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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 011  TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA METALURGIA 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 011  TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA METALURGIA MECÂNICA  

LOCAL: UNIFESP DIADEMA - LABORATÓRIO DE MANUFATURA MECÂNICA 

RUA MANOEL DA NÓBREGA, 1535 - CENTRO  DIADEMA 

INSCRIÇÃO CÓDIGO NOME DOCUMENTO OBJETIVA DATA HORARIO

157234 011 ABRAO MERIJ NETO 00000401119361 62,50 08/05/2013 8 HORAS

174636 011 ANDERSON DE SORDI 00000242852257 45,00 08/05/2013 8 HORAS

181654 011 ANTONIO ADAMIR BRUM 00000142733131 77,50 08/05/2013 14 HORAS

194178 011 ANTONIO ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA 00000002141789 52,50 08/05/2013 14 HORAS

176832 011 CESAR CELESTINO DE SOUZA E SILVA 00000261327550 52,50 09/05/2013 8 HORAS

188893 011 CLAUDIO JOSE DA SILVA 00000159174867 55,00 09/05/2013 8 HORAS

157338 011 EDUARDO SOUZA DO CARMO 00000444715113 67,50 09/05/2013 14 HORAS

182004 011 GABRIEL SOUZA GALDINO 00000354699970 47,50 09/05/2013 14 HORAS

165195 011 JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA 00000285703596 57,50 10/05/2013 8 HORAS

163008 011 MARILIA MAYUMI AUGUSTO DOS SANTOS 00000339545872 65,00 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 itação 

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 011  TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA METALURGIA 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 suas 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 e habilidades manuais, 
voltadas para a especialidade de Técnico de laboratório/Metalurgia mecânica. 
1.3. O Candidato terá no máximo 180 mim para realização da prova prática, de acordo com os horários agendados. 
Esta avaliação consiste em: Cortar, embutir, polir e realizar o ataque químico de uma amostra metálica para posterior 
obtenção de uma imagem por microscopia óptica. 
1.4. Na prova prática poderão constar os seguintes equipamentos/instrumentos/materiais de laboratório/Metalurgia 
mecânica: Equipamentos de proteção individual, balança analítica, vidrarias, reagentes, pinças e espátulas, máquina de 
corte, máquinas de embutimento, politrizes e microscópios ópticos. 

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

2. Não será permitido ao candidato assistir às provas dos demais candidatos.  

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 
REITORA


