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EDITAL PRORH Nº 173/2012 

A Pró-Reitor de Recursos Humanos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

no uso de suas atribuições legais, com base na Lei complementar nº 108 de 18 de 

maio de 2005 e considerando: 

I- as autorizações exaradas nos protocolos nºs: 10.803.964-7;10.803.987-

6;10.803.941-8;10.803.986-810.804.016-3; 

II- a necessidade de suprir a Universidade Estadual de Ponta Grossa com 

Agentes Universitários, em caráter excepcional e temporário, na forma do artigo 

37, IX da Constituição da República; 

III- que por se tratar de serviço público essencial, a Universidade Estadual de 

Ponta Grossa não pode deixar de cumprir seus compromissos com a 

comunidade; 

T O R N A  P Ú B L I C O   

O presente Edital que estabelece instruções especiais destinadas a realização de 

Processo Seletivo Simplificado para as funções constantes do Anexo I do 

presente Edital. 

I- DO REGIME JURÍDICO  

1.1- As contratações ocorrerão em Regime Especial (CRES) de acordo com 

a autorização governamental, com fundamento no artigo 37, inciso IX da 

Constituição da República e na Lei Complementar nº 108 de 18 de maio de 

2005.   

2- DA INSCRIÇÃO:  

2.1) As inscrições serão feitas exclusivamente através do endereço eletrônico 

www.uepg.br disponível no período de 19 a 23 de novembro de  2012. Os 

documentos constantes do item 3 do presente edital mais a ficha de inscrição e o 

comprovante de pagamento da taxa deverão ser entregues na Pró Reitoria de 

Recursos Humanos, sita a Avenida General Carlos Cavalcanti, nº 4748-bloco da 

Reitoria entre os dias 19 e 23 de novembro de 2012, das 08h30min às 11h30min 

e das 14h às 17h, pessoalmente ou através de procurador munido de competente 

instrumento com firma reconhecida. 

3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO E SELEÇÃO: 

3.1) Fotocópia do certificado de escolaridade exigido para a Função de acordo 

com o anexo I do presente Edital; 

3.2) Curriculum Vitae para a função de Enfermeiro com os documentos 

comprobatórios; 

3.3) Fotocópia da carteira de identidade ou documento equivalente com foto; 

3.4) Procuração com poderes específicos para que o outorgado promova a 

inscrição para o Teste Seletivo, com firma reconhecida, caso a inscrição não seja 

feita pelo próprio candidato; 

3.5) Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição ao teste, no valor 

de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para as funções das classes II e III e de R$ 80,00 

(oitenta reais) para a função da classe I, que deverá ser recolhida nas agências da 

Caixa Econômica Federal – agência 3186 operação 006 conta 5-1. Serão aceitos 

como comprovantes somente depósitos efetuados diretamente no caixa e 

transferências de contas via auto-atendimento;        

3.6) A inscrição será validada somente após a confirmação do depósito na conta 

acima especificada. Não havendo em nenhuma hipótese a sua restituição; 

3.7) A documentação acima citada referente aos itens 3.1 e 3.2 deverá estar 

autenticada por cartório ou na PRORH; 

4. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES: 

4.1) Através de edital publicado na imprensa local e na internet (www.uepg.br) 

no dia  de 28 de novembro de 2012 e também afixado na Seção de Provimento 

de Cargos e Contratos - PRORH, os candidatos tomarão conhecimento das 

inscrições deferidas. 

4.2) Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas terão o prazo até às 

17:00 horas do dia 30  de  novembro  de 2012 para interpor recursos. 

5. DAS VAGAS EXISTENTES: 

http://www.uepg.br/


As vagas existentes são as discriminadas no quadro em anexo. Durante o prazo 

de validade do teste seletivo, poderão ser contratados os candidatos classificados 

em caso de abertura de novas vagas. 

6. DA DATA DA REALIZAÇÃO DO TESTE: 

A prova será realizada no dia 09 de dezembro de 2012. 

7. DAS PROVAS: 

7.1) O processo de seleção constará de Prova Escrita e Prova de Títulos para a 

Função de Enfermeiro. 

7.2) Através de edital publicado na imprensa local e na internet (www.uepg.br) 

no dia  05 de dezembro de 2012 e também afixado na Seção de Provimento de 

Cargos e Contratos - PRORH, os candidatos tomarão conhecimento dos  horários 

e locais de realização das provas. 

7.3) Para efeitos de classificação, o candidato deverá atingir nota igual ou 

superior a 5,00 (cinco). 

7.4) Em caso de empate, serão utilizados os critérios a seguir, na ordem de 

preferência: 

-maior idade; 

- maior nota na prova objetiva. 

8. DA CONTRATAÇÃO: 

8.1) A aprovação do candidato não gera qualquer direito a contratação, ficando a 

mesma, condicionada a disponibilidade financeira/ orçamentária, necessidade e 

interesse institucional. 

8.2) O candidato aprovado será contratado por prazo determinado com Contrato 

de Regime Especial, nos termos da Lei Complementar nº108/2005. 

8.3) O contrato será  firmado por até 01 ano,sem possibilidade de prorrogação.. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1) O teste seletivo terá validade até 31/10/2013. 

9.2) Não será procedida contratação que implique em acúmulo ilegal de cargos, 

empregos ou funções públicas. 

9.3) O aprovado deverá apresentar exames médicos, conforme discriminação 

constante do Edital de convocação para tal fim, cujos exames deverão ser 

apreciados pelo Médico do Trabalho da UEPG que expedirá o laudo 

considerando o candidato apto para o exercício da função, objeto da contratação.  

9.4) O resultado final do processo seletivo será publicado no Diário Oficial do 

Estado e no endereço eletrônico www.uepg.br  

9.5) Caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias contados da publicação do 

resultado final. 

9.6) O recurso deverá ser formalizado no protocolo geral da UEPG, e dirigido a 

Seção de Provimento de Cargos e Contratos da PRORH. 

9.7) A PRORH encaminhará os recursos para decisão da respectiva Comissão. 

9.8) Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração da 

UEPG.   

                                  Ponta Grossa, 13 de novembro de 2012.    

           Ana Maria Salles Rosa Solak   

                    PRÓ-REITOR 

 

  ANEXO I 

Função: Auxiliar Operacional – Agropecuária  

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: III 

Série: C 

Salário: R$ 809,50 (Oitocentos e nove reais e cinqüenta centavos) mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo. 

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
Bovinocultura do leite: 
- Manejo Geral do Rebanho Leiteiro 

- Alimentação do rebanho com silagens, forragens e concentrados 

- Manejo de bezerros em aleitamento 

- Manejo de bezerros desmamados 

- Manejo de novilhas para inseminações e em gestação 

   - Ordenha de vacas em lactação 

   - Limpeza de equipamentos de ordenha 

http://www.uepg.br/


- Limpeza das instalações de leiteria e centro de manejo 

   - Confecção e Manutenção de cercas 

- Colheita e ensilagem de forragens 

   - Colheita e armazenamento de fenos 

   - Auxiliar nas aulas práticas e eventos didáticos 

   - Auxiliar nos tratamentos sanitários 

Ovinocultura de Corte: 

   - Manejo Geral do Rebanho de Ovinos 

- Alimentação do rebanho com silagens, forragens e       concentrados; 

- Manejo de matrizes e reprodutores para coberturas (acasalamento); 

- Manejo de matrizes com cordeiros (cria) ao pé; 

   - Manejo de cordeiros lactentes e borregos desmamados; 

- Manejo de borregas para coberturas (acasalamento) e em gestação; 

- Manejo de borregos e borregas para eventos de exposições; 

   - Limpeza das instalações de apriscos e centro de manejo; 

   - Confecção e manutenção de cercas; 

   - Confecção e ensilagem de forragens; 

   - Colheita e armazenamento de fenos; 

   - Auxiliar nas aulas práticas e eventos didáticos; 

   - Auxiliar nos tratamentos sanitários; 

  Agricultura: 

  - Conhecimento de técnicas de plantios nas culturas: 

- Arroz, soja, milho, sorgo, aveia, cevada, trigo, nabo, ervilhaca milheto, batata, 

uva, maça, pêssego, ameixa, pêra; 

- Adubação das culturas, tratamento de sementes, aplicação de defensivos, 

capina amontoa; 

- Conhecimento de limpeza e manutenção de plantadeiras e semeadeiras; 

- Conhecimento em limpeza e classificação de sementes de feijão, soja e trigo; 

- Conhecimento de confecção de silagem; 

- Conhecimento de armazenamento de sementes, defensivos e fertilizantes;  

- Conhecimento em fabricação de ração. 

Manejo de suínos: 

- Conhecimento de alimentação e tratos de suínos. 

Segurança do Trabalho: NR 5 e NR 31 (Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Auxiliar Operacional – Limpeza  

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: III 

Série: C 

Salário: R$ 809,50 (Oitocentos e nove reais e cinqüenta centavos) mensais.  

Escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS: 

Língua Portuguesa: Compreensão de texto. A estruturação da frase. Ortografia. 

Concordância verbal e nominal. Acentuação gráfica. Sinônimos e antônimos. 

Singular e Plural. Separação silábica.  

Matemática: raciocínio lógico. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 

Medidas de: tempo, comprimento, áreas e massa. Porcentagem. Regra de três 

simples.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Licenciamento Ambiental. Riscos 

associados aos resíduos de serviços de saúde. De segurança no serviço – Leis nº 

8. 213de 24/07/91. Serviço de limpeza hospitalar. Medidas preventivas contra 

acidentes mecânicos, ergonômicos e biológicos. Vida e meio ambiente, Ética 

profissional, Cidadania e Relações Humanas no Trabalho, Segurança no 

trabalho, Manutenção e conservação de materiais e equipamentos, 

Gerenciamento de resíduos de serviço de  

saúde, Coleta seletiva e reciclagem, Princípios gerais de limpeza, Limpeza e 

desinfecção de materiais e equipamentos, Técnicas de execução de limpeza.  

Segurança do Trabalho: NR 5 e 6 (Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

Função: Oficial de Manutenção-Jardineiro 



Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: III 

Série: B 

Salário: R$ 1.004,62 (Hum mil e quatro reais e sessenta e dois centavos) 

mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo. 

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS: 

Língua Portuguesa: Compreensão de texto. A estruturação da frase. Ortografia. 

Concordância verbal e nominal. Acentuação gráfica. Sinônimos e antônimos. 

Singular e Plural. Separação silábica.  

Matemática: raciocínio lógico. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 

Medidas de: tempo, comprimento, áreas e massa. Porcentagem. Regra de três 

simples.   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Normas e equipamentos de segurança; 

Conhecimento sobre: plantio e corte dos gramados, poda e replantio de árvores e 

plantas ornamentais; noções de solo, serviços volantes de limpeza, jardinagem, 

coleta de lixo e limpeza das vias e áreas públicas; serviços de caráter profilático 

no combate de pragas, insetos, roedores e ervas daninhas nas edificações e outras 

áreas; produzir mudas de plantas ornamentais; produzir vasos ornamentais. 

Segurança do Trabalho: NR 5 e NR 6 (Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Auxiliar Operacional-Atividades de Ensino 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: III 

Série: C 

Salário: R$ 809,50 (Oitocentos e nove reais e cinqüenta centavos) mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo.   

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS: 

Língua Portuguesa: Compreensão de texto. A estruturação da frase. Ortografia. 

Concordância verbal e nominal. Acentuação gráfica. Sinônimos e antônimos. 

Singular e Plural. Separação silábica.  

Matemática: raciocínio lógico. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 

Medidas de: tempo, comprimento, áreas e massa. Porcentagem. Regra de três 

simples.   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos de informática. 

Conhecimentos básicos em sistema operacional Windows. Software de pacotes 

de escritório: Microsoft Office e OpenOffice/BrOffice. Medidas preventivas 

contra acidentes mecânicos e ergonômicos. Vida e meio ambiente, Ética 

profissional, Cidadania e Relações Humanas no Trabalho, Segurança no 

trabalho, Manutenção e conservação de materiais e equipamentos (multimeios). 

Segurança do Trabalho: NR 6 e NR 11 (Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Cozinheiro 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: II 

Série: C 

Salário: R$ 1.065,80 (Hum mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) 

mensais.  

Escolaridade exigida: Ensino Médio completo.   

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS: 



Língua Portuguesa: Análise interpretativa de textos. Nova Ortografia. 

Ortografia. Regência e concordância: verbal e nominal. Acentuação gráfica. Uso 

do sinal da crase. Uso dos pronomes.   

Matemática: raciocínio lógico. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 

Medidas de: tempo, comprimento, áreas e massa. Porcentagem. Regra de três 

simples.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Controle da qualidade em sistemas 

de alimentação coletiva. Princípios básicos da higienização. 

Microbiologia básica de alimentos. Boas Práticas de Manipulação de 

frutas e hortaliças. Boas práticas de Manipulação de produtos cárneos. 

Cuidados dentro da cozinha. 
Segurança do Trabalho: NRs 5,6,17(Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Técnico em Laboratório 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: II 

Série: C 

Salário: R$ 1.065,80 (Hum mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) 

mensais.  

Escolaridade exigida: Ensino Médio completo. 

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS: 

Língua Portuguesa: Análise interpretativa de textos. Nova Ortografia. 

Ortografia. Regência e concordância: verbal e nominal. Acentuação gráfica. Uso 

do sinal da crase. Uso dos pronomes.  

Matemática: raciocínio lógico. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 

Medidas de: tempo, comprimento, áreas e massa. Porcentagem. Regra de três 

simples.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos de Química Geral;  

Preparo de materiais, montagem de técnicas e experimentos de 

laboratório; 

Utilização, limpeza e secagem de vidrarias e materiais similares; 

Preparo e manipulação de soluções químicas,diluições; medidas e 

pesagens; 

Utilização de equipamentos de laboratório; 

Controle de estoque de materiais de laboratório; 

Cálculos aplicados em práticas de laboratório; 

Preparo de meios de cultura,cultura de micro-organismos,técnicas de 

esterilização; 

Normas de segurança em laboratório,equipamentos de proteção 

individual e coletiva;saúde ocupacional,riscos químicos e biológicos; 

Preservação ambiental e descarte de resíduos.  
Segurança do Trabalho: NRs 6 e 32(Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Enfermeiro 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: I 

Série: C 

Salário: R$ 2.504,29 (dois mil, quinhentos e quatro reais e vinte e nove 

centavos)  

Escolaridade exigida: Graduação em Enfermagem  

   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

25 questões objetivas valendo 0,4 cada questão.  



A enfermagem na Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar e Central 

de Esterilização; 

Centro de Material Esterilizado, Gerenciamento de Enfermagem; 

Biossegurança no Centro Cirúrgico; 

Papel do Enfermeiro no planejamento e organização do Centro de 

esterilização; 

Normas técnicas de processamento de artigos e superfícies; 

Equipamentos de proteção individual – EPI; 

Desinfetantes hospitalares; 

Aspectos conceituais e microbiológicos; 

Organização do centro de material e esterilização; 

Indicadores de qualidade do centro de material e esterilização 

Bibliografia: 

COSTA. J. A. Atividades de enfermagem no Centro de Materiais e 

Esterilização: subsídios para o dimensionamento de pessoal. 
[dissertação]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem/USP; 2009.  

Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/ [dissertação].  

HOWARD; J.P. Controle de infecção hospitalar: normas & 

procedimentos práticos. Santos, 1996. 

OLIVEIRA; N. O. J. Noções básicas para assistência de Enfermagem 

em centro cirúrgico, sala de recuperação e central de material e 

esterilização. Moriá, 2012. 

RODRIGUES; E. A. C. & MENDONÇA J. S. & AMARANTE; J. M. 

B.& ALVES; M. B. A. F. & BAUN; R. S. G.; RAICHTMANN; R.  

Infecções hospitalares: prevenção e controle.  Savier, 1997. 

SANTOS; N.C.M. Enfermagem na prevenção e controle hospitalar. 

São Paulo: Iátria, 2003. 

UCHIKAWA; K. SILVA; A.  PSALTIKIDIS; E M. Enfermagem em 

centro de material e esterilização. Manole, 2011. 

 
Função: Técnico Administrativo 

Nº de vaga: 01 (uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: II 

Série: C 

Salário: R$ 1.065,80 (Hum mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) 

mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino médio completo. 

   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Língua Portuguesa: Análise interpretativa de textos. Nova Ortografia. 

Ortografia. Regência e concordância: verbal e nominal. Acentuação gráfica. Uso 

do sinal da crase. Uso dos pronomes.  

Matemática: 10 questões objetivas de Matemática, valendo 0,25 cada questão, 

versando sobre os seguintes temas: 

Números inteiros: operações e propriedades;     múltiplos e divisores. 

Números racionais: operações na forma fracionária e decimal. 

Números e grandezas proporcionais; razões e proporções: divisão proporcional, 

regras de três simples e composta. 

Porcentagem. 

Juros simples. 

Funções do 1º e 2º graus. 



Equações e inequações do 1º e 2º graus. 

Progressão aritmética. 

Progressão geométrica. 

Trigonometria.   

Conhecimentos especificos: Word. Excel. Conhecimentos básicos de arquivo, 

noções de atendimento ao público, redação oficial: memorando, atas, ofícios, 

relações humanas no trabalho, administração do tempo, planejamento de 

atividades. 

Segurança do Trabalho: NRs 5 e 17(Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Técnico em Estúdio e Multimídia 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: II 

Série: C 

Salário: R$ 1.065,80 (Hum mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) 

mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
Língua Portuguesa: Análise interpretativa de textos. Nova Ortografia. 

Ortografia. Regência e concordância: verbal e nominal. Acentuação gráfica. Uso 

do sinal da crase. Uso dos pronomes.  

Matemática: raciocínio lógico. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 

Medidas de: tempo, comprimento, áreas e massa. Porcentagem. Regra de três 

simples.  

Manuseio de câmera e técnicas de captação de imagem; Edição para Vídeo; 

Montagem de ilha de edição; Montagem de mesa de corte(áudio/vídeo); Pista de 

exibição; Compreensão da utilização de programas de edição em vídeo; 

Importação e exportação de arquivos de áudio e vídeo.  

Segurança do Trabalho: NRs 5 e 17(Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Técnico em Manutenção-Eletricista 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: II 

Série: C  

Salário: R$ 1.065,80 (Hum mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) 

mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo. 

   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS: 

Língua Portuguesa: Análise interpretativa de textos. Nova Ortografia. 

Ortografia. Regência e concordância: verbal e nominal. Acentuação gráfica. Uso 

do sinal da crase. Uso dos pronomes.  

Matemática: raciocínio lógico. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 

Medidas de: tempo, comprimento, áreas e massa. Porcentagem. Regra de três 

simples.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A energia elétrica. Corrente Elétrica. 

Condutores e isolantes. Potência elétrica. Circuitos com corrente alternada. 

Circuitos com corrente contínua. Circuito monofásico. Circuito trifásico. 

Ligação em triângulo. Ligação estrela. Alimentação de circuitos com linhas 

trifásicas. Fios e cabos para linhas aéreas. Fios e cabos para instalação de luz e 

força em prédio. Instalação de eletrodutos rígidos. Instalação de eletrodutos 

flexíveis. Dutos termoplásticos. Enfiação dos condutores nos eletrodutos. 

Instalações em linhas abertas. Emendas e derivações de condutores. Ligação de 

condutores aos borns. Ligação de condutores a pinos e tomadas. Aparelhos de 

iluminação. Interruptores e tomadas. Circuitos alimentadores. Circuitos de 

distribuição. Chaves de força. Disjuntores. Quadros de distribuição. Instalações 

aéreas. Instalações subterrâneas. Ramal aéreo. Ramal em eletroduto. Ramal 



subterrâneo. Lâmpadas. Noções gerais de iluminação. Luminárias. Símbolos 

gráficos. Manutenção corretiva e preventiva. Normas de segurança. 

Segurança do Trabalho: NRs 6 e 10(Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Técnico em Manutenção-Marceneiro 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: II 

Série: C 

Salário: R$ 1.065,80 (Hum mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) 

mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo.  

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Língua Portuguesa: Análise interpretativa de textos. Nova Ortografia. 

Ortografia. Regência e concordância: verbal e nominal. Acentuação gráfica. Uso 

do sinal da crase. Uso dos pronomes.  

Matemática: raciocínio lógico. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 

Medidas de: tempo, comprimento, áreas e massa. Porcentagem. Regra de três 

simples.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ferramentas de trabalho, madeiras e 

seus derivados, juntas e encaixes, revestimentos. Corte, aparelhamento, 

esquadrejamento e furação de madeira. Utilização de ferramentas portáteis como 

furadeira, lixadeira  

entre outras. Confecção ou reparação em peças ou artefatos de madeira. 

Revestimento de madeira com fórmicas e lâminas de madeira. Serviços de 

acabamento em madeira e/ou revestimentos. Instalação e manutenção de 

mobiliários e artefatos de madeira. 

Segurança do Trabalho: NRs 6 e 12(Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Técnico Gráfico (Serigrafia) 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: II 

Série: C   

Salário: R$ 1.065,80 (Hum mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) 

mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo.  

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Língua Portuguesa: Análise interpretativa de textos. Nova Ortografia. 

Ortografia. Regência e concordância: verbal e nominal. Acentuação gráfica. Uso 

do sinal da crase. Uso dos pronomes.  

Matemática: raciocínio lógico. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 

Medidas de: tempo, comprimento, áreas e massa. Porcentagem. Regra de três 

simples. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Aplicações da serigrafia, telas serigráficas, retículas, tintas e emulsões 

serigráficas, solventes próprios para serigrafia, equipamentos 

serigráficos e suas aplicações, noções de aplicativos informatizados par 

edição de imagens e textos, princípio das cores em artes gráficas, 

policromia. 
Segurança do Trabalho: NRs 5 e 6(Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função: Técnico em Manutenção em Equipamentos 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: II 



Série: C  

Salário: R$ 1.065,80 (Hum mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) 

mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo 

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS:  

Língua Portuguesa: Análise interpretativa de textos. Nova Ortografia. 

Ortografia. Regência e concordância: verbal e nominal. Acentuação gráfica. Uso 

dos pronomes.  Matemática: Raciocínio lógico. Medidas de: tempo, 

comprimento, áreas e massa. Porcentagem.   

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Eletroeletrônica; Sistemas Digitais; 

Fundamentos de Eletricidade; Higiene e Segurança do Trabalho; Sinais 

Biológicos: geração e processamento básico; Manutenção Eletromédica; 

Instalações Elétricas Hospitalares. 
Segurança do Trabalho: NRs 6 e 35(Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Função:Técnico em Projeto Visual e Editoração 

Nº de vaga: 01(uma) 

Carga Horária semanal: 40hs 

Classe: II 

Série: C 

Salário: R$ 1.065,80 (Hum mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) 

mensais. 

Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo 

  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

40 questões objetivas valendo 0,25 cada questão.  
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Língua Portuguesa: Análise interpretativa de textos. Nova Ortografia. 

Ortografia. Regência e concordância: verbal e nominal. Acentuação gráfica. Uso 

dos pronomes.  Matemática: Raciocínio lógico. Medidas de: tempo, 

comprimento, áreas e massa. Porcentagem.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ferramentas Básicas da Interface, 

Edição de Imagem, Luz e Sombra, Teoria Cromática, Aplicação de Cor, 

Ambientação, Técnicas básicas de ilustração vetorial, Arte-final em Ilustrator, 

Interação de técnicas digitais e tradicionais, Criação e aplicação de texturas com 

técnicas tradicionais e digitais, Composição cromática, Composição 

espacial,Desenhando com a tablet, Interpretação de texto, Simulação de 

trabalhos de ilustração, Trabalhando com livros  

didáticos, Trabalhando com livros paradidáticos, Trabalhando com ilustração 

para jornais e revistas, Direcionamento artístico, Preparação de portfólio. 

Conhecimentos na área de corel draw; plotter de recorte para auto adesivo venil; 

gramaturas de papéis; estamparias em geral; serviços monocromáticos e de 

policromia e a sua forma de produção em serigrafia; tintas e materiais 

serigráficos. Manutenção e limpeza de telas; Flasch Cure.  

Segurança do Trabalho: NRs 5,6 e 17(Norma Regulamentadora) 

Disponivel em: portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm  

 

Anexo II do Edital PRORH  

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS-CLASSE I 

 

Especificação Grupo I 
Limite 

de 

pontos 

Documentos 

Comprobatórios 

Curso de doutorado, na área objeto do Teste         1,5  

Documentos 

Comprobatórios 

-Diploma, histórico 

escolar, certidão ou 

certificado de 

conclusão.   

Curso de Doutorado em área diferente do objeto do Teste         1,2 

Curso de Mestrado  n a área objeto do teste         1,0 

Curso de mestrado em área diferente do objeto do teste         0,7  

Curso de Especialização na área objeto do teste          0,5  

Outro curso de graduação com duração mínima de 04 

anos 

        0,2 

                                  Sub total         2,0 



                        Grupo II 

 

                      Grupo III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de serviço na área objeto do teste (a cada mês)         0,05 Decreto,Resolução,

Portaria,Ordem de 

Serviço, registro em  

Carteira de 

Trabalho e 

Previdência Social  

                                 Sub total         1,5 

Ministrante de curso de aperfeiçoamento na área objeto 

do teste (a cada 8horas)  

        0,02 Certificado com 

comprovação de 

carga horária e 

programa do curso  
Participante de curso de aperfeiçoamento na área objeto 

do teste 

        0,01  

                                 Sub total         1,5 

                                  Total             5,0 


