
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

GABINETE DA REITORIA
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO N. 24/2009

O Centro de Seleção da UFG estabelece e torna público os critérios e as atividades da prova teórico-
prática, a ser realizada no período de 22 a 27 de maio de 2009. 
A data específica para cada um dos cargos, o local e a duração de cada prova serão divulgados no dia 
20 de maio de 2009.

CRITÉRIOS (ATIVIDADES DA PROVA PRÁTICA) – 30/04/09

Assistente de Direção e Produção
Os candidatos deverão desenvolver um programa de produção, especificando o fluxo e o cronograma 
de ações,  a partir  de um único projeto,  que será apresentado a todos os candidatos,  contendo os 
seguintes itens: cenário, figurinos, iluminação, sonoridade, objetos de cena e plano de divulgação. 
Os candidatos serão avaliados conforme os seguintes critérios: objetividade e clareza do programa, 
conhecimento  em  relação  às  atividades  e  aos  profissionais  necessários  à  produção  executiva, 
coerência quanto ao fluxo de pré e pós-produção.
No dia da prova, o candidato deverá levar caneta de tinta azul, vermelha e preta.

Cenógrafo
A prova teórico-prática terá início com o sorteio de um dentre os cinco textos dramáticos divulgados na 
sugestão bibliográfica do concurso. Os candidatos deverão elaborar projeto cenográfico para o texto 
dramático  sorteado,  constituído  pelos  seguintes  elementos:  desenho  de  planta  baixa,  desenho  de 
perspectiva, confecção de maquete, cronograma de realização e desenvolvimento.
Os candidatos serão avaliados quanto à criatividade, à coerência da concepção estética, ao domínio da 
representação gráfica, à coerência, clareza e objetividade do cronograma de execução.
No dia da prova, o candidato deverá levar os seguintes materiais: caneta esferográfica de tinta azul, 
vermelha e preta, lápis e lapiseiras (variados tipos e cores), escalímetro, réguas, esquadros, borracha, 
cola,  papéis  (vegetal,  off-set,  color-set,  papelão),  estilete,  tesoura,  isopor,  papel  melimetrado  e 
calculadora.

Enfermeiro
O candidado  deverá  aplicar  o  processo  de  enfermagem na  avaliação  do  estado  de  saúde  de  um 
paciente, identificar as condições que requerem intervenção de enfermagem, elaborar o planejamento 
da  assistência  pertinente  e  apresentar  verbalmente  o  caso  à  banca  examinadora,  justificando  o 
processo de tomada de decisão nas etapas de diagnóstico e planejamento. O candidato será avaliado 
nos seguintes  aspectos:  capacidade para coletar  dados relevantes no contexto do atendimento em 
saúde,  habilidade  para  estabelecer  diagnósticos  de  enfermagem  usando  a  taxinomia  da  NANDA 
(2007/2008),  capacidade  de  planejar  assistência  de  enfermagem  com  base  em  diagnósticos  de 
enfermagem  e  capacidade  de  argumentação,  de  sustentar  com  base  científica  suas  ações, 
interpretações e decisões clínicas. 
No  dia  da  prova,  o  candidato  deverá  levar:  um exemplar  da  obra  NORTH AMERICAN NURSING 
DIAGNOSIS ASSOCIATION (Org.). Diagnóstico de Enfermagem da Nanda: definições e classificação 
2007-2008.  Trad.  Jeanne  Liliane  Marlene  Michel.  Porto  Alegre:  Artes  Médicas  Sul,  2008;  caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta ou material que julgue necessário para realizar avaliação do estado 
de saúde de um paciente adulto ou idoso e os equipamentos de proteção individual:  jaleco,  sapato 
fechado, luvas de procedimento.
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Músico/Área: Pianista/Acompanhador
O candidato deverá realizar um recital de no mínimo 40 minutos e no máximo 50 minutos, executando 
pelo menos duas peças de períodos contrastantes do repertório camerístico, uma para canto e piano e 
outra  para  duos  ou  trio  de  cordas  ou  sopros  dos  repertórios  barroco,  clássico,  romântico  e 
contemporâneo e, pelo menos, uma peça brasileira. No final do recital, o candidato deverá discorrer 
sobre aspectos interpretativos, didáticos e estilísticos de no máximo duas peças, sem passar o limite de 
10 minutos. Depois deverá executar  uma peça apresentada pela banca examinadora para leitura à 
primeira vista. Os seguintes itens serão avaliados na prova teórico/prática: 1. Leitura à primeira vista. 2 
Postura no palco. 3. Explanação das obras apresentadas. 4. Estilo. 5. Musicalidade. 6. Fidelidade à 
partitura. 7. Qualidade camerística. 8. Aspectos técnicos do pianista acompanhador. 9. Pedalização. 10. 
Nível e abrangência das obras apresentadas.
Será disponibilizado um piano Steinway e estantes para os candidatos. Os músicos participantes  são 
de responsabilidade do candidato.
No dia da prova, o candidato deverá levar quatro cópias das obras que serão apresentadas durante o 
recital e o programa com a ordem das peças a serem executadas.

Psicólogo/Área: Clínica
O candidato será solicitado a construir um projeto de intervenção na área com base na descrição de um 
caso e apresentar esse projeto oralmente à banca. O projeto deve ser elaborado e digitado no editor de 
texto Microsoft Word, espaço duplo e fonte arial 12, com no máximo 6 laudas e de acordo com as 
orientações da banca examinadora. No projeto, serão avaliados os seguintes aspectos: estrutura formal 
do texto, introdução, objetivos, método, análise de resultados, cronograma e referências bibliográficas. 
Será avaliada também a capacidade de argumentação do candidato.
No dia da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

Químico
A  prova  versará  sobre  “simulação  de  procedimentos  rotineiros  de  análise  instrumental”.  Assim,  o 
candidato será avaliado quanto ao conhecimento de procedimentos utilizados em laboratórios químicos 
de análise instrumental, bem como a conduta correta de um profissional de química no exercício de sua 
função. 

Técnico de Laboratório/Área: Biologia
O candidato será avaliado quanto à capacidade de  identificar vidrarias e instrumentais cirúrgicos e 
determinar  o  seu  uso;  identificar  e  manusear  os  equipamentos  de  laboratórios;  identificar  os 
componentes de estereomicroscópios (lupas) e de microscópios óticos; reconhecer estruturas celulares 
microscópicas  e  macroscópicas  de  vegetais  e  animais;  identificar  e  preparar  meios  de  culturas  e 
preparar soluções. 
No dia da prova, o candidato deve apresentar-se portando um jaleco.

Técnico de Laboratório/Área: Concreto
Ao candidato será solicitado realizar atividades típicas desenvolvidas em um laboratório de concreto e 
que  serão  propostas  pela  banca  examinadora.  Essas  atividades  compreendem  diversos  ensaios 
laboratoriais necessários para o estudo de dosagem do concreto, tais como ensaios de caracterização 
de cimento, agregados e aço, moldagem de corpos-de-prova e ensaios de caracterização do concreto 
no estado fresco e no estado endurecido. O candidato será avaliado quanto à correta realização dos 
ensaios,  segundo os procedimentos especificados nas normas da Associação Brasileira  de Normas 
Técnicas (ABNT).
No  dia  da  prova,  o  candidato  deverá  levar  lápis,  borracha,  caneta  esferográfica  e  calculadora.  O 
candidato deve apresentar-se para a prova didática portando um jaleco e calçando sapato fechado.
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Técnico de Laboratório/Área: Eletromecânica
O candidato deverá realizar atividades propostas pela banca examinadora e será avaliado quanto à 
habilidade em manusear os equipamentos e os instrumentos elétricos e mecânicos; aos conhecimentos 
técnicos  sobre  os  objetos;  à  destreza  e  à  habilidade  manual  na  execução  de  atividades  e  de 
procedimentos técnicos na realização das tarefas. O candidato deverá diagnosticar, reparar, proceder à 
manutenção corretiva e preventiva, utilizar instrumentos de medidas, montar circuitos elétricos e instalar 
equipamentos  elétricos  e  mecânicos.  Deverá  também elaborar  lista  de material  para  realização  de 
montagem e manutenção.
No  dia  da  prova,  o  candidato  deverá  levar  lápis,  caneta  esferográfica  azul,  borracha,  calculadora 
científica, régua acrílica de 30 cm.

Técnico de Laboratório/Área: Eletrônica
0 candidato deverá realizar  atividades propostas pela banca examinadora e será avaliado quanto à 
habilidade em manusear os equipamentos eletrônicos e instrumentos eletrônicos;  à identificação de 
componentes eletrônicos; à leitura correta de datasheets; aos conhecimentos técnicos sobre o assunto/
atividade; à destreza e à habilidade manual na execução das atividades e aos procedimentos técnicos 
na realização da tarefa.
No dia prova, o candidato deverá levar  lápis, caneta esferográfica azul, borracha, calculadora simples.

Técnico de Laboratório/Área: Eletrotécnica
O candidato será avaliado quanto à capacidade de  utilizar equipamentos para medição de grandezas 
elétricas, desenhar e implementar um circuito elétrico contendo uma fonte de alimentação, cargas e 
elementos de acionamento, proteção e medição.
No dia da prova, o candidato deverá levar lápis, borracha, régua, caneta esferográfica preta ou azul.

Técnico de Laboratório/Área: Informática
Instalação, configuração e manutenção de hardware nos equipamentos de informática: reconhecimento, 
configuração e forma correta de conexão de componentes; instalação de periféricos, tais como: modem, 
kit  multimídia,  impressora,  scanner,  webcam,  pen  drive,  entre  outros.  Instalação,  configuração  e 
manutenção  de  software  nos  equipamentos  de informática:  formatação e  particionamento  do disco 
rígido  para  a  instalação  e  configuração  dos  sistemas  operacionais  Windows  e  Linux 
Slackware/Debian/Linux; manutenção básica de impressoras, instalação e remoção de softwares nos 
sistemas  operacionais  Windows  e  Linux  Slackware/Debian/Ubuntu.  Conhecimentos  básicos  de 
ferramenta para EaD (Moodle): gerência, utilização e suporte das principais ferramentas básicas em 
ambientes de EaD (programação do ambiente, utilização das principais ferramentas – chat, grupos de 
discussão, videoconferência, etc.).
No dia da prova, o candidato deverá trajar jaleco branco ou azul.

Técnico de Laboratório/Área: Mecânica
O candidato deverá realizar atividades propostas pela banca examinadora e será avaliado quanto à 
habilidade na realização da tarefa proposta em manusear os equipamentos e instrumentos mecânicos; 
aos  conhecimentos  técnicos  sobre  os  objetos;  à  destreza  e  à  habilidade  manual  na  execução  de 
atividades  e  procedimentos  técnicos  na  realização  das  tarefas.  O  candidato  deverá  diagnosticar, 
reparar,  proceder  à  manutenção  corretiva  e  preventiva  de  equipamentos,  utilizar  instrumentos  de 
medida e instalar equipamentos mecânicos. Deverá também elaborar lista de material para realização 
de montagem e manutenção de equipamentos.
No  dia  da  prova,  o  candidato  deverá  levar  lápis,  caneta  esferográfica  azul,  borracha,  calculadora 
científica, régua acrílica de 30 cm.
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Técnico de Laboratório/Área: Mecânica-Agrícola
O  candidato  será  avaliado  quanto  à  habilidade  de  utilizar  e  operar  de  forma  correta  ferramentas 
(manuais e elétricas), máquinas e instrumentos de metrologia, á capacidade de interpretar desenhos 
técnicos mecânicos e de utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual(EPIs).
No dia da prova, o candidato deverá levar caneta e deverá apresentar-se para a prova com sapato 
fechado, calça comprida e camisa fechada de manga curta.

Técnico de Laboratório/Área: Meteorologia
O  candidato  será  avaliado  quanto  à  identificação  de  instrumental  meteorológico,  ao  manuseio  de 
instrumentos, à cotação de diagramas de registradores.
No dia da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul

Técnico de Laboratório/Área: Nutrição Animal
O candidato será avaliado quanto: ao uso de equipamentos de proteção individual; à habilidade manual 
na execução das atividades;  à identificação de ingredientes para rações animais;  à identificação de 
vidraria; à organização e limpeza do material utilizado; aos cuidados com os equipamentos e transporte 
de vidraria no laboratório; à habilidade no preenchimento da ficha de protocolo de análise.
No dia da prova, o candidato deverá levar caneta, lápis, borracha, jaleco.

Técnico de Laboratório/Área: Química
A  prova  versará  sobre  “técnicas  de  separação  e  purificação  de  substâncias  químicas”.  Assim,  o 
candidato  será  avaliado  quanto  ao  conhecimento  de  vidrarias  e  procedimentos  utilizados  em 
laboratórios químicos, bem como a conduta correta de um profissional de química no exercício de sua 
função. 
No dia da prova o candidato deverá levar uma calculadora.

Técnico de Laboratório/Área: Sementes
O candidato deverá realizar  atividades rotineiras de laboratório,   bem como aqueles referentes aos 
procedimentos de análises de sementes, demonstrando conhecimentos e habilidades para realizar os 
testes necessários nessas análises, no laboratório de análises de sementes.
No dia da prova, o candidato deverá levar jaleco e caneta esferográfica de  tinta azul ou preta.

Técnico de Laboratório/Área: Solos 
O candidato deverá ser capaz de identificar e manusear vidrarias, reagentes, e equipamentos utilizados 
em laboratórios  de  solo.  O candidato  será  avaliado  quanto  à  capacidade  e  habilidade  manual  na 
execução  das  atividades,  bem  como  quanto  à  limpeza  e  à  organização  dos  materiais,  dos 
equipamentos e do ambiente do laboratorio.
No dia da prova, o candidato deverá apresentar-se para a prova prática portando um jaleco,  lápis, 
borracha, caneta e calculadora.
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Técnico de Laboratório/Área: Telecomunicações
Operação, instalação e configuração de equipamentos de laboratório como osciloscópios analógicos e 
digitais,  geradores  de  funções,  geradores  de  RF,  analisadores  de  espectro.  Montagem  e  teste  de 
circuitos eletrônicos para telecomunicações.  Elaboração de listas de materiais  e componentes para 
circuitos eletrônicos e de telecomunicações.  Elaboração de listas de materiais a partir  de leitura de 
projetos telefônicos e de cabeamento estruturado.
No dia da prova, o candidato deverá trajar jaleco branco ou azul.

Técnico em  Agropecuária
O candidato deverá realizar  uma prática agrícola proposta pela banca examinadora e será avaliado 
quanto às suas habilidades em realizá-la e em manusear as ferramentas necessárias à sua execução; 
aos  conhecimentos  técnicos  e  aos  cuidados  necessários  à  prática  diária  de  um  técnico  em 
agropecuária.  Os  materiais  necessários  à  realização  dessa  prova  serão  fornecidos  pela  banca 
examinadora.
No dia da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis e borracha.

Técnico em Anatomia e Necrópsia
O candidato será avaliado quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual; transporte, assepsia 
e tricotomia do cadáver; dissecação de peça anatômica; habilidade manual na execução das atividades; 
limpeza e organização dos materiais e do ambiente.
No dia da prova,  o candidato deverá apresentar-se portando um jaleco,  calças compridas,  sapatos 
fechados e cabelos presos.

Técnico em Eletromecânica
O candidato deverá realizar atividades propostas pela banca examinadora e será avaliado quanto à 
habilidade, na realização da tarefa sugerida, em manusear os equipamentos e instrumentos elétricos e 
mecânicos;  aos  conhecimentos  técnicos  sobre  os  objetos;  à  destreza  e  à  habilidade  manual  na 
execução  de  atividades  e  procedimentos  técnicos  na  realização  das  tarefas.  O  candidato  deverá 
diagnosticar, reparar, proceder à manutenção corretiva e preventiva, utilizar instrumentos de medidas, 
montar circuitos elétricos e instalar equipamentos elétricos e mecânicos. Deverá também elaborar lista 
de material para realização de montagem e manutenção.
No  dia  da  prova,  o  candidato  deverá  levar  lápis,  caneta  esferográfica  azul,  borracha,  calculadora 
científica, régua acrílica de 30 cm.

Técnico em  Nutrição e Dietética
Ao candidato será solicitado o preparo de uma salada e um prato protéico. Na atividade proposta pela 
banca examinadora,  o candidato  será avaliado  quanto  ao uso de equipamentos  e de utensílios,  à 
execução das atividades seguindo as boas práticas de produção de refeições, à criatividade, destreza e 
habilidade na execução das tarefas, ao acompanhamento e ao preenchimento correto da ficha técnica.
No dia da prova, o candidato deve apresentar-se  portando jaleco e touca.

Técnico em Tecnologia da Informação
Operação, instalação e configuração de equipamentos de laboratório de informática, tais como modem, 
kit multimídia, impressora, scanner, webcam, pen drive, hubs, roteadores, redes sem fio, access points, 
entre  outros.  Formatação  e  particionamento  do  disco  rígido  para  a  instalação  e  configuração  dos 
sistemas operacionais Windows e Linux Slackware/Debian/Ubuntu. Manutenção básica de impressoras. 
Montagem e reparos em redes de dados, tais como instalação de placas de rede, rack, hub/switch e 
patch panel; preparação de patch cords; instalação de cabos; cabos crossover; testes. Configuração de 
redes  utilizando  os  sistemas  operacionais  Windows  XP  e  Linux  Slackware/Debian/Ubuntu. 
Conhecimentos  básicos  de  aplicativos  para  edição  de  textos,  planilha  eletrônica  e  editor  de 
apresentação utilizando software(s) livre e software(s) comercial(is).
No dia da prova, o candidato deverá trajar jaleco branco ou azul.
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Tecnólogo/Área: Gerenciamento de Redes de Comunicação
O candidato deverá realizar atividades propostas pela banca examinadora e será avaliado quanto à 
utilização de comandos e programas de gerência  de redes; habilidade em diagnosticar problemas de 
rede; capacidade de análise de tráfego de redes; conhecimento atualizado sobre programas na área de 
gerência e habilidade em desenvolver soluções para problemas de redes e de gerência de redes. 
No dia da prova, o candidato deverá levar lápis, caneta esferográfica azul e borracha.

Tecnólogo/Área: Mecânica
O candidato deverá realizar atividades propostas pela banca examinadora e será avaliado quanto à 
habilidade, na realização da tarefa sugerida, em manusear os equipamentos e instrumentos mecânicos; 
aos  conhecimentos  técnicos  sobre  os  objetos;  à  destreza  e  à  habilidade  manual  na  execução  de 
atividades  e  procedimentos  técnicos  na  realização  das  tarefas.  O  candidato  deverá  diagnosticar, 
reparar,  proceder  à  manutenção  corretiva  e  preventiva  de  equipamentos,  utilizar  instrumentos  de 
medida e instalar equipamentos mecânicos. Deverá também elaborar lista de material para realização 
de montagem e manutenção de equipamentos.
No  dia  da  prova,  o  candidato  deverá  levar  lápis,  caneta  esferográfica  azul,  borracha,  calculadora 
científica, régua acrílica de 30 cm.
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