. Logística internacional; 27. Logística integrada; 28. Gestão de
custos logísticos; 29. Logística de serviços; 30. Logística aplicada à
construção civil; 31. Qualidade total.

CÓDIGO 123 - GESTÃO E NEGÓCIOS
1. A Economia Brasileira em Crise: A Crise da Substituição

de Importações e a política econômica do governo Castelo Branco. 2.
Crescimento e Crise na Economia Brasileira: O Milagre Econômico;
A Crise Internacional e a Marcha Forçada. 3. A Primeira Década
Perdida: O Brasil e a Crise da Divida; O Processo Inflacionário e os
Pacotes Econômicos. 4. Estabilização e Crise na Economia Brasileira:
Do Confisco ao Plano Real; As Reformas Estruturais dos Anos 1990.
5. Teoria do Consumidor. 6. Teoria da firma. 7. Estruturas de Mer-
cado: Concorrência Pura ou Perfeita; Monopólio; Oligopólio; Con-
corrência Monopolística; Estrutura do Mercado de Fatores de Pro-
dução. 8. Externalidade e Bens Públicos. 9. Balanço de Pagamentos.
10. Contas nacionais e agregados macroeconômicos. 11. Modelo Key-
nesiano e Determinação da renda. 12. Modelo IS-LM. 13. Modelos de
Crescimento Econômico. 14. Sistemas de amortização de emprés-
timos e financiamentos. 15. Equivalência de capitais a juros com-
postos.

CÓDIGO 124 - GESTÃO E NEGÓCIOS
1. Introdução à Administração: 1.1 Conceito, origem his-

tórica, fases da administração, antecedentes e precursores, princípios
da administração; 1.2 Funções Administrativas: Planejamento, Or-
ganização, Direção, Coordenação, Controle; 1.3 Organizações: con-
ceitos, objetivos, funções, princípios organizacionais, cultura orga-
nizacional, tipos de organizações, recursos; 1.4 Desempenho das or-
ganizações: eficiência, eficácia, efetividade, produtividade, compe-
titividade, sustentabilidade, desperdício; 1.5 A Administração atual e
conceitos modernos: a influência da globalização, os mercados, con-
corrência acirrada dos negócios, a era da informação, problemas e/ou
desafios para a administração moderno-contemporânea. 2. Relações
Humanas nas Organizações: 2.1 Conceitos, importância, desenvol-
vimento e aplicação de princípios; 2.2 Necessidades humanas: mo-
tivação, estilos de liderança, aplicação; 2.3 Comunicação na empresa:
conceituação, fluxos de comunicação empresarial, canais formais e
informais; 2.4 Relação interpessoal - comportamento individual, fle-
xibilidade perceptiva e comportamental, feedback, grupos, formação
dos grupos; 3. Ética Profissional: 3.1 Conceitos, princípios, impor-
tância na empresa e na sociedade; 3.2 Ética nas relações comerciais

(Código de direito do consumidor); 3.3 Ética na relação empresa e
trabalhador. 4. Administração de Recursos Humanos: 4.1 Conceitos,
objetivos, funções, importância; 4.2 Apresentação pessoal: elaboração
de currículos, entrevistas, dinâmica de grupos, etc; 4.3 Recrutamento,
seleção e treinamento de pessoal. 5. O Negócio e o Empreende-
dorismo: 5.1 O Conceito de negócio e a estratégia de negócio; 5.2
Análise de ambiente empresarial: interno e externo; 5.3 Oportuni-
dades de negócios: criatividade, tecnologia, associações, parcerias,
fusões, joint ventures etc; 5.4 Vantagens competitivas do negócio e o
plano de negócios; 5.5 Empreendedorismo: conceitos, crescimento no
Brasil e no mundo, caracterização do empreendedorismo; 5.6 A ati-
vidade empreendedora como opção de carreira; 5.7 Habilidades e
competências do empreendedor; 5.8 Órgãos de informação e apoio,
incentivos às empresas; 5.9 As micros, pequenas, médias e grandes
empresas; 5.10 Os recursos empresariais e o seu gerenciamento; 5.11
Formas e fontes de financiamento; 6. O Planejamento: 6.1 Conceitos,
importância e níveis do planejamento; 6.2 Utilização de gráficos
organizacionais: organogramas, fluxogramas, cronogramas. 7. O Mar-
keting: 7.1 Conceito e importância do marketing nas empresas; 7.2
Os mercados e sua segmentação, os canais de distribuição, o cliente
final e o cliente industrial; 7.3 O composto de marketing e sua
aplicação como estratégia empresarial; 7.4 O composto de comu-
nicação de marketing - principais ferramentas, aplicação, importância,
evolução na era da informação, os meios eletrônicos de marketing
direto, o e-commerce, o marketing do futuro, o consumidor on-line;
8. A Qualidade: 8.1 Introdução e histórico, importância e funções; 8.2
Técnicas, aplicações e programas de qualidade; 8.3 A qualidade total:
aplicação, importância, crescimento no Brasil e no mundo, GQT,
TQM; 8.4 Sistema de gerenciamento da qualidade; 8.5 Certificações
(série ISO): ISO 9000, 14000, OHSAS 18001; 8.6. Organismos cer-
tificadores, processo de homologação e certificação do sistema de
qualidade conforme ISO; 8.7 Métodos específicos de gestão na qua-
lidade: Programa 5S, Programa Seis Sigma, Reengenharia, Bench-
marking, Ciclo PDCA, Diagrama de Causa e Efeito, etc. 9. Ad-
ministração Financeira: 9.1 Objetivo e funções da administração fi-
nanceira; 9.2 Mercado financeiro; 9.3 Tipos de empresas; 9.4 Am-
biente econômico e financeiro das empresas; 9.5 Demonstrações fi-
nanceiras; 9.6 As demonstrações financeiras como instrumento de
gestão; 9.7 Políticas de crédito, fontes e formas de financiamento das
empresas; 9.8 Capital de giro, conceito, composição, administração;
9.9 Administração financeira de estoques; 9.10 Planejamento eco-
nômico-financeiro; 10. Comércio e Relações Internacionais: 10.1 His-
tórico e conceitos; 10.2 Teorias do comércio internacional; 10.3 A
globalização dos mercados; 10.4 Blocos econômicos; 10.4 Política e
comércio exterior; 10.5 Forças do mercado doméstico, vantagens
comparativas e balança comercial. 10.6 Política de substituição de
importações; 10.7 Comércio exterior no Brasil e abertura comercial
externa; 10.8 Processos de exportação e de importação.

CÓDIGO 125 / 126 - HUMANAS
1. Educação, suas dimensões e natureza política. 2. Educação

Escolar e Não Escolar como Processo de Ressocialização. 3. Edu-
cação de Jovens e Adultos como processos de ressocialização. 4.
Educação Popular como Teoria Geral da Educação. 5. Concepção de
Práxis Pedagógica e Prática Pedagógica. 6. A reflexão pedagógica. 7.
Interculturalidade. 8. A finalidade social e política da educação. 9.
Concepções de Educação. 10. Pensamentos Pedagógicos. Fundamen-
tos Filosóficos, Históricos, Políticos, Antropológicos, Sociológicos e
Biopsicológicos da Educação. 11. Tendências pedagógicas. 12. Sa-
beres docentes. 13. A prática docente. 14. Planejamento. 15. Cur-
rículo. 16. Transposição didática; interdisciplinaridade e contextua-
lização. 17. A Pratica Educativa e a Relação Teoria e Prática. 18.
Conteúdos Pedagógicos. 19. Avaliação. 20. Projeto Político Peda-
gógico. 21. Metodologias e Práticas de Ensino. 22. Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico. 23. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9.394/96) e suas atualizações. Lei nº 11.892, de 29
de dezembro de 2008. 24. Plano Nacional de Educação.Resolução Nº
2 de 30 de Janeiro de 2012. 25 Parecer CNE/CP Nº 29/2002. 26.
Parecer CNE/CES Nº 239/2008. 27. Parecer CNE/CP 009/2001. 28.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de gra-
duação. Considerar-se-á a legislação vigente e suas alterações até a
data da publicação do Edital.

CÓDIGO 127 - HUMANAS
1. Psicologia Organizacional. Motivação. Comportamento

humano nas organizações. O indivíduo e a organização. Grupos e
equipes de trabalho. Liderança e poder nas organizações. Satisfação
no trabalho, emoções e afeto no trabalho. Psicopatologia e trabalho.
Organização do trabalho e a saúde física e mental do trabalhador.
Treinamento e desenvolvimento de pessoas. Teorias da aprendizagem.
Aprendizagem organizacional. Ciência da Ação. Pensamento sistê-
mico. 2. Teorias da personalidade. Abordagem psicanalítica. Abor-
dagens Existenciais-fenomenológicas. Abordagem cognitivo-compor-
tamental. 3. Psicologia da aprendizagem. Abordagem Behaviorista. 4.
Psicologia Social. Fenômenos e experimentos em psicologia social.
Pesquisa em psicologia social. Estigma. Representações sociais. Iden-
tidade. Modos de subjetivação contemporâneos. 5. Ética. Ética pro-
fissional. Teorias do Desenvolvimento moral.

CÓDIGO 128 / 129 - INFORMAÇÃO E COMUNICA-
ÇÃO

1. Lógica e Linguagem de Programação: 1.1. Conceitos fun-
damentais; 1.2. Tipos primitivos de dados; 1.3. Memória, constantes e
variáveis; 1.4. Operadores aritméticos, lógicos e relacionais; 1.5. Co-
mandos básicos de atribuição e de entrada e saída de dados; 1.6.
Funções primitivas; 1.7. Estruturas condicionais; Estruturas de re-
petição; 1.8. Estruturas de dados homogêneas; 1.9. Estruturas de
dados heterogêneas; 1.10. Procedimentos e funções; 1.11. Variáveis
globais e locais; 1.12. Passagem de parâmetros por valor e referência;
1.13. Algoritmos de ordenação; 1.14. Pesquisa sequencial e binária;
1.15. Recursividade; 1.16. Desenvolvimento de tipo registro; 1.17.
Pilha, fila, lista, lista circular; 1.18. Ambientes de desenvolvimento de
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programas; 1.19. API gráfica, componentes e eventos; 1.20. Arqui-
teturas cliente-servidor; 1.21. Prototipação de sistemas e testes; 1.22.
Linguagem Java. 2. Orientação a Objetos: 2.1. Encapsulamento; 2.2.
Herança; 2.3. Polimorfismo. 3. Programação Web: 3.1. Ambientes de
Desenvolvimento e linguagens de programação para Web; 3.2. Bases
de HTML: Criação de formulários; 3.3. Folha de estilo (CSS); 3.4.
Funções básicas e avançadas; 3.5. Cookies e sessão; 3.6. Prototipação
de sistemas; 3.7. Javascript; 3.8. PHP: conceitos básicos, tipos de
dados, operadores, estruturas de controle, funções; 3.9. Java para
Web: Servlets, Java Server Pages - JSP, Java Server Faces - JSF. 4.
Banco de dados: 4.1. Classes de usuários; 4.2. Arquitetura de mo-
delos de banco de dados; 4.3. Arquitetura cliente-servidor e mul-
ticamadas; 4.4. Esquema, instância e estado de um banco de dados;
4.5. Linguagens do SGBD; 4.6. Modelo entidade relacionamento; 4.7.
Modelo relacional (tabelas, chaves primárias e estrangeiras); 4.8. Nor-
malização; 4.9. Dependências funcionais; 4.10. Formas normais ba-
seadas em chaves primárias; 4.11. Ferramentas CASE para mode-
lagem de dados; 4.12. Linguagem de definição e controle de dados
(DDL e DCL); 4.13. Linguagem de manipulação de dados ( DML);
4.14. Consultas em SQL; 4.15. Noções de Datawarehouse. 5. En-
genharia de Software: 5.1. Análise de requisitos; 5.2. Projeto; 5.3.
Testes; 5.4. Implementação; 5.5. Estimativas de custos de softwares;
5.6. Metodologias para documentação e acompanhamento de projetos;
5.7. Especificação de testes e validação de sistemas; 5.8. Unified
Modeling Language (UML). 5.9. Padrões de Projeto; RUP (Rational
Unified Process); 5.10. Noções de Extreme Programming.

CÓDIGO 130 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
1. Fundamentos de Hardware, Arquitetura e Organização de

Computadores: 1.1. Sistemas de Numeração e Lógica Booleana. 1.2.
Lógica Combinacional e Aplicações. 1.3. Lógica Sequencial e Apli-
cações. 1.4. Memórias Semicondutoras. 1.5. Introdução ao estudo de
Conversores A/D e D/A. 1.6. Unidade de controle e unidade de
processamento, Modos de endereçamento, Tipos de dados, Conjunto
de instruções e chamada de subrotina, Tratamento de interrupções e
Exceções; Entrada e Saída; Memória Auxiliar. 1.7. Máquinas CISC X
RISC; Pipeline. Multiprocessadores, Multicomputadores. 1.8. Fun-
damentação teórica, montagem, configuração, componentes e peri-
féricos de microcomputadores (Servidores, Desktops e Notebooks).
1.9.RAID: Características e tipos. 2. Fundamentos dos Sistemas Ope-
racionais e sua implementação em ambientes Linux: 2.1. Gerencia-
mento de Entrada e Saída; 2.2. Gerência de Processos (escalona-
mento, comunicação, concorrência e sincronização de processos); 2.3.
Gerenciamento de Memória (memória virtual, paginação e segmen-
tação); 2.4. Implementação e gerenciamento de sistemas de arquivos;
2.5. Threads; 2.6. Virtualização; 2.7. Princípios de Segurança; 3.
Redes de computadores e infraestrutura: 3.1. Topologias de redes de
computadores; 3.2. Modelo de referência OSI; 3.3. Modelo TCP/IP;
3.4. Endereçamento IP; 3.5. Supernetting; 3.6. Subnetting; 3.7. Ro-
teamento IP (estático e dinâmico); 3.8. IPv6; 3.9. Network Address
Translation (NAT); 3.10. Port Address Translation (PAT); 3.11. Pa-
drões de redes locais (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10
Gigabit Ethernet); 3.12. Projeto de LANs e WANs (especificação de
infraestrutura, cabeamentos, ativos de redes, aspectos de gerencia-
mento, intranet, extranets e Internet); 3.13. Equipamentos ativos de
rede (repetidores, hubs, bridges, switches, roteadores); 3.14. VLANs;
3.15. Protocolos de trunking; 3.16. Protocolos de spanningtree; 3.17.
VOIP. 4. Redes sem fio: 4.1. Fundamentos das redes sem fio; 4.2.
Espectro eletromagnético, frequências e canais; 4.3. Redes locais sem
fio IEEE 802.11; 4.4. Modos de operação ad hoc e com infraestrutura;
4.5. Componentes de rede: interfaces, pontos de acesso, pontes e
roteadores; 4.6. Padrões atuais para redes locais sem fio: IEEE
802.11b/a/g/i/n; 4.7. Projetos de redes locais sem fio; 4.8. Segurança
deredes locais sem fio; 4.9. Redes de banda larga sem fio; 4.10.
Padrão IEEE 802.16. 5. Segurança de Redes e da Informação: 5.1.
Métodos de autenticação para usuários, máquinas e serviços (senhas,
tokens, certificados, biometria); 5.2. Conexão com a Internet: controle
de acesso, firewalls (iptables), Access Control Lists (ACLs), filtragem
de pacotes, Demilitarized Zones (DMZs); 5.3. Intrusion Detection
Systems (IDSs) e Intrusion Prevention Systems (IPSs); 5.4. Virtual
Private Networks (VPNs); 5.5. IPSec; 5.6. Criptografia simétrica e
assimétrica; 5.7. Algoritmos criptográficos; 5.8. Hashes; 5.9. Infraes-
trutura de Chave Pública (ICP/PKI); 5.10. Certificados digitais; 5.11.
Autoridades Certificadoras (ACs/CAs); 5.12. Backup.

CÓDIGO 131 - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
1. Arquitetura de Redes de Computadores: 1.1 Arquitetura

do modelo OSI/ISO; 1.2 Arquitetura do modelo TCP/IP; 1.3 To-
pologias de rede; 1.4 Redes IPv4 e cálculo de máscaras de rede; 1.5
Arquitetura de redes IPv6; 1.6 Arquitetura cliente-servidor e peer-to-
peer; 2. Transmissão em Redes de Computadores; 2.1 Transporte
orientado para conexão: TCP; 2.2 Transporte não orientado para co-
nexão: UDP; 2.3 Roteadores, Switches e Bridges; 2.4 Estratégias de
roteamento em redes TCP/IP; 2.5 Arquitetura do modelo OSI das
redes ATM; 2.6 Funcionamento de redes ATM; 2.7 ATM sobre IP; 3.
Configuração de Serviços em Redes de Computadores; 3.1 Servidores
DNS (Domain Name Service), HTTP (Hypertext Transfer Protocol),
FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
e MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions); 3.2 Configuração e
funcionamento de servidores Asterisk (Sistema VoIP); 3.3 Configu-
ração de sistemas de conversão de endereços de rede (sistemas NAT);
3.4 Configuração e funcionamento VLans (Virtual Lan); 3.5 Estra-
tégia de segurança de redes públicas e privadas; 4. Redes Óticas: 4.1
Tipos de fibras ópticas e modos de propagação; 4.2 Transmissores,
receptores, repetidores e infra-estrutura de redes ópticas; 4.3 Taxa de
transmissão e limites de distância de redes ópticas; 4.4 Tecnologias
TDM (Time Division Multiplex); SDH (Synchronous Digital Hie-
rarchy); STM (Synchronous Transport Module) e DWDM (Dense
Wavelength Division Multiplex) em redes óticas; 5. Redes de Te-
lefonia: 5.1 Infra-estrutura de sistemas de telefonia analógica; 5.2
Padrões de sinalização em redes telefônicas; 5.3 Funcionamento de
sistemas PBX (Private Branch Exchange); 5.4 Hierarquia de redes de

telefonia digital: SDH (Synchronous Digital Hierarchy) e PDH (Ple-
siochronous Digital Hierarchy); 5.5 Redes ISDN (Integrated Services
for Digital Network) e padrões convergência; 5.6 VoIP e redes NGN
(Next Generation Network).

CÓDIGO 132 - INFRAESTRUTURA
1 Hidráulica: escoamento nos encanamentos e condutos li-

vres e forçados, peças e materiais hidráulicos. 2 Hidrostática: pressões
e empuxos; transientes hidráulicos; formulas para cálculos de en-
canamentos, perdas de carga em tubulações e condutos livres, formula
universal; rugosidade, instalações de recalque; hidrometria; medido-
res, velocímetros (hidrômetros), venturis, medidores parshalll, placas
de orifícios; vertedores e ressaltos hidráulicos. 3 Sistemas urbanos de
abastecimento de água: bacias hidrográficas, mananciais; ciclo hi-
drológico; consumo de água; captação de águas subterrâneas e su-
perficiais; adutoras, reservação, redes de distribuição; dimensiona-
mento de blocos de ancoragem. 4 Sistemas urbanos de esgotos: sis-
temas de esgotamento, características físico-químicas e bacterioló-
gicas dos efluentes, emissários interceptores, coletores, redes de es-
goto e estações elevatórias, hidráulica para sistema de coleta de es-
goto. 5 Saneamento: conceito básico de qualidade da água, tratamento
de efluentes de esgoto e águas residuais. 6 Topografia: aplicação da
topografia em obras de saneamento. 7 Geologia aplicada à enge-
nharia: Mecânica de solos, fundações, Classificação e propriedade dos
solos, compactação dos solos, compressibilidade dos solos, obras de
terra. 8 Tecnologia de concreto: estrutura de concreto, execução de
fundações (sapatas, estacas e tubulões), execução de traços e controle
tecnológico, elementos estruturais (lajes, vigas, pilares), comporta-
mento, tipos e detalhes, cálculo de volume de concreto; ferragens. 9
Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: le-
vantamento de quantidades, composição de BDI. 10 Planejamento,
acompanhamento, fiscalização e controle de execução de obras e
serviços: pesquisa, pericias e avaliações de áreas para implantação de
SAA's e SES's; cronograma físico-financeiro, acompanhamento de
aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). 11 Operação
e manutenção de sistemas de abastecimento de água: captação em
água subterrânea e superficial, estações de bombeamento, adutoras,
estações de tratamento de água, processos de tratamento de água,
reservação, sub-adução, rede de distribuição, ramais prediais, micro e
macromedição, limpeza e desinfecção de tubulações e perdas. 12
Operação e manutenção de esgotamento sanitário: sistema de coleta
de águas residuárias, ramais prediais, redes coletoras, coletores -
troncos, interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque, emis-
sários, estação de tratamento, disposição final das águas residuárias,
reuso, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas. 13.Sistemas
de informação geográfica: conceituação, requisitos e funcionalidades;
os principais sistemas em geoprocessamento: SIG, CAD, CAE; as
diferenças SIG x CAD; conceitos fundamentais de topologia; re-
lacionamentos topológicos em ambiente SIG; geoprocessamento - da-
dos e informações geográficas.

CÓDIGO 133 - INFRAESTRUTURA
1. Hidrologia. 2. Qualidade do Ar, Poluição Atmosférica,

Controle de Emissões. 3. Qualidade da Água, Poluição Hídrica. 4.
Tratamento de Água para Abastecimento. 5. Tratamento de Efluentes
para Descarte e/ou Reúso. 6. Qualidade do Solo e Água Subterrânea.
7. Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos e de Água Sub-
terrânea. 8. Caracterização e Recuperação de Áreas Degradadas. 9.
Drenagem urbana. 10. Sistemas urbanos de Saneamento 11. Saúde
ambiental. 12. Toxicologia ambiental. 13. Noções de Saúde Pública e
epidemiologia. 14. Monitoramento de ambientes aquáticos e terres-
tres. 15. Instrumentos de Gestão Ambiental: 15.1 Conceitos básicos
dos Sistemas de Gestão Ambiental - SGA; 15.2 Normas ABNT -
Série ISO 14000( ISO 14001 e 14004); 15.3 Noções de Sistemas
Integrados de Gestão da Qualidade. 16. Estudo de Impactos Am-
bientais: 16.1 Aspectos conceituais e legais em avaliação de impactos
ambientais; 16.2 Resolução do CONAMA 01/86; 16.3 Processo de
avaliação de Impacto Ambiental; 16.4 Classificação de Impactos Am-
bientais; 16.5 Licenciamento Ambiental (Conceitos e Etapas). 17.
Técnica de Manejo e Recuperação de áreas Degradadas: 17.1 Su-
cessão ecológica e regeneração; 17.2 Características físicas, químicas
e biológicas das zonas de degradação e recuperação; 17.3 Técnicas
para recuperação e restauração de áreas degradadas; 17.4 Lei
12.651/12 de Proteção da Vegetação Nativa; e suas alterações; 17.5
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD.

CÓDIGO 134 / 135 - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS

1. História da Educação Física. 2. Tendências Pedagógicas
da Educação Física. 3. A Educação Física como componente cur-
ricular no Ensino médio: função social, objetivos e características. 4.
A Educação Física no currículo escolar organizada em ciclos de
escolarização. 5. Conteúdos da Educação Física: Jogo, Esporte, Gi-
nástica, lutas e Dança. 6. Metodologia do ensino da Educação Física.
7. Avaliação do processo ensino-aprendizagem em Educação Física.
8. O trato da saúde nas aulas de Educação Física. 9. O Esporte
Escolar: treinamento, fundamentos, regras, técnica, tática e compe-
tição. 10. O lazer no contexto da escola.

CÓDIGO 136 / 137 / 138 / 139 - LINGUAGENS, CÓ-
DIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

1. Análise e compreensão do texto e de suas propriedades,
incluindo, entre outros aspectos: 1.1 Coerência e coesão textual e a
produção de sentidos. 1.2 O princípio da intertextualidade e a pro-
dução de sentidos. 1.3 Gêneros textuais: propósitos e modos de or-
ganização, as diversas esferas discursivas, as especificidades dos tipos
textuais, etc. 1.4 A leitura como atividade cognitiva: informações
implícitas, produção de inferências, relação entre informações do tex-
to e conhecimentos prévios; relações do texto com seu contexto de
produção e circulação. 1.5 O texto argumentativo e as diversas formas
de apresentação de diferentes pontos de vista. 1.6 Estratégias de
construção e manutenção da unidade temática do texto, de sua pro-
gressão e de sua coerência global. 2. Aspectos e princípios de análise
linguística: 2.1 Efeitos de sentido decorrentes do emprego da pon-

tuação expressiva. 2.2 Relações coesivas obtidas pela reiteração, pelo
léxico e por expressões conectivas e sequenciadoras. 2.3 Recursos
morfossintáticos (por exemplo, colocação das palavras, emprego dos
pronomes, dos artigos, das formas verbais, etc.) e produção de sen-
tidos. 2.4 Aspectos semânticos e de formação do vocabulário da
língua: a palavra e seu significado literal e metafórico; relações de
sinonímia, antonímia, hiperonímia, etc; polissemia, ambiguidade,
campo semântico; processos de formação de palavras; neologismos;
estrangeirismos. 2.5 Regularidades da concordância nominal e verbal:
norma X usos no Brasil. 2.6 Norma linguística e preconceito lin-
guístico; variação linguística e contextos socioculturais; níveis de
linguagem em textos orais e escritos. 3. Literatura: 3.1 A arte literária
e os gêneros literários. 3.2 Produção literária no Barroco brasileiro.
3.3 Produção literária no Arcadismo brasileiro. 3.4 Produção literária
na poesia romântica brasileira. 3.5 Produção literária na prosa ro-
mântica brasileira. 3.6 Produção literária no Realismo brasileiro: Ma-
chado de Assis. 3.7 Produção brasileira no Naturalismo brasileiro:
Aluísio Azevedo. 3.8 Produção literária no Parnasianismo brasileiro:
Olavo Bilac. 3.9 Produção literária no Simbolismo brasileiro: Cruz e
Sousa. 3.10 Pré-Modernismo no Brasil: Lima Barreto. 3.11 Moder-
nismo brasileiro na poesia de Manoel Bandeira, Carlos Drummond de
Andrade e João Cabral de Melo Neto. 3.12 O romance moderno
brasileiro em Clarice Lispector e Graciliano Ramos. 3.13 Tendências
contemporâneas. 3.14 Produções contemporâneas da literatura per-
nambucana: Ariano Suassuna e Osman Lins. 4. Ensino de Língua e
Literatura: 4.1 Concepções pedagógicas de língua e de ensino de
língua. 4.2 O trabalho com a oralidade na escola. 4.3 Variação lin-
guística e ensino de língua. 4.4 Letramento e o trabalho com gêneros
textuais na escola. 4.5 Ensino e avaliação na leitura de textos do
cotidiano. 4.6 Ensino e avaliação na leitura do texto literário. 4.7
Ensino e avaliação da produção de textos orais e escritos. 4.8 Ensino
e avaliação na perspectiva da análise linguística.

CÓDIGO 136 - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TEC-
NOLOGIAS

1. Español y portugués: aspectos contrastivos. 2. Los géneros
textuales en la enseñanza del español/LE. 3. Comprensión de textos.
4. Competencia lingüística y comunicativa en la clase de español/LE.
5. Los tiempos verbales. 6. La variedad lingüística del español. 7. La
enseñanza del español para fines específicos. 8. Los heterosemánticos
en español y portugués. 9. Aspectos lingüísticos y gramaticales de la
lengua española. 10. Metodología de enseñanza de español/LE.

CÓDIGO 137 - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TEC-
NOLOGIAS

1. Libras: Aspectos Linguísticos e Históricos; 2. Aspectos
gramaticais da Libras: 2. fonológicos, morfológicos e sintáticos; 3.
Metodologia do Ensino de Libras como L2(segunda língua); 4. Es-
tratégias metodológicas para o ensino de alunos surdos; 5. Reflexões
sobre os aspectos sócio-histórico da Educação dos Surdos; 6. Edu-
cação Bilíngue para surdos: Desafios à inclusão; 7. Legislação es-
pecifica para a área de Libras: Lei nº 10.436/02, Decreto Federal nº
5.626/05, Lei nº 10.098/00 e Lei nº 12.319/10.

CÓDIGO 138 / 139 - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS

1. A Importância dos Direitos Linguísticos dos Aprendizes
em Língua Inglesa. 2. A Diferenciação entre Abordagem, Método e
técnica no Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa. 3. Os Gêneros
Textuais e Multimodais: Teoria e Aplicação. 4. O Uso dos Termos
Lexicais e Gramaticais para Leitura e Compreensão de Textos em
Língua Inglesa. 5. A Leitura e Compreensão de Textos para Fins
Específicos. 6. O Uso das Estratégias e Habilidades de Leitura como
Facilitadoras na Compreensão de Textos em Língua Inglesa. 7. A
Identificação e Uso das Referências Lexicais e Gramaticais Rela-
cionadas à Leitura e Compreensão de Gêneros Textuais em Língua
Inglesa. 8. O Reconhecimento do Padrão da Sentença e os Com-
ponentes da Frase. 9. O Emprego dos Elementos de Coesão Textual
para Leitura em Língua Inglesa. 10. A Importância da Interdisci-
plinaridade no Ensino e Aprendizagem da Língua Inglesa.

CÓDIGO 140 - LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TEC-
NOLOGIAS

1. História e metodologia do ensino de Arte. 2. A arte e a
educação. 3. O ensino da arte no currículo: legislação e prática. 4. O
conhecimento artístico como produção e fruição. 5. Arte, linguagem e
comunicação. 6. Teoria e prática em arte na escola. 7. Elementos
básicos das linguagens artísticas. 8. Diversidade das formas de arte e
concepções estéticas da cultura regional, nacional e internacional. 9.
Diversidade cultural no ensino de artes. 10. As Artes visuais e a
imagem como conhecimento e a leitura como compreensão e in-
terpretação de mundo. 11. A importância do ver, fazer e pensar o
processo artístico na educação escolar. 12. Teoria da arte e Arte
contemporânea. 13. Cerâmica artística artesanal. 14. Serigrafia e es-
tamparia têxtil. 15. Composição e Teoria Cromática.

CÓDIGO 141 - PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN
1. História da Música no Ocidente. 1.1 A evolução da escrita

para piano, principais compositores, obras-chave, gêneros e estilos. 2.
O piano na música brasileira. 2.1 Principais compositores, obras cha-
ve. 3. A linguagem de Ernesto Nazareth. 4. O piano utilizado nas
salas de Cinema mudo. 5. A influência da música Impressionista na
obra do Compositor Antonio Carlos Jobim. 6. O estilo de Carlos
César Camargo Mariano e sua contribuição para o Samba. 7. Fun-
damentos da Construção Musical: 7.1 Harmonia: Formação de acor-
des, Funções harmônicas Campos harmônicos (maior e menores me-
lódico, harmônico e natural), Cadências, escalas e intervalos. 8. Piano
no Jazz: 8.1 Aspectos históricos, principais nomes de cada fase do
jazz e respectivas obras importantes. 8.2 O piano de Art Tatum -
Obras importantes e suas peculiaridades como improvisador. 8.3 O
piano de Bill Evans. Obras importantes e tipos de construções har-
mônicas. 8.4 O piano de Chick Corea. 8.5 Obras importantes nas
diferentes fases em que atuou.
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CÓDIGO 142 - PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN
1. O violão Brasileiro. 1.1 A evolução da linguagem, prin-

cipais compositores, gêneros e estilos. 2. A Obra de Villa Lobos para
violão. 3. O violão na Bossa Nova. 3.1 Principais Compositores dessa
fase. 4. A influência do Jazz na linguagem da guitarra e do violão
brasileiro. 5. O estilo de João Gilberto. 6. A influência do Rock na
linguagem da guitarra brasileira. 7. A guitarra de Heraldo do Monte,
Alemão e Hélio Delmiro. 8. Tecnologia. 8.1 Amplificadores tran-
sistorizados e valvulados e suas principais características. 8.2 Pe-
daleiras (multi-efeitos) Versus unidades dedicadas (pedais). 9. Mé-
todos de guitarra e violão e suas aplicações pedagógicas. 10. Har-
monia. 10.1 Campos harmônicos. 10.2 Escalas. 10.3 Modalismo. 10.4
Cadências tipo Turn Around e II, V, I. 10.5 Funções dos acordes. 10.6
Substituições harmônicas. 10.7 Acordes alterados. 11. Peculiaridades
dos fraseados e escalas no Blues, Bebop, Funk, Fusion e Rock. 12.
Guitarra nordestina. 12.1 Principais expoentes dessa linguagem. 12.2
A guitarra no Frevo, Baião e Xote.

CÓDIGO 143- PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN
1. Elementos básicos da Comunicação Visual; 2. Conceito e

modelos de análise gráfica; 3. Processos de impressão; 4. Acaba-
mento de impressos; 5. Construção de roteiro para vídeo; 6. Imagem
de bitmap e vetorial. 7. Resolução da imagem, do monitor e da
impressão. 8. Formatos de arquivos. 9. A cor na imagem digital. 10.
Softwares aplicados ao design gráfico: Corel Draw X6, Illustrator
CS6, Photoshop CS6, Indesign CS6, Flash CS6. 11. Fechamento de
arquivos para mídias impressas e digitais. 12. Design de interação.
13. Interação humano-computador. 14. Elementos e conceitos básicos
de interface. 15. Princípios do design para web. 16. Usabilidade e
acessibilidade na web. 17. Processo de desenvolvimento de sites. 18.
Linguagens e ferramentas para o desenvolvimento de sites. 19. Geo-
metria 2D e 3D.

CÓDIGO 144 - CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁ-
TICA E SUAS TECNOLOGIAS

1. Normas técnicas (ABNT): 1.2. Formatos de papel; 1.3
Dobradura; 1.4 Legenda; 1.5 Caligrafia técnica; 1.6 Escalas; 1.7 Li-
nhas: tipos aplicações e espessuras; 1.8 Cotagem; 1.9 Representação
de área de corte por meio de hachuras; 1.10 Princípios gerais de
representação em desenhos. 2. Noções de Desenho Geométrico: 2.1
Paralelismo; 2.2 Perpendicularismo; 2.3 Concordância; 2.4 Tangência;
2.5 Figuras geométricas planas; 2.6 Sólidos geométricos: Cortes. Pla-
nificação e Intersecção de sólidos. 2.7. Épura. 3. Noções de Geo-
metria Descritiva: 3.1 Estudos da posição do ponto; 3.2 Estudos de
posições da reta, traços de reta, retas paralelas e concorrentes, retas de
perfil, traços de retas de perfil e pertinência do ponto à reta de perfil;
3.3 Estudos de posições do plano, retas do plano, paralelismo de retas
e planos, interseção de retas e planos, perpendicularismo de retas e
planos. 4. Perspectivas: 4.1 Cavaleiras; 4.2 Isométrica. 5. Sistemas de
representações e projeções ortogonais: 6. Projeções Ortogonais em
Corte: 6.1 Total; 6.2 Meio-corte; 6.3 Composto ou em desvio; 6.4
Parcial; 6.5 Rebatido. 7. Princípios do Desenho Arquitetônico; 7.1
Formatos de papel, dobramento, legenda e escalas para o desenho
arquitetônico; 7.2 Técnicas e instrumentos para o desenho arqui-
tetônico, em prancheta e em software gráfico; 7.3 Normas e con-
venções específicas do desenho arquitetônico. 8. Elementos de De-
senho Arquitetônico: 8.1 Sistemas de projeção; 8.2 Elementos do
projeto arquitetônico; 8.3 Meios de representação do projeto arqui-
tetônico: 8.3.1 Representação de planta baixa, cortes e vistas; 8.3.2
Representação de planta de cobertura, locação e situação; 8.3.3 Re-
presentação gráfica de mobiliário, equipamentos e peças sobrepostos
ao espaço arquitetônico; 8.3.4 Representação gráfica do projeto ar-
quitetônico de reforma; 8.3.5 Especificações técnicas e informações
complementares ao projeto arquitetônico; 8.3.6 Quadro de áreas
(construída, coberta, terreno, etc). 9. Representação gráfica de ele-
mentos construtivos: 9.1 Coberturas, cálculo e detalhamento; 9.2 Es-
quadrias, quadros e detalhamentos; 9.3 Circulações verticais e ho-
rizontais, cálculos e detalhamentos; 9.4 Caixas d'água, cálculos e
detalhamentos; 9.5 Especificações de materiais de construção civil.
9.6 Outros que se fizerem necessários ao entendimento do projeto
arquitetônico; 10. AutoCAD em 2D e 3D - aplicação em desenhos
técnicos e arquitetônicos.

CÓDIGO 145 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL
1. Elementos de Máquinas: 1.1. Elementos de Fixação; Ele-

mentos de Apoio; Elementos de Transmissão; Elementos de Vedação;
Elementos Elásticos; 2. Mecânica Técnica: 2.1. Transmissão de mo-
vimento; Trabalho, Energia e potência; Atrito e rendimento; Centro
de gravidade; 2.2. Resistência dos materiais: conceitos de tensão e
deformação, esforços de tração e compressão, esforços de torção e
tensão cisalhante, esforços cortantes, momento fletor e tensões em
vigas; 3. Hidráulica e Pneumática: 3.1. Hidráulica: Aplicações, ca-
racterísticas construtivas, funcionamento e simbologia de componen-
tes hidráulicos: bombas hidráulicas, atuadores, válvulas de controle de
pressão, direcional e de vazão, reservatórios, filtros e acumulador
hidráulico; interpretação de funcionamento de circuitos hidráulicos e
eletrohidráulicos; fluido hidráulico: propriedades, funções, controle de
contaminação; problemas operacionais típicos e manutenção de sis-
temas hidráulicos industriais; 3.2. Pneumática: Produção, tratamento e
distribuição do ar comprimido; aplicações, características constru-
tivas, funcionamento e simbologia de componentes pneumáticos:
atuadores, válvulas de controle de pressão, direcional e de vazão;
interpretação de funcionamento de circuitos pneumáticos e eletro-
pneumáticos; diagramas trajeto-passo e trajeto-tempo e problemas
operacionais típicos e manutenção de sistemas pneumáticos indus-
triais. 4. Controle Dimensional: 4.1 Histórico da metrologia; 4.2 Vo-
cabulário da metrologia; 4.3 Processos e métodos de medição; 4.4
Sistemas de medidas; 4.5 Medição; 4.6 Instrumentos de medição:
régua, escala, paquímetros, micrômetros e goniômetro; 4.7 Instru-
mentos de verificação, Calibração e controle; 4.8 Tolerância e ajuste;
5. Máquinas térmicas e equipamentos de processo: 5.1 Bombas: tipos
e classificação, instalação e operação, características construtivas e
variáveis operacionais, curvas características, rendimento; 5.2 Com-

pressores: tipos e classificação, instalação e operação, características
construtivas e variáveis operacionais, rendimento; 5.3 Caldeiras: clas-
sificação das caldeiras, produção de vapor, instalação e operação,
características construtivas e variáveis operacionais, rendimento; Tur-
binas: ciclos padrões de ar, ciclos padrões de vapor, turbinas a gás,
turbinas a vapor, instalação e operação, características construtivas e
variáveis operacionais, rendimento; 5.4 Motores de combustão in-
terna: motores de combustão interna ciclo otto e diesel, instalação e
operação, características construtivas e variáveis operacionais, ren-
dimento; 5.5 Refrigeração e condicionamento de ar: sistemas de re-
frigeração e condicionamento de ar, instalação e operação, refrige-
rantes, características construtivas e variáveis operacionais, isolamen-
to térmico, rendimento. 6. Tecnologia da Soldagem: 6.1 Processo de
soldagem e corte a gás; 6.2 Processo de soldagem eletrodo revestido;
6.3 Processo de soldagem arco submerso; 6.4 Processo de soldagem
MIG/MAG; 6.5 Processo de soldagem TIG; 6.6 Simbologia da sol-
dagem; 6.7 Preparação de juntas e posições de soldagem; 6.8 Con-
sumíveis de soldagem; 6.9 Metalurgia da soldagem. 7. Tecnologia da
Construção Naval. 8. Organização e arranjo físico de estaleiros 9.
Projeto e operação de navios. 10. Definição de conceitos básicos de
arquitetura naval.

CÓDIGO 146 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL
NOMENCLATURA GERAL DO NAVIO.
HIDROSTÁTICA: Geometria do Casco: plano de linhas,

curvas hidrostáticas, deslocamentos, centro de carena, centro de flu-
tuação, centro de gravidade (LCG, VCG, e TCG), metacentro e raio
metacêntrico, e coeficientes de forma; Estabilidade Intacta: equilíbrio
do navio, adição e remoção de peso, efeito de superfície livre, es-
tabilidade dinâmica, curvas de Bonjean, curvas cruzadas de esta-
bilidade, curvas de estabilidade estática, e curvas de estabilidade
dinâmica; Estabilidade em Avaria: curva de comprimento alagável, e
compartimentagem; e Prova de Inclinação. HIDRODINÂMICA: Hi-
drodinâmica Básica: mecânica dos fluídos, teoria da camada limite,
escoamento potencial, e fólios; Cascos: determinação de coeficiente
de forma; e obtenção de plano de linhas e estimativa de potência
através de séries sistemáticas; Propulsores: seleção de hélices através
de séries sistemáticas, tipos de propulsores, e integração casco-mo-
torhélice; Ensaios em Tanque de Prova: ensaio de reboque, ensaio de
auto - propulsão, ensaios de propulsores em túnel de cavitação, e
extrapolação modelo-navio; Comportamento no Mar: movimento do
navio, aumento de Resistência, e cargas estruturais e estabilização de
movimentos; Manobrabilidade: derivadas hidrodinâmicas, estabilida-
de direcional, e curva de giro. ESTRUTURA: Forças Agindo Sobre o
Navio: curva de peso, curva de flutuação, colocação do navio na
onda, momento fletor em águas tranquilas, força cortante, e esforço
dinâmico; Conceituação da Estrutura e Tensões: deformação da es-
trutura, função da estrutura, estrutura primária, secundária e terciária,
módulo da seção mestra, tensões primárias, secundárias e terciárias,
composição de tensões, e tensões admissíveis; Materiais (Aços e
Ligas de Alumínio): características mecânicas, propriedades princi-
pais, e noções sobre soldagem. INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS
MARÍTIMAS: Sistemas de Propulsão: concepção e seleção de sis-
temas de propulsão, equipamentos de geração de potência: ciclo de
funcionamento e características de motores diesel, turbinas a gás e
turbinas a vapor, e equipamentos de transmissão de potência, ca-
racterísticas de engrenagens redutoras, mancais e sistemas de con-
trole/comando de hélices de passo controlável. Dimensionamento e
alinhamento de linhas de eixos; Sistemas Auxiliares: critérios de
concepção e dimensionamento de sistemas auxiliares: aguada, água
salgada, extinção de incêndio, ar condicionado, frigorífica, governo,
óleos combustível e lubrificante e ar comprimido. Equipamentos para
sistemas auxiliares: princípio de operação, características de desem-
penho de bombas, compressores, ventiladores, trocadores de calor e
caldeiras. Redes e Acessórios de Sistemas Auxiliares: arranjo dia-
gramático, dimensionamento e seleção de acessórios (válvulas, filtros,
purgadores, tanques e instrumentação); Sistemas de Convés: critérios
de dimensionamento e seleção de amarras e âncoras, critérios de
dimensionamento e seleção de sistemas de suspender, e critérios de
dimensionamento e seleção de sistemas de reboque. PROJETOS NA-
VAIS: Problema de projeto: formulação do problema, fases de pro-
jeto, ciclo de vida da embarcação, procedimentos iterativos e espiral
de projeto. Critério estatístico de seleção de configurações de projeto,
análise e elaboração dos requisitos de alto nível de sistemas para o
projeto de sistemas flutuantes. Definição de convés, cobertas, pla-
taformas e espaços entre conveses. Tancagem: tanques de armaze-
nagem de combustível, lubrificantes, tanques de lastro e estabilização.
Modelo de projeto em escala reduzida, metodologia de ensaios, cons-
trução do modelo, técnicas de projeto e construção.

CÓDIGO 147 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL
1. Gestão da Qualidade Total: Conceitos, Princípios Básicos.

2. Sistema de Gestão da Qualidade. 3. Ferramentas da Qualidade. 4.
Controle Estatístico de Processo: Conceitos, Cartas de Controle, Ca-
pabilidade de Processo. 5. Metrologia Básica: Instrumentos de Me-
dição Convencionais, Calibração, Tolerância, Interpretação de De-
senho. 6. Filosofia Just in Time. 7. Normatização e Legislação da
Qualidade: Certificações (série ISO 9000, série ISO 14000, SA 8000),
Política Nacional de Relações de Consumo. 8. Auditorias de Qua-
lidade; 9. Qualidade na Prestação de Serviços. 10. Gestão da Pro-
dução: Conceitos, Tipos de Sistemas de Produção, Medidas e Ava-
liação de Desempenho em Produção. 11. Gestão de Processos: Con-
ceitos, Tipos de Processo Produtivo, Eficiência, Eficácia. 12. Pla-
nejamento Estratégico: Conceitos, Modelo de Porter, Estratégia de
Operações, Avaliação da Importância e Desempenho dos Critérios
Competitivos. 13. Benchmarking: Conceitos, Fontes de Informação e
Bases de Dados. 14. Planejamento, Programação e Controle da Pro-
dução: Conceitos, Planejamento das Necessidades Materiais, Capa-
cidade Produtiva, Sequenciamento, Tipos de Arranjo Físico. 15. Lo-
gística e Controle de Materiais: Compras, Armazenagem, Transporte,
Gestão de Estoques, Planejamento do Setor de Logística. 16. Re-
engenharia e Downsizing. 17. Gestão de Projetos: Definições, Mé-
todos CPM e PERT, Gráfico de Gantt.

CÓDIGO 148 - RECURSOS NATURAIS
1. Conservação de Alimentos: Fundamentos da preservação

dos alimentos; Importância da conservação dos alimentos; Conse-
quências da má conservação dos alimentos; Principais Métodos de
Conservação dos Alimentos: adição de aditivos químicos, uso do
calor, uso do frio, uso de radiação, fermentação, controle da umidade,
defumação e embalagens dos alimentos; Alterações nos alimentos
provocados pelo uso do calor, frio, aditivo e radiação; Fatores que
afetam a eficiência do método de conservação. 2. Higiene e Le-
gislação da Indústria de Alimentos: Princípios básicos de Higieni-
zação; Procedimento geral de Higienização; Agentes químicos para
Higienização; Avaliação da eficiência microbiológica de sanificantes
químicos associados ao procedimento de higienização; Higiene Ali-
mentar; Higiene Ambiental; Legislação vigente de alimentos; 3. Con-
trole de Qualidade na Indústria de Alimentos: Fundamentos teóricos
sobre sistemas da qualidade. Padrões de identidade e qualidade.Boas
práticas de manipulação. Análise de perigos e pontos críticos de
controle. Controle estatístico. 4. Microbiologia de Alimentos: His-
tórico da microbiologia de alimentos. Fatores intrínsecos e extrín-
secos que afetam o crescimento microbiano nos alimentos. Principais
fontes de contaminação. Deterioração dos alimentos. Intoxicação e
infecções de origem alimentar. Processos fermentativos. Conservação
dos alimentos. Análises microbiológicas de alimentos. 5. Fisiologia
Pós-Colheita: Atividade respiratória; Processamento mínimo de frutas
e hortaliças; Perdas pós-colheita; Fatores pré-colheita e colheita; Em-
balagem e transporte; Armazenamento; Qualidade pós-colheita. 6.
Processamento de Frutas e Hortaliças: Estrutura, composição química
e valor nutritivo de frutas e hortaliças; Pré-processamento; Elaboração
e controle de qualidade de geléias, geleados, doces em massa, doces
em calda, doces em barra, envasados, congelados, desidratados, pol-
pas, sucos; Processamento de derivados de tomate; Licores; Con-
servas. 7. Processamento de mandioca: Origem e distribuição geo-
gráfica da mandioca; fatores sócio-culturais ligados ao cultivo e pro-
cessamento da mandioca; Classificação da mandioca; Composição da
raiz e da parte aérea da mandioca; Tecnologia da produção: farinha de
mesa, polvilho, fécula ou goma fresca e seca, polvilho azedo, tapioca,
sagu e massa puba; estudo e uso da manipueira como alimento ani-
mal, defensivos e fertilizantes. 8. Processamento da cana-de-açúcar:
Composição química da cana-de-açúcar; Corte da cana e determi-
nação do ponto de colheita; Recepção e preparo da cana-de-açúcar
pela indústria canavieira; Laboratório de sacarose: parâmetros ana-
lisados; Produção de álcool a partir da cana-de-açúcar; Produção de
açúcar; Produção de rapadura. 9. Processamento de Leite e Deri-
vados: Composição, propriedades físico-químicas e nutricionais do
leite e derivados. Obtenção higiênica, recepção e processamento do
leite e derivados: lácteos concentrados e desidratados, lácteos fer-
mentados, manteiga, queijos. 10. Processamento de Carnes e De-
rivados: Fundamentos da Ciência da Carne; Aspectos Higiênico-Sa-
nitários da Carne; Matérias-Primas, Envoltórios, Recipientes, Adi-
tivos e Condimentos empregados no processamento de Carnes; Abate
Humanitário; Processamentos tecnológicos da Carne.

CÓDIGO 149 - RECURSOS NATURAIS
1. Cultivo de animais e plantas aquáticas, em todas as fases

de vida, incluindo reprodução e nutrição. Características limnológicas
dos viveiros de cultivo e métodos para manutenção da qualidade da
água. 2. Instalações aquícolas. 3. Artes de pesca. 4. Legislação am-
biental relacionada à aquicultura e pesca. 5. Elaboração e admi-
nistração de projetos na área de aquicultura e pesca 6.Tecnologia do
pescado 7. Tipos e técnicas de cultivo; cultivos extensivo, semi-
intensivo, intensivo; criação em açudes, tanques escavados, tanques-
rede.

CÓDIGO 150 - RECURSOS NATURAIS
1. Manejo de animais (aves, suínos, ovinos, caprinos, peixes,

abelhas, bovinos de corte e leite); 2. Manejo de pastagens; 3. Manejo
alimentar das diferentes espécies; 4. Manejo profilático dos animais;
5. Anatomia e Fisiologia de pequenos, médios e grandes animais; 6.
Fisiologia digestiva de animais; 7. Fisiologia reprodutiva de animais;
8. Fisiologia da lactação e equipamentos de ordenha; 9. Bioclima-
tologia, ambiência e construções rurais; 10. Apicultura; 11. Cadeias
produtivas e rastreabilidade; 12. Melhoramento genético: 12.1 Me-
lhoramento genético aplicado à produção animal; 12.2 Ferramentas
do melhoramento genético; 12.3 Características quantitativas e seus
atributos; 12.4 Interação genótipo-ambiente. 12.5 Mudança genética.
12.6 Genética Mendeliana, de População e Quantitativa; 12.7 Sis-
temas de Acasalamento; 12.8 Índice de Seleção; 12.9 Parâmetros
Genéticos e Fenotípicos;

CÓDIGO 151 / 152- SEGURANÇA DO TRABALHO
1. Higiene e Segurança do Trabalho: 1.1 Conceitos; 1.2 Evo-

lução histórica no Brasil e no mundo; 1.3 Aspectos legais e sociais; 2.
Higiene Industrial: 2.1 conceitos, 2.2 classificação dos riscos am-
bientais; 2.3 agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de
acidentes: conceitos, meios de avaliação, 2.4 medidas de controle e
2.5 monitoramento ambiental; 3. Gerenciamento de Riscos: 3.1. con-
ceitos; insalubridade; periculosidade; situação de risco grave e imi-
nente; 3.2. técnicas de identificação e análise de riscos (Técnica de
Incidentes Críticos, Análise Preliminar de Riscos, Análise de Modos
de Falhas e Efeitos, Mapa de Riscos); inspeções de segurança; 4.
Acidente do Trabalho: 4.1 Conceitos; 4.2 Teorias jurídicas de Aci-
dente de Trabalho; 4.3 Aspectos legais e normativos (CLT - Con-
solidação das Leis do Trabalho; 4.4 Normas regulamentadoras re-
lativas à segurança e medicina do trabalho; 4.5 Protocolos oficiais de
registro, análise e comunicação de Acidente de Trabalho; NBR
14.280); 4.6 Legislação previdenciária (custeio e benefício); 4.7 Res-
ponsabilidade civil e criminal dos profissionais de segurança do tra-
balho); 4.8 Cálculo de índices de acidentes do trabalho; 4.9 Custos de
acidentes; 4.10 Comunicação, investigação e análise de acidentes; 5.
Programas de Segurança do Trabalho: 5.1.PPRA - Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais; 5.2. PCMSO- Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional; 5.3- PCMAT - Programa de Con-
dições e Meio-Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 5.4.
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EDITAL No- 45, DE 25 DE MARÇO 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, em conformidade com a Lei nº. 11.892, de 29/12/2008, publicada no D.O.U. de 30/12/2008,
seção 1, páginas 1 a 3, nomeada pelo Decreto Presidencial de 11/10/2011, publicado no D.O.U. de 13/10/2011, seção 2, página 3, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando o disposto no Decreto
nº. 7.312, de 22/09/2010, e a Portaria Interministerial nº. 108, de 25/05/2011, D.O.U. de 26/05/2011, torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas, destinado ao provimento de
vagas no âmbito do IFPE, em caráter efetivo, de cargos integrantes dos Grupos de Nível Superior e de Nível Intermediário da Carreira de Pessoal Técnico-Administrativo desta Instituição Federal de Ensino, sob o
Regime Jurídico instituído pela Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 1990, demais regulamentações pertinentes, e, ainda, pelas disposições da Lei nº. 11.091, de 12
de janeiro de 2005 - D.O.U. de 13 de janeiro de 2005, e, ainda, pelas disposições da Lei nº. 12.772, de 28 de dezembro de 2012 - D.O.U. de 31 de dezembro de 2012, pelo Decreto nº. 6.944, de 21 de agosto de
2009, publicado no D.O.U. de 24 de agosto de 2009, pelo Decreto nº. 7.311, de 22 de setembro de 2011, publicado no D.O.U. de 23 de setembro de 2011 e pelas legislações pertinentes e demais regulamentações,
de conformidade com o disposto a seguir:

1. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS VAGAS

C a rg o Cód. da Vaga Classe/Padrão C.H. (*)
Semanal

Nº. de Vagas
(**)

Titulação Exigida Vencimento Básico-VB
(R$)

VCG PCD
Assistente Social 201 E-101 40 horas 03 - Curso Superior em Serviço Social. 3.392,42
Engenheiro - Área Civil 202 E-101 40 horas 01 - Curso Superior em Engenharia Civil + registro no Conselho competente. 3.392,42
Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) 203 E-101 40 horas 02 - Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas. 3.392,42
Tecnólogo - Área Gestão de Recursos Humanos 204 E-101 40 horas 03 - Curso Superior na Área de Gestão de Recursos Humanos OU Bacharelado em

Administração.
3.392,42

Técnico em Arquivo 205 D-101 40 horas 09 01 Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89
Técnico em Contabilidade 206 D-101 40 horas 02 - Médio Profissionalizante + registro no Conselho competente ou Médio Completo +

Curso Técnico na área + registro no Conselho competente.
2.039,89

Técnico em Laboratório - Área Artes Visuais 207 D-101 40 horas 01 - Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89
Técnico em Laboratório - Área Computação Gráfica 208 D-101 40 horas 01 - Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89
Técnico em Laboratório - Área Edificações 209 D-101 40 horas 01 - Médio Profissionalizante na área ou Médio completo + curso Técnico na área. 2.039,89
Técnico em Laboratório - Área Informática para Internet 210 D-101 40 horas 02 - Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89
Técnico em Laboratório - Área Logística 2 11 D-101 40 horas 02 - Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89
Técnico em Laboratório - Área Manutenção e Suporte em
Informática

212 D-101 40 horas 02 - Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89

Técnico em Laboratório - Área Meio Ambiente 213 D-101 40 horas 01 - Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89
Técnico em Laboratório - Área Qualidade 214 D-101 40 horas 01 - Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89
Técnico em Laboratório - Área Rede de Computadores 215 D-101 40 horas 02 - Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89
Técnico em Secretariado 216 D-101 40 horas 03 - Médio Profissionalizante ou Médio completo + Curso Técnico na área. 2.039,89
Auxiliar de Biblioteca 217 C-101 40 horas 03 - Fundamental Completo + experiência de 6 meses. 1.640,34
Auxiliar em Assuntos Educacionais 218 C-101 40 horas 03 - Ensino Médio completo + experiência de 6 meses. 1.640,34

(*) Carga Horária.
(**) Inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas para concorrência geral (VCG).

PPR - Programa de Proteção Respiratória; 5.5. PCA - Programa de
Conservação Auditiva; 5.6. PGR - Programa de Gerenciamento de
Riscos; 5.7. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; 5.8. LTCAT
- Laudo Técnico de Condições de Ambiente do Trabalho. 6. Proteção
Contra Incêndio: 6.1 Triângulo do fogo; 6.2 Tipos de combustíveis;
6.3 Pontos de fulgor, de combustão e de ignição; 6.4 Métodos de
extinção do fogo: abafamento, isolamento, resfriamento e extinção
química; 6.5 classes de fogo; agentes extintores; 6.6 extintores por-
táteis; 6.7 sistemas fixos de proteção contra incêndio; 7. Segurança

Industrial: 7.1 Objetivos dos procedimentos de controle do trabalho;
7.2 Liberação de serviços a quente; 7.3 soldagem; 7.4 liberação de
serviços em espaços confinados; 7.5 segurança em atividades com
caldeiras e vasos sob pressão. 8. Segurança na Construção Civil: 8.1
Comunicação prévia; 8.2 Treinamento; 8.3 Equipamentos de proteção
individual; 8.4 Canteiros de obras (áreas de vivência, ordem e lim-
peza, sinalização de segurança, proteção contra incêndio no canteiro
de obras, tapumes e galerias); 8.5 Escavações, fundações, desmonte
de rochas e movimento de terras); 8.6 Medidas de proteção contra

quedas de altura (plataformas, guarda-corpo e telas de proteção; es-
cadas, rampas e passarelas; alvenarias, revestimentos e acabamentos;
movimentação e transporte de materiais e pessoas); 8.7 Andaimes; 8.8
Atividades de concretagem (carpintaria, armações de aço, fabricação
de concreto, transporte e lançamento de concreto). 9. SEGURANÇA
NA AGROINDÚSTRIA: 9.1 Riscos profissionais nas áreas rurais; 9.2
EPI para o trabalho rural; 9.3 Prevenção de acidentes com máquinas
e implementos agrícolas; 9.4 Prevenção de acidentes com ferramentas
manuais agrícolas; 9.5 Defensivos agrícolas; 9.6 Doenças profissio-
nais rurais.

1.1. As vagas de que trata o item 1 são para lotação em
qualquer um dos campi ou unidades do IFPE existentes ou que
venham a ser criados no prazo de validade do Concurso, de acordo
com a necessidade da Instituição.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Concurso Público serão realizadas

exclusivamente no sítio cvest.ifpe.edu.br, no período de 31/03/2014,
até às 23h59 do dia 11/04/2014. Após esse período, o sistema travará
automaticamente, não sendo permitidas novas inscrições.

2.1.1. Em caso de falha ou falta de comunicação relacio-
nadas a provedores externos, o IFPE estará isento de responsabi-
lidade.

2.1.2. Informações sobre o Concurso Público estarão dis-
poníveis no sítio cvest.ifpe.edu.br, ou através do correio eletrônico
concurso@reitoria.ifpe.edu.br, bem como nos campi do IFPE, nos
endereços abaixo indicados:

IFPE / Campus Afogados da Ingazeira - (87)88637802 e
(87)88637803 / (87)8863-7802

End.: Rua Édson Barbosa de Araújo, s/nº - Bairro Manoela
Valadares - Afogados da Ingazeira/PE.

IFPE / Campus Barreiros - (81)3675-1117
End.: Fazenda Sapé, s/nº - Zona Rural - Barreiros/PE.
IFPE / Campus Belo Jardim - (81)3411-3200
End.: Av. Sebastião Rodrigues da Costa, s/nº - Bairro São

Pedro - Belo Jardim/ PE.
IFPE / Campus Cabo de Santo Agostinho - (81)8193-6240
End.: FACHUCA - Rua Sebastião Joventino, s/nº, Destilaria

Central, Cabo de Santo Agostinho/PE.
IFPE / Campus Caruaru - (81)2125-1630 / (81)8193-5983
End.: Estrada do Alto do Moura, Km 3,8 - Bairro Distrito

Industrial III - Caruaru/PE.
IFPE / Campus Garanhuns - (87)3761-9106
End.: Rua Padre Agobar Valença, s/nº - Bairro Severiano

Moraes Filho - Garanhuns/PE.
IFPE / Campus Ipojuca - (81)3311-2513 / 3311-2517
End.: PE 60 - Km 14 - Califórnia - Ipojuca/PE.
IFPE / Campus Jaboatão dos Guararapes - (81)8193-6610
End.: Colégio Atual - Rua José Braz Moscow, nº 252, Pie-

dade, Jaboatão dos Guararapes/PE.
IFPE / Campus Pesqueira - (87)3835-1796
End.: BR 232, Km 214 - Loteamento Portal - Pesquei-

ra/PE.
IFPE / Campus Recife - (81)2125-1681
End.: Av. Professor Luiz Freire, 500 - Cidade Universitária -

Recife/PE.
IFPE / Campus Vitória de Santo Antão - (81)3523-1130 /

1319
End.: Propriedade Terra Preta, s/nº - Vitória de Santo An-

tão/PE.

IFPE / DEaD - 3038-2299 R. 2063 / (81)8193-5606
End.: Praça Ministro João Gonçalves de Souza, S/N - En-

genho do Meio - Recife/PE .
IFPE / Reitoria - (81)2125-1613
End.: Av. Professor Luiz Freire, 500 - Cidade Universitária -

Recife/PE.
2.2. Formalização para a Isenção da Taxa de Inscrição
2.2.1. De acordo com o Decreto nº. 6.593, de 02/10/2008, os

candidatos que forem inscritos no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico - e forem membros de
família de baixa renda, poderão solicitar ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, disponibilizado
no sítio cvest.ifpe.edu.br, nos dias 31/03 e 01/04/2014. Neste re-
querimento, o candidato deverá:

a) indicar o Número de Identificação Social - NIS - atribuído
pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -
CadÚnico - (Decreto nº. 6.135, de 26/06/2007, D.O.U. de
27/06/2007), observando que o Número de Identificação Social é
único, pessoal e intransferível, ou seja, cada pessoa possui um NIS
específico;

b) declarar que é membro de família de baixa renda de
acordo com o que dispõe o Decreto nº. 6.135, de 26/06/2007, pu-
blicado no D.O.U. de 27/06/2007.

2.2.2. O IFPE consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. A
declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei,
aplicando-se, ainda, o disposto no Parágrafo Único do Artigo 10, do
Decreto nº. 83.936, de 06/09/1979. CASO HAJA QUALQUER DI-
VERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELOS
CANDITATOS E AS REGISTRADAS NO CADÚNICO (NIS DO
CANDIDATO, NOME DO CANDIDATO OU NOME DA MÃE ES-
CRITOS DE FORMA DIFERENTES, POR EXEMPLO), O PEDIDO
DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SE-
RÁ INDEFERIDO.

2.2.3. Não será aceita a solicitação de isenção de pagamento
de taxa de inscrição via correio, via fax ou correio eletrônico.

2.2.4. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a
inconformidade de alguma informação ou a solicitação apresentada
fora do período fixado, implicará a eliminação automática do pro-
cesso de isenção.

2.2.5. O resultado da solicitação de ISENÇÃO DA TAXA
DE INSCRIÇÃO será divulgado no sítio cvest.ifpe.edu.br, no dia
04/04/2014, a partir das 17 horas.

2.2.6. Os candidatos contemplados com a ISENÇÃO DA
TAXA DE INSCRIÇÃO estarão automaticamente inscritos no Con-
curso Público.

2.2.7. Os candidatos cujas solicitações tiverem sido INDE-
FERIDAS, para poderem participar do certame, deverão imprimir a
GRU e efetuar o seu respectivo pagamento até a data estabelecida no
subitem 2.3.1 deste Edital.

2.3. Formalização da Inscrição
2.3.1. Para formalizar sua inscrição, o candidato deverá pre-

encher o cadastro de inscrição que estará disponibilizado através do
sítio cvest.ifpe.edu.br e efetuar recolhimento da taxa de inscrição no
valor de R$ 80,00 (oitenta reais) para os Cargos de Nível Superior -
Classe E, e de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os Cargos de Nível

Médio e Intermediário - Classe C e D, através da Guia de Re-
colhimento da União - GRU -, gerada no ato da inscrição, a ser paga
nas Agências do Banco do Brasil impreterivelmente até o dia
14/04/2014. Somente serão aceitas inscrições realizadas até o dia
11/04/2014, e cujo pagamento seja efetuado até o dia 14/04/2014.
NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS O
DIA 14/04/2014, BEM COMO AGENDAMENTOS DE PAGAMEN-
TO .

2.3.2. Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de
inscrição, salvo no caso de cancelamento do concurso por parte da
Administração.

2.3.3. Somente será permitida a realização de uma inscrição
por candidato, sendo concedidas alterações em seu cadastro até o dia
25/04/2014.

2.3.4. O Cartão de Inscrição será disponibilizado no sítio do
IFPE, a partir do dia 05/05/2014, sendo de responsabilidade exclusiva
do candidato a conferência das informações nele contidas. Havendo
divergência nos dados, o candidato deverá proceder às alterações
diretamente no sítio cvest.ifpe.edu.br, até o dia 07/05/2014.

2.3.5. São de exclusiva responsabilidade do candidato as
informações dos dados cadastrais exigidos no ato da inscrição, sob as
penas da lei, pois fica subentendido que, no referido ato, o mesmo
tenha o conhecimento pleno do presente Edital e a ciência de que
preenche todos os requisitos.

3. DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

3.1. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Fe-
deral nº. 3.298/99 e suas alterações, bem como na Súmula nº. 45 da
Advocacia-Geral da União (pessoas com visão monocular).

3.2. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições
especiais previstas no Decreto Federal nº. 3.298/99, particularmente
em seu artigo 40, participarão do Concurso em igualdade de con-
dições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e
local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para apro-
vação.
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2. Físico-química: 2.1 Soluções. Definição Coeficiente de solubi-
lidade. Unidades de concentração (densidade, título, fração molar,
molalidade e molaridade). Diluição e mistura de soluções. 2.2 Ti-
tulação ácido-base. 2.3 Dispersão e colóides. 2.4 Propriedades co-
ligativas: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. 2.5 Ter-
modinâmica química: energia interna, trabalho, calor, entalpia, ener-
gia de ligação, lei de Hess, Ciclo de Haber-Born, entropia, energia
livre de Gibbs e energia de ativação. 2.6 Cinética química: velocidade
média de reação, lei de velocidade, ordem de reação e mecanismos de
reação. 2.7 Equilíbrio químico molecular. Constantes de equilíbrio
(Kc e Kp). Equilíbrio iônico. Hidrólise de sais. Solução tampão.
Produto de solubilidade. 2.8 Eletroquímica: pilhas, pilha de Daniell,
força eletromotriz das pilhas, eletrodo padrão de hidrogênio, ele-
trólise, eletrólise ígnea, eletrólise em solução aquosa, aplicações da
eletrólise. 2.9 Radioatividade: emissões (alfa, beta e gama), fissão e
fusão nuclear. Cinética de decaimento radioativo e tempo de meia-
vida. 3. Química Orgânica: 3.1 Definição. 3.2 Classificação de ca-
deias carbônicas. 3.3 Hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, al-
cadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Álcoois. Fenóis. Éteres.
Ésteres. Ácidos carboxílicos. Cetonas. Aldeídos. Anidridos. Aminas.
Amidas. Nitrilas. Isonitrilas. Nitrocompostos. Haletos orgânicos. 3.4
Isomeria plana: cadeia, posição, compensação, função e tautomeria.
Isomeria espacial: geométrica e ótica. 3.5 Reações orgânicas: eli-
minação, adição, substituição e oxi-redução. Efeitos eletrônicos: efei-
to indutivo e ressonância.

CÓDIGO 108 - CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁ-
TICA E SUAS TECNOLOGIAS

1. Movimento em uma, duas e três dimensões. 1.1 Velo-
cidade média e Velocidade instantânea. 1.2 Aceleração média e Ins-
tantânea. 1.3 Queda livre, lançamento vertical e oblíquo. 1.4 Mo-
vimento circular uniforme e variado. 2.Leis de Newton. 2.1 Leis de
Newton. 2.2 Força elástica. 2.3 Forças de resistência. 2.4 Forças em
trajetórias curvilíneas. 3.Trabalho e Energia. 3.1 Forças conservativas
e não conservativas. 3.2 Conservação da energia. 3.3 Sistemas con-
servativos e não-conservativos 4.Centro de Massa e Momento Linear.
4.1 Momento linear de um sistema de partículas.04.2 Conservação do
Movimento Linear. 4.3 Colisões mecânicas em uma e duas dimen-
sões. 5. Dinâmica da Rotação. 5.1 Momento de uma força. 5.2 Mo-
mento de inércia. 5.3 Conservação do momento angular. 6. Gra-
vitação Universal. 7. Estática do Corpo Rígido. 8 Mecânica dos
Fluidos. 8.1 Estática dos fluidos. 8.2 Dinâmica dos fluidos. 9. Ter-
mometria e Dilatação Térmica. 10. Teoria Cinética dos Gases. 11
Calor. 11.1 Calorimetria. 11.2 Mudança de fase.11.3 Propagação de
calor. 12. Leis da Termodinâmica. 12.1 1' Lei da Termodinâmica. 12.2
Entropia e a 2' Lei da Termodinâmica. 13. Óptica Geométrica. 13.1
Reflexão. 13.2 Espelhos planos e esféricos. 13.3 Refração. 13.4 Len-
tes e Instrumentos ópticos. 14 Movimentos Oscilatórios. 14.1 Mo-
vimento Harmônico Simples. 14.2 Oscilações Amortecidas. 14.3 Os-
cilações Forçadas. 14.4 Ressonância. 15. Ondas. 15.1 Ondas Es-
tacionárias. 15.2 Difração, polarização e interferência. 15.3 Acústica.
16. Óptica Física. 16.1 Difração, polarização e interferência da luz.
17. Eletrostática. 17.1 Força, campo e potencial elétrico. 17.2 Lei de
Gauss. 17.3 Condutores em equilíbrio eletrostático. 18 .Eletrodinâ-
mica. 18.1 Corrente elétrica e densidade de corrente. 18.2 Modelo
clássico da condução. 18.3 Leis de Ohm. 18.4 Circuitos elétricos
simples e leis de Kirchhoff. 19. Eletromagnetismo. 19.1 Força e
campo magnético. 19.2 Indução eletromagnética. 19.3 Correntes al-
ternadas. 19.4 Propriedades magnéticas da matéria. 19.5 Ondas ele-
tromagnéticas. 20.Relatividade e Física Nuclear. 20.1 Relatividade
restrita. 20.2Decaimento radioativo. 20.3 Fissão e fusão nuclear. 21.
Física Quântica. 21.1 Radiação do corpo negro. 21.2 Efeito fotoe-
létrico. 21.3 Efeito Comptom. 21.4 Espectros atômicos. 21.5 Átomo
de hidrogênio, átomo de Rutherford-Bohr

CÓDIGO 109 / 110 - CIÊNCIAS DA NATUREZA, MA-
TEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

1. Fundamentos aritméticos: 1.1 Números naturais, inteiros:
operações e ordem. Números primos e compostos. Teorema fun-
damental da aritmética, máximo divisor comum e mínimo múltiplo
comum; 1.2 Números racionais e números irracionais: operações e
propriedades; 1.3 Razão, proporção, grandezas proporcionais, regras
de três, porcentagem, juros simples, juros compostos; 1.4 Problemas
de primeiro e segundo graus. 2. Estudo das funções: 2.1 Análise de
funções reais: gráficos, comportamento, sinal, função injetora, so-
brejetora e bijetora, funções pares e funções ímpares; 2.2 Função
inversa; 2.3 Composição de funções; 2.4 Operações com funções; 2.5
Transformações no gráfico de uma função; 2.6 Função afim; 2.7
Função quadrática; 2.8 Função modular; 2.9 Função exponencial;
2.10 Função logarítmica; 2.11 Funções trigonométricas; 2.12 Função
racional. 3. Trigonometria: 3.1 Razões trigonométricas no triângulo
retângulo; 3.2 Lei dos senos lei dos cossenos; 3.3 Adição, subtração,
duplicação e bissecção de arcos trigonométricos; 3.4 Transformação
em produto; 3.5 Relações trigonométricas; 3.6 Equações e inequações
trigonométricas; 4. Números Complexos: 4.1 Representação e ope-
rações nas formas algébrica e polar; 4.2 Potências e raízes de um
número complexo. 5. Polinômios e Equações algébricas: 5.1 Po-
linômios: operações, grau e raízes; 5.2 Algoritmos da divisão de
polinômios e aplicações; 5.3 Fatoração de polinômios em polinômios
irredutíveis; 5.4 Raízes reais e complexas; 5.5 Relações entre os
coeficientes e as raízes; 5.6 Frações algébricas; 5.7 Raízes racionais
de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. 6. Princípios de
contagem: 6.1 Princípio multiplicativo; 6.2 Permutações, arranjos e
combinações; 6.3 Princípio das gavetas de Dirichlet; 6.4 Princípio da
inclusão-exclusão; 6.5 Binômio de Newton; 6.6 Polinômio de Leib-
niz; 7. Probabilidade: 7.1 Noções básicas de espaços amostrais e
probabilidade; 7.2 Probabilidade condicional; 7.3 Teorema da pro-
babilidade total; 7.4 Teorema de Bayes; 7.5 Distribuição binomial de
probabilidade; 8. Estatística básica: 8.1 Conceitos estatísticos e for-
mas de apresentação de dados; 8.2 Medidas de tendência central:
média aritmética simples e ponderada, média geométrica e média
harmônica, moda e mediana; 8.3 Medidas de dispersão: desvio médio,

variância, desvio padrão e amplitude; 9. Sequências: 9.1 Sequências
recorrentes; 9.2 Progressões aritméticas; 9.3 Progressões geométricas.
10. Matrizes, determinantes e sistemas lineares: 10.1 Matrizes; 10.2
Determinantes; 10.3 Sistemas lineares. 11. Geometria euclidiana: 11.1
Geometria de posição no espaço; 11.2 Estudos dos ângulos; 11.3
Estudo dos polígonos; 11.4 Estudo dos triângulos; 11.5 Estudo dos
quadriláteros; 11.6 Estudo da circunferência; 11.7 Semelhança de
figuras planas; 11.8 Relações métricas no círculo; 11.9 Teorema de
Pitágoras; 11.10 Áreas de figuras planas; 11.11 Estudo dos prismas;
11.12 Estudo dos cilindros; 11.13 Estudo das pirâmides; 11.14 Estudo
dos cones; 11.15 Estudo da esfera; 11.16 Poliedros; 11.17 Sólidos de
revolução; 11.18 Princípio de Cavalieri. 12. Geometria analítica plana
e espacial - com tratamento vetorial: 12.1 Distância entre dois pontos;
12.2 Vetores no plano e no espaço; 12.3 Operações com vetores; 12.4
Produto escalar e ângulo entre vetores; 12.5 Projeção ortogonal; 12.6
Equações paramétricas da reta; 12.7 Equações cartesianas da reta;
12.8 Ângulos entre retas; 12.9 Distância de um ponto a uma reta;
12.10 Produto vetorial e produto misto; 12.11 Equação cartesiana do
plano; 12.12 Equações paramétricas do plano; 12.13 Intersecção de
planos, intersecção de retas e intersecção de retas e planos; 12.14
Distância de um ponto a um plano; 12.15 Distância entre retas re-
versas e entre retas paralelas; 12.16 Estudo da circunferência no
plano; 12.17 Estudo das cônicas no plano: elipse, hipérbole e pa-
rábola; 12.18 Equação da esfera; 12.19 Rotação e translação de eixos
no plano. 13. Derivada: 13.1 Limites; 13.2 Continuidade da função;
13.3 Derivada da função; 13.4 Regras de derivação; 13.5 Pontos
críticos e pontos de inflexão; 13.6 Aplicações da derivada. 14. In-
tegral: 14.1 Integral indefinida; 14.2 Técnicas de integração; 14.3
Integral definida; 14.4 Teorema fundamental do cálculo; 14.5 Apli-
cações da integral definida.

CÓDIGO 111 - CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁ-
TICA E SUAS TECNOLOGIAS

1.Definições e conceitos gerais: 1.1 Fenômenos estudados
pela estatística; 1.2 Modelos matemáticos determinísticos e proba-
bilísticos; 1.3 População e amostra; 1.4 Variáveis e tipos de variáveis:
variáveis quantitativas discretas e contínuas e variáveis qualitativas
(categóricas) nominais e ordinais; 1.5 Escalas de medida: nominal,
ordinal, intervalar e de razão. 2. Estatística descritiva: 2.1 Medidas de
posição, medidas de dispersão e quantis; 2.2 Gráficos estatísticos:
Gráficos de barra e de pizza, histograma, box-plot, gráficos de quan-
tis, gráficos de dispersão; 2.3 Tabelas de contingência. 3. Proba-
bilidade: 3.1 Experimentos aleatórios, espaços amostrais e eventos;
3.2 Axiomas de Kolmogorov e funções de probabilidade; 3.3 Pro-
priedades de funções de probabilidade; 3.4 Probabilidade condicional,
independência entre eventos; 3.5 Teorema de Bayes. 4. Variáveis
Aleatórias: 4.1 Definição e exemplos de variáveis aleatórias discretas;
4.2 Funções de densidade de probabilidade e funções de distribuição
acumulada para variáveis aleatórias discretas; 4.3 Principais distri-
buições de probabilidade discretas: uniforme, Bernoulli, binomial,
hipergeométrica, geométrica, pascal (binomial negativa), Poisson; 4.4
Definição e exemplos de variáveis aleatórias contínuas; 4.5 Funções
de densidade de probabilidade e funções de distribuição acumuladas;
4.6 Principais distribuições de probabilidade contínuas: exponencial,
gama, normal, qui-quadrado, F de Fisher-Snedecor, distribuição t de
Student; 4.7 Tabelas de probabilidades das distribuições normal, qui-
quadrado, F de Fisher-Snedecor e t de Student; 4.8 Vetores aleatórios
bidimensionais discretos e contínuos; 4.9 Distribuição conjunta, dis-
tribuição condicional e teorema de Bayes; 4.10 Funções de variáveis
aleatórias e de vetores aleatórios bidimensionais; 4.11 Método do
Jacobiano; 4.12 Esperança, variância e covariância; 4.13 Indepen-
dências entre variáveis aleatórias. 5. Inferência estatística: 5.1 Pa-
râmetros populacionais; 5.2 Estatísticas e estimadores; 5.3 Estima-
dores viesados e não viesados; 5.4 Estimação da média e da va-
riância; 5.5 Estimação intervalar: intervalo de confiança para a média
de populações normais; 5.6 Testes de hipótese: testes para com-
paração de médias de populações normais (uma e duas amostras
independentes e amostras pareadas). 6. Estatística não paramétrica:
6.1 Teste binomial; 6.2 Teste de Wilcoxon; 6.3 Teste de Kruskal-
Wallis; 6.4 Teste de Kolmogorov-Smirnov; 6.5 Teste qui-quadrado
para independência, homogeneidade e aderência; 7. Técnicas de
amostragem: 7.1 Definições e conceitos gerais; 7.2 Parâmetros po-
pulacionais; 7.3 Amostragem probabilística e não probabilística; 7.4
População, amostra, unidade populacional, unidade amostral; 7.5 Des-
crição dos principais planos amostrais: amostragem aleatória simples
com e sem reposição, amostragem estratificada, amostragem por con-
glomerados, amostragem sistemática; 7.6 Estimação da média, da
variância e de proporções em amostras aleatórias simples com e sem
reposição; 7.7 Intervalos de confiança para a média e para proporções
em amostras aleatórias simples com e sem reposição. 8. Modelos de
Regressão linear simples e múltipla com erros normais: 8.1 For-
mulação do modelo; 8.2 Correlação; 8.3 Estimação dos parâmetros;
8.4 Teste F e teste t. 9. Planejamento de experimentos: 9.1 Definições
e conceitos gerais; 9.2 Princípios básicos da experimentação; 9.3
Unidade experimental, fator, níveis do fator (tratamentos), variáveis
resposta, interação entre fatores, erro experimental; 9.4 Delineamento
experimental inteiramente aleatorizado e em blocos; 9.5 ANOVA. 10.
Programas de computador para análise estatística de dados: 10.1
SPSS; 10.2 SAS; 10.3 R.

getal; reino Animalia - características gerais; principais grupos. 6.
Anatomia e Fisiologia comparada: digestão, circulação, respiração,
excreção, regulação hormonal, coordenação nervosa e sensorial. 7.
Genética: conceitos básicos; leis de Mendel; noções de probabilidade;
genealogias; genes letais; herança com dominância completa e in-
completa; alelos múltiplos, herança dos grupos sanguíneo dos sis-
temas ABO e MN, fator Rh; interação gênica; determinação do sexo,
herança do sexo e aberrações cromossômicas; Biotecnologia (trans-
gênicos e clonagem); bioética. 8. Evolução: teorias evolutivas; evi-
dências da evolução; mecanismos de evolução; especiação. 9. Eco-
logia: conceitos fundamentais; estrutura dos ecossistemas, fluxo de
energia e ciclo da matéria; dinâmica de populações; relações eco-
lógicas; sucessão ecológica; biomas; ecologia da conservação. 10.
Poluição ambiental e Saúde Humana: poluição hídrica, atmosférica e
edáfica. Impactos ambientais e ações mitigadoras: sobre rios e re-
servatórios; mares e oceanos; solo. Política ambiental e Gestão am-
biental.

CÓDIGO 113 - CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNO-
LOGIAS

1. Circulação e dinâmica atmosférica. 2. A interação dos
elementos do clima com os fatores da atmosfera terrestre. 3. Do-
mínios morfoclimáticos brasileiros. 4. A tectônica global e as formas
de relevo. 5. Morfogênese e morfodinâmica do relevo. 6. Problemas
ambientais urbanos e rurais. 7. Fatores e processos de formação dos
solos. 8. Biogeografia: a vida e o ambiente físico e sua conservação.
9. Bacias hidrográficas brasileiras: dinâmica e conservação. 10. A
representação do espaço geográfico e suas novas tecnologias. 11. A
urbanização no Brasil e no mundo: processo histórico e tendências
contemporâneas. 12. Geografia e política da energia: implicações
espaciais, econômicas e socioambientais do aproveitamento das fon-
tes energéticas. 13. A globalização econômica e suas transformações
na geografia das indústrias e dos serviços. 14. A inserção do Nordeste
na questão regional brasileira. 15. Comércio exterior e integração sul-
americana. 16. União Europeia: processo histórico de formação e
expansão e os desafios atuais. 17. As tendências contemporâneas da
geografia da população no Brasil e no mundo. 18. Espaço urbano e
cidadania: os movimentos sociais e as novas arenas de contestação.
19. Novas dinâmicas territoriais no Brasil agrícola. 20. A ordem
ambiental internacional.

CÓDIGO 114 - CIÊNCIAS JURÍDICAS
1. Administração Pública; Ato Administrativo; Licitação;

Contrato Administrativo; Bens Públicos; Serviços Públicos; Bens Pú-
blicos e Agentes Públicos. 2. Teoria Geral do Estado, Poder Cons-
tituinte; Controle de Constitucionalidade. 3. Direitos e Garantias Fun-
damentais; Organização do Estado e dos Poderes. 4. Sistema Tri-
butário Nacional. Tributos. Obrigação Tributária. Crédito Tributário.
Administração Tributária. 5. Impostos Federais, Estaduais e Muni-
cipais. 6. Contrato de trabalho e relação de emprego. Sujeitos do
contrato de trabalho: empregado e empregador. Duração do trabalho.
Repousos. 7. Remuneração e salário. Higiene e segurança no trabalho.
Extinção do contrato de trabalho. 8. Sistema Previdenciário; segu-
rados obrigatórios e facultativos; custeio e benefícios previdenciários;
acidentes de trabalho. 9. Relação Jurídica: conceito, características,
classificação, elementos. Sujeitos de Direito: pessoa natural e pessoa
jurídica. Dos Direitos da Personalidade. 10. Fato Jurídico. Negócios
Jurídicos. Atos Ilícitos. Teoria Geral das Obrigações. Responsabi-
lidade Civil.

CÓDIGO 115 - CONTABILIDADE
1. Contabilidade Geral; 2. Contabilidade de Custos: 2.1 Es-

trutura de Sistemas: custeio por processos, custeio por ordens de
serviço e por operação; 2.2 Comportamento de custos: 2.3 Relação
entre custo, volume e lucro; 2.4 Custeio variável e baseado em ati-
vidades; 3. Contabilidade Gerencial: 3.1 Planejamento do lucro; 3.2
Custos padrão e Balanced Scorecard; 3.3 Orçamentos flexíveis e
análise de custos gerais; 3.4 Relatórios por segmentos e descen-
tralização; 3.5 Custos relevantes para a tomada de decisões; 3.6 De-
cisões do orçamento de capital; 3.7 Custeio de departamentos de
serviços; 3.8 Análise de demonstrações financeiras. 4. Teoria da Con-
tabilidade; 5. Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de
Contabilidade.

CÓDIGO 116 - CONTROLE E PROCESSOS INDUS-
TRIAIS

1. Circuitos RLC de 1ª e 2ª ordem no domínio do tempo com
alimentação CC e CA. 2. Dispositivos de eletrônica analógica: dio-
dos, transistor bipolar e transistor de efeito de campo. Aplicações
práticas de diodos. Amplificação e chaveamento usando transistores.
Aplicações com transistores. Onduladores. 3. Arquiteturas típicas de
sistemas de automação. Controle sequencial. Controladores lógico-
programáveis (CLP). Linguagens de programação de CLPs. Sistemas
SCADA. Sistemas digitais de controle distribuído (SDCD's). Controle
em batelada. 4. Amplificadores operacionais: princípio de funcio-
namento e aplicações. Aplicações em circuitos lineares. Resposta em
frequência. Aplicações de circuitos não lineares. Filtros ativos: pro-
jeto e aplicações. Circuitos Geradores de Sinais. 5. Bases numéricas.
Aritmética binária. Funções lógicas. Álgebra de Boole. Minimização.
Circuitos combinatórios. Flip-flops. Contadores e projeto de con-
tadores. Introdução aos circuitos sequenciais. Projeto de circuitos
digitais de pequeno porte. 6. Arquitetura de computadores, modelos
de Harvard e von Newman. Arquiteturas de microprocessadores e
microcontroladores (RISC, CISC). Organização e Gerenciamento de
memória. Estrutura e função da CPU. 7. Linguagem montadora (as-
sembler) para microcontroladores. Conjunto de instruções, tipos de
dados e modos de endereçamento. Interface com dispositivos de en-
trada/saída (conversores AD e DA, teclado, displays, comunicação
serial). Interrupções. Conceitos gerais de sistemas embarcados. Ad-
ministração do tempo em sistemas computacionais. 8. Implementação
de sistemas de controle automático completos (sensor, atuador, con-
dicionador de sinais e cálculo e implementação de controladores) de
forma a integrar conhecimentos de eletrônica de potência, hidráulica
e pneumática, controle e instrumentação. 9. Sistemas de acionamentos

CÓDIGO 112 - CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁ-
TICA E SUAS TECNOLOGIAS

1. Citologia: a organização celular (células procarióticas e
eucarióticas); estrutura e função dos componentes citoplasmáticos; o
núcleo e as divisões celulares; bioquímica e metabolismo celular. 2.
Histologia animal: tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso.
3. Histologia vegetal: tecidos meristemáticos; de revestimento, sus-
tentação, preenchimento e condutores de seiva. 4. Embriologia e
Reprodução: gametogênese; fecundação, segmentação e gastrulação;
organogênese; anexos embrionários; desenvolvimento embrionário
humano, sistema genital masculino e feminino, DST - Doenças Se-
xualmente transmissíveis; métodos anticoncepcionais. 5. Os seres vi-
vos: sistema de classificação dos seres vivos; os vírus e a saúde
humana; características gerais, importância e doenças relacionadas
aos organismos dos reinos Monera, Protista e Fungi; reino Plantae -
características gerais; principais grupos; morfologia e fisiologia ve-
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