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EDITAL Nº 255/DDP/2013
(Alterado conforme retificação nº 260/DDP/2013)
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, torna pública a complementação
do Edital nº. 252/DDP/2013, publicado no Diário Oficial da União de 01/10/2013,
Seção 3, página 92, nos termos do item 13.1, conforme especificado a seguir:
1. DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1.1. CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E
1.1.1. LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos: idéias
principais e secundárias, explícitas e implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e
intertextuais. 2. Coesão e coerência textual. 3. Vocabulário: sentido de palavras e de
expressões no texto; denotação e conotação. 4. Aspectos gramaticais: concordância e
regência verbal e nominal; funcionamento de diferentes recursos gramaticais no texto
(níveis morfológico, sintático e semântico); pontuação. 5. Gêneros textuais: formas e
funções.
1.1.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1.1.2.1. Analista de Tecnologia da Informação: 1 Governança de tecnologia da
informação. 1.1 Conceitos. 1.2 ITIL v3: conceitos, estrutura e objetivos, processos e
funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços. 1.3 Noções da
contratação de bens e serviços de TIC (IN MPOG nº 04/2010). 2 Redes de
comunicação. 2.1 Técnicas de comunicação de dados: comutação de circuitos, pacotes e
células. 2.2 Arquitetura e protocolos de redes de comunicação de dados. 2.3 Modelo de
referência OSI. 2.4 Tecnologias de rede local padrão Ethernet. 2.5 Redes ópticas. 2.6
Redes sem fio (wireless). 2.7 Elementos de interconexão de redes de computadores
(gateways, repetidores, bridges, switches, roteadores). 2.8 Redes locais virtuais (IEEE
802.1Q). 2.9 Qualidade de serviço(QoS) e priorização de pacotes (IEEE 802.1p). 2.10
Aplicações de voz e imagem sobre redes, protocolo SIP, serviços multicast, “streaming”
de áudio e vídeo. 2.11 Elementos dos serviços de voz e vídeo sobre IP (gateways de
voz, gatekeepers, SIP Servers, MCUs, Codecs, H.323). 2.12 Redes metropolitanas e de
longa distância. 2.13 Serviços de diretório padrão X.500 e LDAP. 2.14 Protocolo
TCP/IP / ICMP. 2.15 Técnicas de roteamento de pacotes de dados (rotas estáticas e
protocolos de roteamento dinâmico OSPF e BGP). 2.16 Serviços de nomes de domínios

(DNS). 2.17 Serviço DHCP. 2.18 Serviços HTTP e HTTPS. 2.19 Serviço de
transferência de mensagens SMTP. 2.20 Protocolo SNMP. 3 Segurança da informação.
3.1 Vulnerabilidades e ataques a sistemas computacionais. 3.2 Algoritmos de
criptografia simétricos e assimétricos e suas aplicações. 3.3 Assinatura e certificação
digital. 3.4 Auditoria. 3.5 Firewall. 3.6 Noções da norma ABNT NBR ISO/IEC
27002:2005; 4 Lógica de programação. 4.1 Construção de algoritmos. 4.2 Tipos de
dados simples e estruturados. 4.3 Variáveis e constantes. 4.4 Comandos de atribuição,
entrada e saída. 4.5 Avaliação de expressões. 4.6 Funções pré-definidas. 4.7 Conceito de
bloco de comandos. 4.8 Estruturas de controle, seleção, repetição e desvio. 4.9
Operadores e expressões. 4.10 Passagem de parâmetros. 4.11 Recursividade. 4.12
Noções de programação estruturada. 4.13 Métodos de ordenação, pesquisa e hashing. 5
Noções de engenharia de requisitos. 5.1 Técnicas de levantamento de requisitos. 5.2
Gerenciamento de requisitos. 5.3 Especificação de requisitos.5.4 Técnicas de validação
de requisitos. 5.5 Prototipação. 6 Análise e projeto orientados a objetos. 6.1 Conceitos e
padrões de projetos. 6.2 Noções de metodologias ágeis. 6.3 Padrões de Projeto de
Software (Design Patterns). 6.4 UML: conceitos, modelos e diagramas. 6.5 Conceitos
de classes, objetos, métodos, mensagens, sobrecarga, herança, polimorfismo, interfaces
e pacotes. 7 Linguagens e tecnologias de programação. 7.1 Linguagens de programação
Java. 7.2 Programação WEB: AJAX, XML,Web Services. 7.3 Noções de servidores de
aplicação Java. 7.4 Práticas ágeis: Integração contínua, Test-driven Development
(TDD), Refactoring. 7.5 Frameworks Hibernate, Spring e Struts 2. 7.6 Teste funcional e
de unidade. 8 Administração de dados. 8.1 Modelo de Entidade-Relacionamento
(MER). 8.2 Modelo conceitual, lógico e físico. 8.3 Conceitos de banco de dados:
esquema, tabelas, campos, registros, índices, relacionamentos, transação, tipos de
bancos de dados. 8.4 Normalização de dados: conceitos, primeira, segunda e terceira
formas normais. 8.5 Linguagens de definição (DDL) e manipulação (DML) de dados
em SGBDs relacionais. 8.6 Controle de proteção, integridade e concorrência. 8.7
SGBDs Oracle, MySQL e SQL Server. 8.8 Noções de Data Mining / Business
inteligence (BI).
1.1.2.2. Auditor: Conceitos de Auditoria. Formas e tipos de Auditoria. Auditoria nas
Organizações. Normas Técnicas e Profissionais. Planejamento de Auditoria. Programa
de Auditoria. Estrutura e Controle da Administração Pública: Controle Interno e
Externo. Auditoria no Sistema de Controles Internos. Metodologia COSO ERM.
Amostragem de Auditoria. Risco de Auditoria. Relevância de Auditoria. Procedimentos
e Técnicas de Auditoria. Achados e Evidências de Auditoria. Papéis de trabalho.
Auditoria de Demonstrações Contábeis Públicas. Relatório de Auditoria. Certificado de
Auditoria. Contabilidade Pública. Orçamento Público. Constituição Federal de 1988.
Lei Federal n° 4.320/64. Decreto Lei n° 200/1967. Lei Federal n° 8.666/1993. Lei
Federal n° 10.520/2002. Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).
1.1.2.3. Bibliotecário-Documentalista: 1. Biblioteconomia e Ciência da Informação. 2.
Planejamento, gerenciamento, organização e administração de bibliotecas e serviços de
informação. 3. Representação descritiva e temática da informação: Código de
Catalogação Anglo-Americano (AACR2), Requisitos Funcionais para Registros
Bibliográficos, (FRBR). Formato MARC 21, Metadados, Recursos Descrição e Acesso
(RDA), Classificação Decimal Universal (CDU), Linguagens documentárias. 4. Normas
de informação e documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
5. Serviços de referência. Disseminação seletiva da informação (DSI). Comutação

bibliográfica. Empréstimo entre bibliotecas. Acessibilidade Informacional. 6. Controle
bibliográfico universal. Base de dados. Fontes de informação. Biblioteca digital.
Sistemas de Informação e documentação. Recursos informacionais. 7. Software para
automação de unidades de informação. 8. Preservação do acervo bibliográfico e
digitalização de documentos e acervos. 9. Avaliação de serviços em bibliotecas. Política
de desenvolvimento de coleções. 10. Estudo de usuário, estudos cientométricos,
bibliométricos e infométricos. 11. Atendimento ao usuário. 12. Obras raras. 13.
Promoção e difusão cultural e educativa. 14. Recursos de informáticas. Computadores e
periféricos. 15. Critérios do MEC para avaliação de bibliografias básica e complementar
dos cursos.
1.1.2.4. Contador: Contabilidade Geral: Atos e fatos contábeis. Princípios fundamentais
de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. Registros contábeis, regime de
caixa e regime de competência. Lançamentos e escrituração contábil em entidades de
fins lucrativos. Operações comerciais e registro no Diário. Operações contábeis e
registros no Razão. Balancetes, balanços e demonstrativos contábeis (conforme Nova
Lei das Sociedades por Ações). Preparação de balanços e demonstrativos contábeis
conforme Nova Lei das Sociedades por Ações). Elaboração de balanços e
demonstrativos contábeis conforme Nova Lei das Sociedades por Ações). Divulgação
dos balanços e demonstrativos contábeis conforme Nova Lei das Sociedades por
Ações). Análise de balanços: horizontal e vertical, capital de giro, situação financeira,
situação econômica. Metodologias para controle de custos estatais. Análise do fluxo de
caixa. EBITDA. Noções de auditoria e perícia, inclusive normas do CFC. Contabilidade
Governamental: Órgãos e agentes públicos. Organização administrativa: administração
direta e administração indireta. Sociedades de economia mista, fundações e empresas
públicas. Conceitos e objetivos do orçamento estatal. Ciclo orçamentário. MCASP ,
parte I, PCO [Portaria STN/SOF n.4, de 30 de novembro de 2010). Licitação e
contratos. Contingenciamento e reserva de contingência. Provisão, destaque,cota, subcota, repasse, sub-repasse. Ingressos e receita. Estágios e classificação da receita
orçamentária. Estágios e classificação da despesa orçamentária. Lei federal 4.320/64,
inclusive créditos adicionais. Metodologias para controle de custos estatais. Conceitos e
campo de aplicação da contabilidade governamental. Patrimônio público sob os
aspectos qualitativo e quantitativo. Lançamento e escrituração contábil. Normas
brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Princípios fundamentais de
contabilidade aplicado ao setor público. MCASP , parte II, PCP [Portaria STN n.664, de
30 de novembro de 2010). Preparação de demonstrações contábeis do setor público,
inclusive inventário e controle de bens patrimoniais. MCASP , parte III, PCE [Portaria
STN n.664, de 30 de novembro de 2010). Elaboração de demonstrações contábeis na
ótica anterior ao MCASP: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço
patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais.MCASP – [parte IV, PCASP
[Portaria STN n.664, de 30 de novembro de 2010]. MCASP , parte V, DCASP parte III,
PCE [Portaria STN n.664, de 30 de novembro de 2010). Lei de responsabilidade fiscal.
Relatórios da LRF vigentes em 2011. Análise de balanços públicos. Contabilidade
Tributaria: Retenções Federais PIS/PASEP/COFINS/CSLL. Lei complementar
116/2003 – Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Tributação das Pessoas
Jurídicas (lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado). Contribuições cumulativas e
não cumulativas (PIS/Pasep e a Cofins).O ICMS (imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação). Lei Complementar 87/1996 e posteriores alterações.

Avaliação e controles de estoques. .Imposto sobre produtos industrializados.
Tratamento contábil itens do ativo imobilizado.
1.1.2.5. Enfermeiro: Conhecimentos Básicos: Princípios científicos de anatomia,
fisiologia e farmacologia; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem/Exercício
Profissional e sua Regulamentação; Direitos Humanos: Direitos da criança, do
adolescente e do idoso; Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem: Teorias de
Enfermagem; Processo de enfermagem/sistematização da assistência de enfermagem;
Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem em obstetrícia: gravidez,
trabalho de parto e puerpério – normal e complicações; Assistência de enfermagem ao
recém nascido normal e de alto risco; Assistência de Enfermagem ao recém-nascido
com problemas clínicos nos sistemas: respiratório, cardiológico, neurológico,
hematológico e gastrointestinal e com má formação congênita e alterações genéticas.
Assistência de enfermagem à criança das diversas faixas de desenvolvimento
(puericultura); Assistência de enfermagem à criança com problemas clínicos nos
sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo –
esquelético, neurológico, urinário. Aspectos psicossociais da hospitalização infantil;
Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no
pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem à pessoas com feridas;
Assistência de enfermagem a pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos nos
sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, cardiológico,
circulatório –
hematológico, músculo-esquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico; Aspectos
psicossociais da hospitalização do adulto e do idoso; Assistência de Enfermagem ao
paciente em situações de Urgência e Emergência; Acolhimento com Avaliação e
Classificação de Risco; Conhecimento sobre Técnicas de Enfermagem: Aplicação dos
princípios técnico-científicos na execução de procedimentos de enfermagem;
Procedimentos de enfermagem; Enfermagem em Saúde Pública: Sistema de Saúde no
Brasil; políticas públicas relacionadas à alta complexidade e de humanização da
assistência; Principais indicadores de saúde; Vigilância epidemiológica; Doenças
transmissíveis; Saneamento do meio ambiente; Saúde ocupacional; Consulta de
enfermagem/visita domiciliar; Administração de Enfermagem: Funções administrativas:
planejamento, liderança, controle e tomada de decisões; Gestão de pessoas; Gestão de
recursos materiais em saúde; Relacionamento com o paciente, família, grupos e equipe
de trabalho; Processo de trabalho em saúde e enfermagem; Controle de Infecção
Hospitalar: Método de aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar;
Biosegurança; Processamento de artigos hospitalares; Suporte Nutricional: Assistência
de enfermagem na terapia enteral e parenteral; Segurança do paciente: conceitos, metas,
diretrizes.
1.1.2.6. Engenheiro de Segurança do Trabalho: 1 – Legislação: Lei 8.112/90 (Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais); Lei 8.213/91 (Previdência Social);
Decreto-Lei 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT); Lei 6.514/77 (altera
a CLT); Portaria 3.214/78 (Normas regulamentadoras – NR, relativas à segurança e
medicina do trabalho); Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho referentes à área de
segurança e medicina do trabalho. 2 – Aspectos Teóricos: Ruído e vibrações;
Temperaturas extremas; Prevenção de incêndio; Acidente do trabalho; doenças do
trabalho; Doenças profissionais; Laudo e insalubridade e de periculosidade; Laudo
técnico de condições de ambiente de trabalho – LTCAT; Plano de emergência.

1.1.2.7. Engenheiro/Agrimensor: 1. Geodésia e Topografia: geodésia celeste,
posicionamento pelo Sistema Global de Navegação por Satélites (GNSS) – métodos,
técnicas e equipamentos para realização de levantamentos e softwares para o
processamento de dados brutos; topografia – métodos, técnicas e equipamentos e
softwares para realização de levantamentos topográficos; legislações e normas para
levantamentos topográficos e regularização fundiária; o georreferenciamento de
imóveis; o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). 2. Sensoriamento 3. Remoto:
princípios e fundamentos do SR, principais sistemas sensores da atualidade, as técnicas
e os softwares para a produção de informações a partir de imagens orbitais. 4.
Fotogrametria e fotointerpretação: aerolevantamentos e restituição fotogramétrica
digital; fotointerpretação de imagens aéreas. 5. Cartografia: escala, projeções
cartográficas, sistemas de coordenadas, modelos de representação cartográfica –
métodos de representação cartográfica e a cartografia digital, modelos numéricos do
terreno (MNT). 6. Geoprocessamento e Cadastro Territorial: Sistemas de Informações
Geográficas – bases de dados gráficos e alfanuméricos.
1.1.2.8. Engenheiro/Civil: 1. Supervisão, coordenação e orientação técnica: estudos,
planejamentos, projetos e especificações em geral. 2. Laudo técnico. 3. Parecer técnico.
4. Estudos de viabilidade técnico-econômica: assistência e assessoria. 5. Orçamento:
tipos. 6. Perícia técnica: exame, vistoria e avaliação (Código de Processo Civil). 7.
Fiscalização de obras e serviços. 8. Preparação do terreno: topografia. 9. Projeto
estrutural: especificação e detalhamento da armadura. 10. Resistência do concreto. 11.
Instalações prediais de água fria esgoto sanitário. 12. Calhas, condutores verticais e
condutores horizontais para esgotamento de águas pluviais. 13. Sistema preventivo
contra incêndio. 14. Alvenaria. 15. Aberturas. 16. Piso. 17. Pintura. 18. Entrega da obra.
19. Mensuração da obra e serviço. 20. Controle de qualidade: dos materiais e dos
serviços. 21. Elaboração de projetos: assessoria e supervisão. 22. Técnicas de projeto
integrado. 23. Ambiente organizacional: operacionalização e funcionalidade de um
escritório técnico. 24. Uso e manuseio dos recursos de informática voltados a
levantamentos topográficos, projetos e apresentação de "lay out". 25. Normas técnicas.
26. Problemas patológicos em edificações.
1.1.2.9. Médico Veterinário: Legislação pertinente às atividades do RT e da
experimentação animal: Conselho Nacional no Controle de Experimentação Animal
(CONCEA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO),
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO), Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Manejo das
principais espécies zootécnicas (uso, características das espécies e demais aspectos
relacionados); Criação, manejo e práticas veterinárias em animais de laboratório (uso,
características das espécies e demais aspectos relacionados); Anatomia, fisiologia,
patologia, parasitologia, histologia, imunologia, farmacologia e terapêutica das
principais espécies zootécnicas e de animais de laboratório. Clínica, cirurgia, anestesia e
analgesia de animais zootécnicos e de animais de laboratório; Métodos de Eutanásia de
animais zootécnicos e de animais de laboratório; Reprodução e Obstetrícia Veterinária:
noções básicas com vistas de instituir diagnóstico, prognóstico e tratamento individual e
de rebanho e de animais de laboratório; Conhecimentos sobre tratamentos fitoterápicos
e homeopáticos para contemplar as criações agroecológicas da Instituição; Instalações e
barreiras sanitárias para animais zootécnicos e de animais de laboratório; Manutenção
de biotérios (animais convencionais e animais livres de germes patogênicos específicos
(SPF); Conhecimento de animais geneticamente modificados; Biossegurança e

gerenciamento de resíduos de biotério; Segurança e Medicina do Trabalho; Conceito e
aplicação de bem-estar animal às criações zootécnicas e de animais de laboratório.
1.1.2.10. Médico/Medicina do Trabalho: Aspectos históricos da Medicina.
Epidemiologia e Bioestatística aplicada à Medicina do Trabalho. Doenças relacionadas
ao Trabalho: identificação, prevenção, aspectos clínicos e trabalhistas - Psicopatologias
e Saúde Mental no trabalho - Doenças Osteomusculares relacionadas ao trabalho Tumores - Patologias respiratórias - Intoxicações agudas e crônicas - Patologias do
Ouvido - Doenças Hematológicas - Doenças do Sistema Nervoso - Patologias Hepáticas
- Dermatoses - Doenças Cardiovasculares. Acidentes de Trabalho: definições,
prevenção, aspectos clínicos e trabalhistas. Detecção de Agravos à Saúde relacionados
com o trabalho, na consulta médica e ambiente laboral. Promoção de saúde nos
ambientes de trabalho. Exames e avaliações médico-ocupacionais. Vigilância em Saúde
do Trabalhador. Constituição Federal. Lei Orgânica da Saúde: Lei Federal n°
R080/1990. Regime Jurídico Único: Lei nº 8.112/1990 e suas alterações. Portaria MTE
nº 03214, de 8/6/1978 e suas alterações: Normas Regulamentadoras. Protocolos do
Ministério da Saúde. Resoluções do Conselho Federal de Medicina. Riscos
Ocupacionais. Riscos Químicos. Riscos Físicos. Riscos Biológicos. Ergonomia.
Trabalho noturno e em turnos. Riscos decorrentes da Organização do Trabalho.
1.1.2.11. Médico/Psiquiatria: Psicopatologia. Delirium, demência, transtornos
amnésticos e outros transtornos cognitivos; Transtornos relacionados ao uso de
substâncias psicoativas; Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; Transtornos do
humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos somatoformes; Transtornos alimentares;
Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático;
Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da preferência sexual;
Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao
tratamento; Transtornos emocionais e comportamentais com início usualmente
ocorrendo durante a infância ou adolescência; Interconsulta psiquiátrica; Emergências
psiquiátricas;
Psicoterapias;
Psicofarmacologia
e
Psicofarmacoterapia;
Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas; Psiquiatria Forense; Epidemiologia
dos transtornos psiquiátricos; Psiquiatria social e preventiva. Transtornos Mentais
Orgânicos, Retardo Mental e Transtornos Globais do Desenvolvimento. Manual de
Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – 2010). Lei 8112 de 11 de Novembro de 1990.
1.1.2.12. Odontólogo: 1. Conhecimento da Portaria 453/98, Proteção Radiológica
(Norma da ANVISA que regulamenta a proteção em radiologia). 2. Produção, natureza
e propriedade dos raios X. 3. Radiobiologia e Radioproteção. 4. Técnicas Radiográficas
Intrabucais. 5. Radiografia Panorâmica e Telerradiografias. 6. Cefalometria. 7.
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico. 8. Imagem Digital: Radiografia Digital.
9. Anatomia Radiográfica intra e extra bucal. 10. Interpretação de lesões ou alterações
dentárias e ósseas dos maxilares
1.1.2.13. Químico: Hidrocarbonetos em geral; Compostos orgânicos halogenados;
Compostos organometálicos; Compostos orgânicos oxigenados; Funções orgânicas
nitrogenadas; Compostos orgânicos sulfurados; Compostos polifuncionais carbonilados;
Heterocíclicos; Estados Físicos da Matéria; Termodinâmica e Termoquímica; Equilíbrio
de Fases; Misturas homogêneas e heterogêneas; Estrutura Molecular; Forças
Intermoleculares; Equilíbrio Químico; Macromoléculas e agregados moleculares;
Fenômenos de superfícies e interfaces; Cinética Química e Catálise; Análise

titulométrica Espectroscopia e Espectrometria atômica e molecular; Química
eletroanalítica; Cromatografia líquida de alta eficiência; Cromatografia gasosa; Técnicas
de extração e preparo de amostra; Validação de metodologias analíticas.
1.1.2.14. Tradutor e Intérprete de Língua Inglesa: 1 – Tradução e interpretação em
língua inglesa: papéis e responsabilidades do tradutor-intérprete. Tipos e modos de
interpretação (simultânea, consecutiva e sussurrada). Técnicas de interpretação
(oratória, preparação/antecipação, resumo, formas de tratamento, anotação, discurso
econômico, humor, números) Tradução técnico-científica. Tradução Comercial.
Tradução Jurídica. Localização: websites e blogs. Ética profissional. 2 – Aspectos
Linguísticos da tradução em Língua Inglesa e Língua Portuguesa (variante brasileira):
Níveis Lexical, Sintático, Textual e Pragmático. 3 – Técnicas de revisão (monolíngue e
comparativa); Tipos de revisão (auto-revisão e revisão alheia) e Parâmetros de revisão
(acurácia, consistência, idiomaticidade)
1.2. CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D
1.2.1. LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos: idéias
principais e secundárias, explícitas e implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e
intertextuais. 2. Coesão e coerência textual. 3. Vocabulário: sentido de palavras e de
expressões no texto; denotação e conotação. 4. Aspectos gramaticais: concordância e
regência verbal e nominal; funcionamento de diferentes recursos gramaticais no texto
(níveis morfológico, sintático e semântico); pontuação. 5. Gêneros textuais: formas e
funções.
1.2.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1.2.2.1. Assistente em Administração: 1. Administração geral: evolução das teorias da
administração, ideias e conceitos fundamentais. 2. Organização do trabalho:
departamentalização, planejamento, tomada de decisão, objetivos, gráficos de
organização, controle, ambiente externo. 3. Relações humanas no trabalho: motivação,
comunicação, liderança, trabalho em equipe, a organização informal. 4. Administração
de recursos humanos. 5. Orçamento e finanças públicas, Constituição Federal de 1988,
Título VI, Capítulo II. 6. Administração de compras, administração de materiais, Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 7. Arquivo e documentação. 8.
Redação oficial. 9. Noções de direito administrativo: estrutura e princípios da
administração pública, ato administrativo. 10. Estrutura e funcionamento da
Universidade: Estatuto e Regimento da Universidade Federal de Santa Catarina. 11.
Regime Jurídico Único (Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações).
12. Noções de informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do
sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word,
Excel e Power Point 2010. 13. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos
associados à Internet. 14. Noções de Raciocínio Lógico: Sequências lógicas; Gráficos e
séries estatísticas: análise e interpretação; Problemas com números naturais; Problemas
com números fracionários; Grandezas diretamente proporcionais; Grandezas
inversamente proporcionais; Divisão de um número em partes diretamente
proporcionais e inversamente proporcionais; Porcentagem; Regra de três simples e
composta; Cálculo de probabilidades.

1.2.2.2. Técnico de Laboratório/Biologia: 1. Noções de biossegurança em laboratório –
Boas práticas. Equipamentos de proteção de segurança individual e coletiva.
Armazenamento e descarte de materiais biológicos e químicos. 2. Preparação de
soluções e reagentes – Princípios fundamentais para o preparo de soluções e reagentes.
Conceito de pH. Volumetria: preparo de soluções, reagentes e outros meios usados em
laboratório. Conhecimento de química geral: ácidos, bases, tampões, diluições e
unidades de medidas laboratoriais. 3. Preparação de amostras – Procedimentos e
cuidados na coleta de material biológico. Técnicas e métodos para conservação de
tecidos. 4. Microscopia – Microscopia de luz e eletrônica: noções básicas de uso.
Cuidados com os aparelhos: limpeza e conservação. Preparo de material biológico:
substâncias fixadoras, desidratação, inclusão e coloração. Unidades de medidas em
microscopia. 5. Materiais de laboratório – Identificação de vidraria, equipamentos e
demais utensílios. Lavagem e esterilização de vidraria. Limpeza e higiene do
laboratório. 6. Uso e funcionamento de equipamentos no laboratório – Conservação de
equipamentos. Noções básicas de centrifugação de materiais. Esterilização de
substâncias. Uso de pHmetro, balança comum e analítica, estufa, autoclave, capela,
centrífuga, micropipetadores, agitadores magnéticos e ultrassom. Pesagem de
substâncias sólidas. Obtenção de água destilada e deionizada. Conservação de materiais
em geladeira e freezer. 7. Noções de informática: Componentes de um computador e
periféricos; Utilização do sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos
Microsoft Office Word, Excel e PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias,
ferramentas e aplicativos associados à Internet.
1.2.2.3. Técnico de Laboratório/Química: 1. Normas básicas de segurança em
laboratórios de química. 2. Tratamento de dados experimentais: erro; média e desvio
padrão; algarismos significativos; expressão de resultados; sistema métrico; sistema
internacional de unidades; conversão de medida. 3. Preparo de soluções; concentração
de soluções; diluição de soluções e misturas de soluções, sistemas tampão. 4.
Estequiometria, princípio da conservação da massa, aplicação às reações químicas. 5.
Noções do funcionamento de equipamentos usados em laboratórios de química:
balanças; pH-metros; condutivímetros; ponto de fusão; índice de refração;
espectrofotômetros UV-Visível e infravermelho, polarímetros, estufas, muflas, rotaevaporadores. 6. Determinação de curvas-padrão e utilização de solução de referências.
7. Preparação, purificação e caracterização de compostos químicos. 8. Purificação de
reagentes: destilação; extração; secagem; armazenamento e rotulagem. 9. Titulometria:
Análise volumétrica; tipos de volumetria. 10. Funções Orgânicas e Inorgânicas. 11.
Limpeza de materiais usados em laboratórios químicos, como vidros e porcelana. 12.
Noções de Informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do
sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word,
Excel e PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos
associados à Internet.
1.2.2.4. Técnico de Tecnologia da Informação: 1 Suporte técnico. 1.1 Fundamentos de
computação. 1.2 Organização e arquitetura de computadores. 1.3 Componentes de um
computador (hardware e software). 1.4 Sistemas de entrada e saída. 1.5 Sistemas de
numeração e codificação. 1.6 Princípios de sistemas operacionais. 1.7 Ambientes
Windows e Linux. 1.8 Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas.
1.9 Instalação de programas e periféricos em microcomputadores. 1.10 Principais
aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas, geração de material escrito e
multimídia. 2 Internet e Intranet. 2.1 Utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos

e procedimentos associados a Internet/Intranet. 2.2 Ferramentas e aplicativos de
navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. 2.3
Conceitos de protocolos. 2.4 World Wide Web. 2.5 Organização de informação para uso
na Internet. 2.6 Transferência de informação e arquivos. 2.7 Aplicativos de áudio, vídeo,
multimídia. 2.8 Acesso à distância a computadores. 3 Redes de comunicação. 3.1
Tecnologias de rede local Ethernet. 3.2 Cabeamento: par trançado e óptico. 3.3 Redes
sem fio (wireless). 3.4 Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways,
repetidores, bridges, switches, roteadores). 3.5 Protocolo TCP/IP. 3.6 Serviços de
nomes de domínios (DNS). 3.7 Serviço DHCP. 3.8 Serviços HTTP e HTTPS. 3.9
Serviço de transferência de mensagens SMTP. 4 Segurança da informação. 4.1 Noções
de firewall. 4.2 Prevenção de intrusão. 4.3 Sistemas de criptografia e suas aplicações.
4.4 Conceitos de proteção e segurança da informação. 4.5 Procedimentos, aplicativos e
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança
(backup). 5 Lógica de programação. 5.1 Construção de algoritmos. 5.2 Tipos de dados
simples e estruturados. 5.3 Variáveis e constantes. 5.4 Comandos de atribuição, entrada
e saída. 5.5 Avaliação de expressões. 5.6 Funções pré-definidas. 5.7 Conceito de bloco
de comandos. 5.8 Estruturas de controle, seleção, repetição e desvio. 5.9 Operadores e
expressões. 5.10 Passagem de parâmetros. 5.11 Recursividade. 5.12 Noções de
programação estruturada. 5.13 Métodos de ordenação, pesquisa e hashing. 6
Programação orientada a objetos. 6.1 Conceitos de classes, objetos, métodos,
mensagens, sobrecarga, herança, polimorfismo, interfaces e pacotes. 6.2 Tratamento de
exceção. 6.3 Linguagens e tecnologias de programação. 7 Linguagens de programação
Java e PHP. 7.1 Programação WEB: Java, PHP, AJAX, XML e Web Services. 7.2
Noções de servidores de aplicação Java. 7.3 Práticas ágeis: Integração contínua, Testdriven Development (TDD), Refactoring. 7.4 Teste funcional e de unidade. 8 Banco de
dados. 8.1 MER (Modelo de entidade relacionamento). 8.2 Modelo conceitual, lógico e
físico. 8.3 Noções de banco de dados: esquema, tabelas, campos, registros, índices,
relacionamentos, transação, tipos de bancos de dados. 8.4 Normalização de dados:
conceitos, primeira, segunda e terceira formas normais. 8.5 Linguagens de definição
(DDL), manipulação (DML), controle (DCL) e transação (DTL) de dados em SGBDs
relacionais. 8.6 SGBDs Oracle, MySQL e SQL Server.
1.2.2.5. Técnico em Agrimensura: 1. Geodésia e Topografia: levantamentos geodésicos
e topográficos - métodos, técnicas e equipamentos para realização de levantamentos levantamentos em campo e desenho topográfico. Manutenção e conservação de
equipamentos topográficos, óticos e eletrônicos. 2. Sensoriamento Remoto: princípios e
fundamentos do SR, principais sistemas sensores da atualidade. 3. Fotogrametria e
fotointerpretação: aerolevantamentos; fotointerpretação de imagens aéreas –
equipamentos e técnicas. 4. Cartografia: escala, sistemas de coordenadas, desenho
topográfico digital. 5. Geoprocessamento: coleta e tratamento de dados espaciais. 6.
Noções de informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do
sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word,
Excel e PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos
associados à Internet. Prova prática: instalação (nivelamento/centragem) e operação de
equipamentos
topográficos
(teodolito
eletrônico
e
nível);
instalação
(nivelamento/centragem/configuração/orientação) e operação de estação total;
configuração e operação de equipamentos receptores GPS (L1) para coleta de dados no
método diferencial (estático, cinemático e stop and go).

1.2.2.6. Técnico em Audiovisual: Propriedades físicas do som e sistemas analógicos de
áudio. Sistemas digitais de áudio: representação, armazenamento e processamento
digital de áudio. Equipamentos e dispositivos de áudio (analógicos e digitais):
reprodução e gravação em vários suportes e formatos. Noções de Acústica: interno e
externo. Noções básicas de eletricidade. Medidas elétricas, condutores de áudio.
Principais equipamentos de sonorização: funções e manuseio. Noções de mixagem:
ajuste de graves, agudos, equalizações, potência. Controle de equipamentos de áudio
para som. Controle de equipamentos de áudio para som ao vivo. Conexões dos
equipamentos e de cabos e caixas; Sistema de monitoramento de palco; Manutenção e
prevenção de cabos. Posicionamento dos equipamentos. Situação de pane total ou
parcial e Informações técnicas. Noções de diferentes microfones e seus posicionamentos
e adequações. Gravação e reprodução de sons variados. Representação digital e noções
de processamento de imagens. Sistemas analógicos de vídeo para difusão, gravação e
reprodução. Interfaces para sinais e controle de vídeo. Sistemas digitais de vídeo:
representação, armazenamento e processamento digital de vídeo. Registro e controle de
equipamento e material gravado em áudio e vídeo. Identificação de equipamentos
danificados e soluções técnicas para o dano. Montagem de equipamentos de projeção
cinematográfica. Conhecimento profundo em edição de áudio e vídeo através de
programas como o Sony Vegas, Adobe premiere, After Effects, Sound Forge.
Conhecimento sobre o uso de filmadoras e suas funções como ajuste de foco,
diafragma, enquadramentos, e outras funções e qualidade de gravação e formatos de
vídeo e de arquivos. Conceitos básicos de iluminação de estúdio e temperaturas de cor.
Conhecimentos de Informática: conceitos e modos de utilização de ferramentas e
aplicativos para montagem e transmissão áudio e vídeo pela Internet. Legislação.
Noções de informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do
sistema operacional Windows 7 e GNU/Linux. Utilização dos aplicativos Microsoft
Office Word, Excel e PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e
aplicativos associados à Internet.
1.2.2.7. Técnico em Contabilidade: Contabilidade Geral: Atos e fatos contábeis.
Princípios fundamentais de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade.
Registros contábeis, regime de caixa e regime de competência. Lançamentos e
escrituração contábil em entidades de fins lucrativos. Operações comerciais e registro
no Diário. Operações contábeis e registros no Razão. Balancetes, balanços e
demonstrativos contábeis (conforme Nova Lei das Sociedades por Ações). Preparação
de balanços e demonstrativos contábeis conforme Nova Lei das Sociedades por Ações).
Elaboração de balanços e demonstrativos contábeis conforme Nova Lei das Sociedades
por Ações). Metodologias para controle de custos estatais. Análise do fluxo de caixa.
EBITDA. Contabilidade Governamental: Conceitos e objetivos do orçamento estatal.
Ciclo orçamentário. MCASP , parte I, PCO [Portaria STN/SOF nº.4, de 30 de novembro
de 2010). Estágios e classificação da receita orçamentária. Estágios e classificação da
despesa orçamentária. Lei federal nº. 4.320/64, inclusive créditos adicionais.
Metodologias para controle de custos estatais. Conceitos e campo de aplicação da
contabilidade governamental. Patrimônio público sob os aspectos qualitativo e
quantitativo. Lançamento e escrituração contábil. Normas brasileiras de contabilidade
aplicadas ao setor público. Princípios fundamentais de contabilidade aplicado ao setor
público. MCASP , parte II, PCP [Portaria STN nº. 664, de 30 de novembro de 2010).
Preparação de demonstrações contábeis do setor público, inclusive inventário e controle
de bens patrimoniais. MCASP , parte III, PCE [Portaria STN nº. 664, de 30 de
novembro de 2010). Elaboração de demonstrações contábeis na ótica anterior ao

MCASP: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e
demonstrativo das variações patrimoniais.MCASP – [parte IV, PCASP [Portaria STN
nº.664, de 30 de novembro de 2010]. MCASP , parte V, DCASP parte III, PCE
[Portaria STN nº. 664, de 30 de novembro de 2010). Contabilidade Tributaria:
Retenções Federais PIS/PASEP/COFINS/CSLL. Lei complementar nº. 116/2003 –
Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Tributação das Pessoas Jurídicas (lucro
real, lucro presumido e lucro arbitrado). Avaliação e controles de estoques. .Imposto
sobre produtos industrializados. Tratamento contábil itens do ativo imobilizado. Noções
de Informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do sistema
operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word, Excel e
PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à
Internet.
1.2.2.8. Técnico em Edificações: 1. Tramo de viga. Teste de Slump. 2. Contra-flecha. 3.
Concretos: traços em volume, aceleradores e redutores. 4. Escoramento de laje maciça.
5. Materiais de construção. 6. Cotas de piso. 7. Normas Reguladoras-NR relativas à
segurança e medicina do trabalho. 8. Orçamento. 9. Sistema preventivo contra incêndio.
10. Interpretação de projetos, plantas e desenhos. 11. Componentes de um computador e
periféricos; Utilização do sistema operacional Windows 7. 12. Utilização dos
aplicativos Microsoft Office Word, Excel e PowerPoint 2010. 13. Utilização de
tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet. 14. Ferramentas CAD.
1.2.2.9. Técnico em Eletricidade: Eletricidade básica: corrente, tensão e potência.
Circuitos em Corrente Contínua e em Corrente Alternada, monofásicos e trifásicos.
Componentes Passivos: Capacitância, Indutância e Resistência. Materiais empregados
em Eletricidade. Equipamentos Elétricos e Eletromecânicos (motores, geradores,
geradores de emergência, disjuntores, fusíveis, chaves seccionadoras, contatores e
outros). Noções de Instrumentação. Noções de Segurança em Eletricidade. Noções de
Instalações Elétricas Residenciais e Industriais. Noções de informática: Componentes de
um computador e periféricos; Utilização do sistema operacional Windows. Utilização
dos aplicativos Microsoft Office Word, Excel e PowerPoint 2010. Utilização de
tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet.
1.2.2.10. Técnico em Eletromecânica: 1. Instrumentos de medição; 2. Metrologia:
Sistema Internacional, paquímetro, micrômetro, relógio comparador, rugosímetro. 3.
Desenho técnico mecânico; 4. Resistência dos materiais; 5. Elementos de máquinas;
Lubrificação e lubrificantes; 6. Usinagem convencional: torno, fresa, furadeira.
Sistemas hidráulicos e pneumáticos; 7. Gestão da Manutenção: Manutenção preventiva,
corretiva e preditiva; 8. Noções de bombas industriais, turbinas a vapor e compressores;
Sistemas de ar-condicionado e refrigeração; Motores de combustão interna; 9. Materiais
de construção mecânica metálicos e não metálicos; Ensaios mecânicos; Tratamentos
térmicos; 10. Noções de soldagem: TIG, MIG/MAG, eletrodo revestido, oxiacetilênica.
11. Segurança e higiene do trabalho. 12. Conceitos básicos em eletricidade: tensão
elétrica, corrente elétrica, lei de Ohm; Lei de Kirchhoff, associação de resistores e
capacitores; 12. Elementos de circuitos elétricos; Circuitos de Corrente Contínua e
Corrente Alternada monofásicos e trifásicos. Conceitos de potência ativa, reativa e
complexa. 13. Noções de instalações elétricas: dimensionamento de condutores,
simbologia, manutenção, operação e especificação. 14. Instrumentação básica:
voltímetro, amperímetro, wattímetro, osciloscópio, ohmímetro, cossefímetro,
terrômetro. 15. Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Normas NBR 5410

e NR 10. 16. Noções de informática: Componentes de um computador e periféricos;
Utilização do sistema operacional Windows. Utilização dos aplicativos Microsoft Office
Word, Excel e PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos
associados à Internet.
1.2.2.11. Técnico em Eletrotécnica: Eletricidade básica: Corrente, tensão e potência.
Circuitos em Corrente Contínua e em Corrente Alternada, monofásicos e trifásicos.
Componentes Passivos: Capacitância, Indutância e Resistência. Tipos de materiais
empregados em Eletrotécnica. Semicondutores e Conversores aplicados em
Eletrotécnica. Transformadores e Máquinas Elétricas: Máquina Síncrona, de Corrente
Contínua e de Indução. Acionamento de Máquinas Elétricas. Noções de Instrumentação.
Noções de Segurança em Eletricidade. Noções de Instalações Elétricas Residenciais e
Industriais. Noções de informática: Componentes de um computador e periféricos;
Utilização do sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft
Office Word, Excel e PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e
aplicativos associados à Internet.
1.2.2.12. Técnico em Química: 1. Química geral e inorgânica. Classificação dos
materiais. Tabela periódica e a química dos elementos. Ligações químicas. Funções
químicas (ácidos, bases, sais e óxidos). Gases. Propriedades dos sólidos.
Estequiometria. Soluções e propriedades coligativas. Equilíbrio químico. Reações de
óxido-redução. Eletroquímica. Cinética química. Cálculos químicos envolvendo
quantidade de matéria (mol), número de avogrado, massa molar, CNTP e volume molar.
Estudo das soluções. 2. Físico-química. Termodinâmica. Trabalho e calor. Primeira e
segunda leis da termodinâmica. Gases perfeitos. Ciclos termodinâmicos.
Espontaneidade das reações. 3. Química orgânica. Alcanos, alquenos, alquinos,
compostos aromáticos, compostos halogenados, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos,
cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados e compostos nitrogenados: nomenclatura,
propriedades e reações. Técnicas de extração. Polímeros sintéticos e naturais. 4.
Química analítica. Erros e tratamentos estatísticos de dados analíticos. Análise química
qualitativa. Análise volumétrica. Análise gravimétrica. Fundamentos da análise
titulométrica.
Titulometria
de
neutralização.
Métodos
cromatográficos.
Espectrofotometria. Fotometria. Colorimetria. 5. Procedimentos operacionais básicos.
Técnicas de pesagem. Transferência e medição de volumes de líquidos. Titulação.
Cálculos envolvendo concentração de soluções. Preparação e uso dos principais
indicadores ácido-base. Preparo e padronização de soluções, padrões primários e
secundários. Noções básicas de calibração de instrumentos. Preparação de amostras e de
materiais. Preparo de soluções. 6. Noções básicas de segurança em laboratório.
Estocagem de reagentes químicos. Técnicas básicas de laboratório. Lavagem e
esterilização de vidraria e de outros materiais. 7. Processos na indústria química e
operações unitárias. Noções básicas de funcionamento das operações unitárias. 8.
Noções de informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do
sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word,
Excel e PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos
associados à Internet.
1.2.2.13. Técnico em Som: Leitura e execução técnica de roteiro de radiojornalismo
com operação de mesa de mixagem e seus periféricos. Propriedades físicas do som e
sistemas analógicos de áudio. Sistemas digitais de áudio: representação, armazenamento
e processamento digital de áudio. Equipamentos e dispositivos de áudio (analógicos e

digitais) para o funcionamento de um laboratório de Radiojornalismo: reprodução e
gravação em vários suportes e formatos. Noções de Acústica: interno e externo. Noções
básicas de eletricidade. Medidas elétricas, condutores de áudio. Principais
equipamentos de sonorização: funções e manuseio. Noções de mixagem: ajuste de
graves, agudos, equalizações, potência. Controle de equipamentos de áudio para som.
Controle de equipamentos de áudio para som ao vivo. Conexões dos equipamentos e de
cabos e caixas; Sistema de monitoramento de palco; Manutenção e prevenção de cabos.
Posicionamento dos equipamentos. Situação de pane total ou parcial e Informações
técnicas. Noções de diferentes microfones e seus posicionamentos e adequações.
Gravação e reprodução de sons. Edição de áudio através de programas como o Sony
Vegas, Adobe Premiere e Sound Forge. Técnicas de sonorização de um estúdio de
rádio como captação de sonoplastia e voz, operação técnica de programas de
radiojornalismo e suas especificidades técnicas e de linguagem radiojornalística. Noções
de informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do sistema
operacional Windows 7 e GNU/Linux. Utilização dos aplicativos Microsoft Office
Word, Excel e PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos
associados à Internet.
1.2.2.14. Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais: 1. Interpretação e tradução de
línguas de sinais: Papéis e responsabilidades do tradutor-intérprete. Formação do
tradutor-intérprete. Tipos e modos de interpretação (simultânea, consecutiva e
sussurrada). Tradução e transliteração. Contextos sócio-políticos de traduçãointerpretação. Teorias dos Estudos da Tradução e Estudos da Interpretação. Ética
profissional. O intérprete de língua de sinais na escola inclusiva. Intérprete educacional.
O intérprete de língua de sinais no ensino superior. Noções de guia-interpretação
(formas de comunicação e técnicas de interpretação). 2. Linguística das línguas de
sinais: Estrutura e processos fonológicos dos sinais. Iconicidade e arbitrariedade nas
línguas de sinais. Estrutura morfológica dos sinais. Derivação, flexão e incorporação em
língua de sinais. A sintaxe e a ordem das palavras nas línguas de sinais. Semântica das
línguas de sinais. Sistema pronominal nas línguas de sinais. Referenciação e pragmática
nas línguas de sinais. Sinais manuais e não manuais. Classificadores. Escrita de sinais
(transcrição e tradução de língua de sinais). Soletração Manual ou datilologia. Sistemas
de comunicação e formas de comunicação tátil. 3. Educação de Surdos: História da
Educação de Surdos: da antiguidade à modernidade. Abordagens da educação de surdos
(oralismo, comunicação total, bilinguismo e inclusão). Representações da surdez (visão
clínico-patológica e visão socioantropológica). Identidades surdas. Cultura e
comunidade. Os surdos como minoria social. Identidade e desenvolvimento escolar.
Políticas linguísticas e surdez. Legislação e surdez. Aspectos gerais da surdocegueira
(definição, classificação e principais etiologias). Histórico da Educação do Surdocego
no Brasil. Noções de informática: Componentes de um computador e periféricos;
Utilização do sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft
Office Word, Excel e PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e
aplicativos associados à Internet.
1.3. CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO C
1.3.1. LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos: idéias
principais e secundárias, explícitas e implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e
intertextuais. 2. Coesão e coerência textual. 3. Vocabulário: sentido de palavras e de
expressões no texto; denotação e conotação. 4. Aspectos gramaticais: concordância e

regência verbal e nominal; funcionamento de diferentes recursos gramaticais no texto
(níveis morfológico, sintático e semântico); pontuação. 5. Gêneros textuais: formas e
funções.
1.3.2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1.3.2.1. Assistente de Aluno: 1. Noções das características de desenvolvimento
psicossocial da criança e do adolescente. 2. Adolescência e juventude: aspectos físicos e
psicossociais. 3. Contexto social e escola: diversidade cultural, gênero, preconceito, uso
de drogas, violência e mídia nas relações escolares. 4. Disciplina escolar. 5. Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº. 8.069/90). 6. Estatuto da Juventude (Lei nº.
12.852/13). 7. Constituição da República Federativa do Brasil e suas alterações (Artigos
205 a 217 e 226 a 230). 8. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei
nº. 9.394/96). 9. Noções sobre a acessibilidade para pessoas com deficiência (Lei nº.
10.048/00, Lei nº. 10.098/00, Decreto nº. 5.296/04). 10. Política Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei nº. 7.853/89, Decreto nº. 3.298/99).
11. Noções de Segurança do Trabalho, Ergonomia e Primeiros Socorros no ambiente
escolar. 12. Noções de relações humanas; relações interpessoais e atendimento ao
público; equipe multiprofissional; Ética e postura profissional. 13. Noções de
Organização escolar: Projeto político pedagógico; Disciplina escolar; currículo escolar.
1.3.2.2. Administrador de Edifícios: Administração: Funções básicas da administração,
planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Administração pública,
Lei nº. 8.666 de 21 de dezembro de 1993. Segurança do Trabalho: Equipamentos de
proteção individual e coletiva. Conceito de acidente de trabalho. Sistemas de combate a
incêndio, instalação, controle e manutenção de: extintores, sistema hidráulico
preventivo, sinalização de emergência, alarmes. Construção civil: serviços de pintura,
instalações hidro-sanitárias, alvenaria, revestimentos cerâmicos, impermeabilização,
telhados, instalações elétrica de baixa tensão. Inspeção em edifícios. Orçamento e
cronograma. Materiais de construção. Sistemas de ar condicionado. Noções de
informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do sistema
operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word, Excel e
PowerPoint 2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à
Internet.
1.3.2.3. Auxiliar em Administração: 1. Noções de administração geral: evolução das
teorias da administração. 2. Noções de organização do trabalho: departamentalização,
planejamento, tomada de decisão, gráficos de organização. 3. Relações humanas no
trabalho: motivação, comunicação, liderança, trabalho em equipe, a organização
informal. 4. Noções de administração de recursos humanos. 5. Redação oficial. 6.
Arquivo e documentação. 7. Estrutura e funcionamento da Universidade: Estatuto e
Regimento da Universidade Federal de Santa Catarina. 8. Regime Jurídico Único (Lei
nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações). 9. Noções de informática:
Componentes de um computador e periféricos; Utilização do sistema operacional
Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word, Excel e PowerPoint
2010. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet.
1.3.2.4. Operador de Máquinas Agrícolas: 1. Princípio de funcionamento de motores
ciclo: Otto 4 tempos, 2 tempos e ciclo Diesel 4 tempos. 2. Sistemas complementares dos
motores de combustão interna: comando de válvulas, lubrificação, arrefecimento,

alimentação, elétrico e partida. 3. Mecanismos de transmissão dos tratores agrícolas:
embreagem, caixa de mudança de marchas, transmissão final (coroa e pinhão,
diferencial, semi-árvores e redução final), tomada de potência (TDP), tração 4x2 e 4x2
TDA (tração dianteira auxiliar). 4. Sistemas auxiliares dos tratores agrícolas: rodado,
direção, freio e levantamento hidráulico; 5. Manutenção preventiva, ajuste da bitola,
lastreamento, calibração dos pneus. 6. Manejo de tratores: acoplamento e regulagem no
trator, seleção de marcha, rotação do motor para trabalho, normas e precauções de
segurança na operação de tratores agrícolas, simbologia universal para máquinas
agrícolas, controles e instrumentos (painel, pedais, assento, alavancas e direção); 7.
Constituição, funcionamento, acoplamento e regulagens das máquinas e implementos
agrícolas (preparo do solo, semeadura, plantio, transplantio, tratos culturais, colheita e
transporte). Prova Prática: 1. Operação, manutenção e precauções de segurança de
tratores agrícolas. 2. Regulagens, manutenção e precauções de segurança de máquinas e
implementos agrícolas. 3. Manejo do trator com máquinas ou implementos agrícolas.
4. Segurança operacional, envolvendo tratores e máquinas agrícolas. 5. Oficina:
soldagem com solda elétrica, ferramentas e lubrificação.
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