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ATO EDITAL Nº 001 DE 07 DE JANEIRO DE 2013 
              
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS INTEGRANTES DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS  

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA (LABORATÓRIO) 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO- UNIFESP, no uso de suas atribuições legais, torna público os 

CANDIDATOS HABILITADOS AO CARGO 010  TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA MECÂNICA E OS CONVOCA para a 

REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FASE do CONCURSO PÚBLICO de Provas e Títulos para provimento de cargos integrantes do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de acordo com as seguintes orientações e 

escalonamento: 

CARGO 010  TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA MECÂNICA  

LOCAL: UNIFESP DIADEMA - LABORATÓRIO DE MANUFATURA MECÂNICA 

RUA MANOEL DA NÓBREGA, 1535 - BAIRRO ELDORADO  DIADEMA 

INSCRIÇÃO CÓDIGO NOME DOCUMENTO OBJETIVA DATA HORARIO

176133 010 ALBERTO ALVES TEIXEIRA 00000181476538 42,50 08/05/2013 8 HORAS

183713 010 CESAR SOUTO 00000435391070 37,50 08/05/2013 8 HORAS

181390 010 DIEGO PEREIRA DA SILVA 0000042629029X 42,50 08/05/2013 14 HORAS

178763 010 EDUARDO PALMEIRA DA SILVA 00000536808284 45,00 08/05/2013 14 HORAS

164769 010 EDUARDO VIEIRA DA SILVA 00000229889037 42,50 09/05/2013 8 HORAS

180344 010 FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA DO NASCIMENTO 00000416750382 25,00 09/05/2013 8 HORAS

182934 010 MARCOS DE OLIVEIRA ROCHA 00000255458976 52,50 09/05/2013 14 HORAS

170343 010 RENATO LUCAS DA COSTA 00000472505257 42,50 09/05/2013 14 HORAS

182818 010 SAMUEL RODRIGUES P. DE PAULA 0000040182536X 45,00 10/05/2013 8 HORAS

183503 010 THYAGO REYNALDO JOSE MIRANDA 00000337929713 37,50 10/05/2013 8 HORAS

Nos termos do Ato Edital 001 de 07 de janeiro de 2013: 

Não serão admitidas solicitações, anteriores ou posteriores, de aplicação de provas em local, dia e horário fora dos 

preestabelecidos. 

O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 

previsto para a realização da prova, munidos caneta esferográfica azul ou preta, documento oficial e original de 

identidade, contendo fotografia e assinatura, além do comprovante de inscrição.  

Serão considerados documentos oficiais de identidade

Documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados não serão aceitos para identificação do candidato. Não 

serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas. 

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 

original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em 

órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, 

compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.  
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Não será admitida a entrada de candidato no local após o início das provas. 

Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado pelo candidato para justificar seu 

atraso ou ausência. 

Os telefones celulares deverão permanecer desligados durante a realização das provas. 

As provas práticas para o CARGO 010  TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA MECÂNICA serão embasadas nas 

respectivas Descrições Sumárias de Atividades dos Cargos (ANEXO I) e nos respectivos conteúdos programáticos 

(ANEXO II) e serão avaliadas na seguinte conformidade: 

a) Demonstração de conhecimento do ambiente e os equipamentos e dos utensílios integrantes do laboratório; (15 
pontos) 
b) Demonstração de entendimento da solicitação, pela Banca Examinadora, referente à atividade proposta; (20 
pontos) 
c) Demonstração das habilidades necessárias para o desenvolvimento da atividade proposta; (20 pontos) 
d) Apresentação da finalização da atividade proposta (produto da solicitação); (35 pontos) 
e) Demonstração de conhecimento das normas de segurança (EPIs/EPCs) para o desenvolvimento da atividade 
proposta pela Banca Examinadora; (5 pontos) 
f) Demonstração de conhecimento de organização em relação ao ambiente laboratorial; (5 pontos) 

Observações: 

A Banca Examinadora será formada por professores e/ou técnicos da UNIFESP; 
A critério da Banca Examinadora a prova prática poderá ser interrompida a qualquer tempo, desde que a mesma 
considere as atividades desenvolvidas suficientes para a devida avaliação do candidato. 

1. DA PROVA PRÁTICA 

1.1. A prova prática, de caráter classificatório e eliminatório pela ausência ou pela atribuição da nota 0 (zero), visa 
aferir as habilidades e conhecimentos específicos relativos ao conteúdo constante no Anexo I e II do Edital Normativo.  
1.2. A prova prática consistirá de realização e (ou) simulação de procedimentos e técnicas voltadas para a 
especialidade de Técnico de laboratório /Área Mecânica. 
1.3. O Candidato terá no máximo 240 mim para realização da prova prática, de acordo com os horários agendados, 
esta avaliação consiste de três etapas: 

1ª Etapa: avaliação do candidato quanto ao uso de fresadora, 2ª Etapa: consiste na união por soldagem 
usando eletrodos revestidos de duas peças preparadas pelo candidato na Etapa1 e 3ª Etapa: usinagem de um 
eixo fazendo uso do torno. 

1.4. Na prova prática poderão constar os seguintes equipamentos/instrumentos/materiais de Mecânica. Equipamentos 
de proteção individual, fresadora, morsa, pinças, torno, ferramentas de torque, compressor, punção, furadeira, óleo 
lubrificante, querosene e estopa. 

VESTIMENTA ESPECIAL: calça comprida e sapato fechado e cabelo preso (quando necessário). 

2. Não será permitido ao candidato assistir às provas dos demais candidatos e usar telefones móveis ou qualquer outro 
dispositivo de comunicação durante a prova prática.  

3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO de acordo com o disposto no Edital 001/2013 
3.1. A prova prática valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  

São Paulo, 26 de março de 2013 
PROFA. DRA. SORAYA SOUBHI SMAILI 
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REITORA


