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 EDITAL Nº 009/2012 
 

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de São Carlos, no uso de suas 
atribuições, que lhe confere a Portaria GR nº 825 de 31/01/2011, publicada no D.O.U. de 01/02/2011, e 

tendo em vista o que estabelece a Lei nº 8112 de 11/12/1990, a autorização concedida pelo Decreto nº 
7232 de 19/07/2010, publicado no DOU de 20/07/2010 e  Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 440 

de 17/10/2011, publicada no Diário Oficial da União de 18/10/2011, torna pública a abertura de 

inscrições em concurso público para provimento de vagas, no quadro de pessoal técnico-administrativo, 
destinadas ao Campus São Carlos. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. São requisitos básicos para investidura em cargo público que o candidato atenda às exigências do 

art. 5º da Lei nº 8.112/90, a saber: 

1.1.1- ser brasileiro nato ou naturalizado, se de nacionalidade estrangeira, ser portador de visto 

permanente;  

 1.1.2- estar em dia com os direitos políticos; 

1.1.3- estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

 1.1.4- possuir os requisitos exigidos para o ingresso e exercício no cargo; 

 1.1.5- ter idade mínima de dezoito anos completos; 

1.1.6- ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por 
inspeção médica oficial. 

 

2. DO CARGO, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS 
 

2.1 – Cargo de Nível de Superior - Classificação “E” 
 

Código/Cargo Vagas Descrição Sumária das Atribuições 
Requisitos para 

o Cargo 
 

00912.01 
 

ANALISTA DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

 

CAMPUS SÃO CARLOS 

03 VIDE ANEXO IV DESTE EDITAL 

- Curso Superior em nível 
de graduação na área 

de Computação, 
reconhecido pelo MEC. 

 

2.2 – A remuneração inicial do cargo será R$ 2.989,33 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e três 
centavos). 
 

2.3 - O Regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais. 
 

2.4 – A jornada de trabalho será em dois períodos (matutino, vespertino, noturno), de acordo com 

as necessidades da Instituição. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 – As inscrições serão realizadas no período de 08/10 a 05/11/2012, exclusivamente via 
INTERNET, no endereço www.concursos.ufscar.br. 
 

3.2 – Para inscrever-se o candidato deverá: 
 

3.2.1 - Acessar o endereço eletrônico www.concursos.ufscar.br; ler atentamente as instruções 

disponíveis e preencher integral e corretamente a Ficha de inscrição. 
 

3.2.2 – Acessar o site da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda no endereço: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp  e preencher 

corretamente a GRU, imprimir e efetuar o pagamento até o dia 05/11/2012. (Em qualquer 
agência do Banco do Brasil). 

 

3.2.3 – Não será aceito, em hipótese alguma, o recolhimento da GRU pelas seguintes opções: 
agendamento de pagamento de título de cobrança; pagamento de conta por 
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envelope; transferência eletrônica; DOC e DOC eletrônico; ordem de pagamento e 
depósito comum em conta corrente. 

 

3.3 - Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá estar ciente de que 

dispõe dos requisitos para o cargo, especificados no item 2.1, e aqueles para investidura no cargo 
especificado no item 1.1, deste edital. 
 

3.4 - Somente o preenchimento da ficha de inscrição não implica estar inscrito no Concurso. 
 

3.5 – A efetivação da inscrição somente se dará após a confirmação (pelo tesouro nacional), do 

pagamento da taxa correspondente.  
 

3.6 – A Universidade Federal de São Carlos não se responsabilizará por solicitação de inscrição via 
INTERNET não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
 

3.7 – A confirmação e o número da inscrição do candidato, será disponibilizada via INTERNET no 

endereço www.concursos.ufscar.br, em data estabelecida no ANEXO V deste Edital. 
 

3.8 – O candidato, devidamente inscrito, que não tiver seu número de inscrição disponibilizado na 
INTERNET, no prazo estabelecido no item anterior, deverá entrar em contato através do e-mail: 

depm@ufscar.br, para esclarecimentos e/ou regularização da inscrição, até o dia 19/11/2012. 
 

3.9 - É de inteira responsabilidade do candidato manter sob sua guarda o comprovante do pagamento da 
taxa de inscrição, para apresentação no dia da prova. 
 

3.10 - O candidato que se julgar amparado pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/99, publicado no D.O.U. de 

21/12/99, deverá informar na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é portador, e entregar 
pessoalmente ou postar até o dia 05/11/2012, à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/UFSCar, Rodovia 

Washington Luís, Km 235, Caixa Postal 676, CEP 13565-905 – São Carlos-SP: 

3.10.1 - Laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 

como a provável causa da deficiência.  

3.10.2 - Os candidatos portadores de deficiência, que necessitarem de qualquer tipo de 

atendimento diferenciado para realização da prova, deverão solicitar por escrito, dentro do 
período de inscrição, à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/UFSCar, especificando nome, 

endereço, telefone e a necessidade. 
 

3.11 – A solicitação de tratamento diferenciado para realização das provas será atendida observando 
critérios de viabilidade.  
 

3.12 – O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição de acordo com o disposto no  

item 3.10, não receberá atendimento especial, não terá sua prova especial preparada, seja qual for o 

motivo alegado. 
 

3.13-  Os candidatos inscritos como portadores de necessidades especiais, se aprovados no Concurso 

Público, serão avaliados conforme previsto art. 43 do Decreto nº 3.298/99. 
 

3.14 - A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital. 
 

3.15 – O valor da taxa de inscrição é de  R$ 75,00 (setenta e cinco reais); 
 

3.16 – A taxa de inscrição, uma vez recolhida, não será devolvida sob nenhuma hipótese. 
 

3.17 - Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que: 
 

 3.17.1 - Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –  

            CadUnico, de que trata o Decreto nº 6.135/2007; e 
 

 3.17.2 - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto acima citado. 
 

3.18 - O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato à Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas, Rodovia Washington Luís, Km 235, Caixa Postal 676, CEP 13565-905 – São Carlos-SP 
até o dia 22/10/2012, acompanhado de: 
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3.18.1 - Indicação do Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadUnico; e 
 

3.18.2 – Declaração, de próprio punho, que atende à condição estabelecida no sub-item 3.17.2. 
 

3.19 - A resposta acerca do deferimento ou não do pedido de isenção, será disponibilizada no site 

www.concursos.ufscar.br, no dia 26/10/2012 até as 17h00. 
 

4. DAS FASES DO CONCURSO 
 

4.1 – O Concurso será realizado em duas fases: 
 

4.1.1 - Primeira fase: prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, contendo 60 

questões de múltipla escolha, valendo 140 (cento e quarenta) pontos, conforme Anexo I 
deste Edital:  

 

Parte “A” - 20 questões de conhecimentos gerais;  
 

Parte “B” - 40 questões de conhecimentos específicos. 
  

4.1.2 - Segunda fase: Análise Curricular - de caráter classificatório, valendo 40 (quarenta) 
pontos.  

 

 4.1.2.1 – Somente serão submetidos à análise curricular os candidatos habilitados na 

prova objetiva. 
 

4.1.3 – A pontuação máxima, somadas as duas fases do concurso, será de 180 (cento e oitenta) 
pontos.  

 

5. DAS PROVAS 
 

5.1 – A prova objetiva versará sobre o Conteúdo Programático constante no Anexo II deste Edital. 
 

5.2 – Na análise curricular, serão considerados e pontuados os itens constantes na Tabela de Valoração, 
Anexo III deste Edital. 

 

5.3 – Somente serão pontuados os títulos apresentados em envelope lacrado e etiquetado, conforme 

sub-item 7.3.2 deste edital. O envelope deverá conter o Currículum vitae  atualizado e devidamente 
acompanhado de fotocópias dos documentos comprobatórios dos títulos. O candidato deverá organizar o 

currículo e seus comprovantes, conforme sub-item 7.3.3 deste edital. 
 

5.4 – Somente serão aceitos diplomas de Graduação de cursos reconhecidos e Pós-Graduação expedido 
por instituição credenciada, se nacionais.  

 

§ 1º - Se a Graduação for de origem estrangeira, deverá estar devidamente revalidada, de 

acordo com o § 2º do Art. 48 da Lei 9.394/96. 
 

§ 2º - Os diplomas de Mestrado e Doutorado expedidos por Instituições estrangeiras, só serão 
aceitos se reconhecidos por Universidades Brasileiras. (§ 3º do Art. 48 da Lei 9.394/96). 

 

5.5 – Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos no item 5.2 e aqueles remetidos 

fora do prazo estabelecido neste edital. 
 

5.6 – A comprovação da experiência profissional, conforme Anexo III deste Edital,  deverá ser feita 
mediante a entrega de documento que comprove o vínculo empregatício do candidato com a instituição 

(cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou ainda Certidão de Tempo de Serviço), no caso de 
autônomos, cópia do contrato de prestação de serviços, acompanhada de declaração expedida por órgão 

ou empresa, com identificação das atividades desempenhadas.  

 
6. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

6.1 – A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas e será realizada em data e local 

estabelecidos no ANEXO V deste edital. 
 

6.2 – O candidato deverá comparecer no local de realização da prova com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos, do horário fixado para seu início, munido, exclusivamente, de lápis, borracha e caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, documento oficial de identidade, comprovante de inscrição e 
pagamento de taxa (boleto autenticado e/ou comprovante eletrônico). 
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6.3 – Serão considerados documento de identidade: 
 

6.3.1- Cédula de Identidade (R.G.); 
 

6.3.2- Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordem e conselhos), 

com foto; 
 

6.3.3- Passaporte; 
 

6.3.4- Carteiras funcionais expedidas por órgãos públicos, com foto; 
 

6.3.5- Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto). 
 

6.4 – Em hipótese alguma será permitida a entrada, no local da prova: de chapéus ou bonés, de 
aparelhos eletroeletrônicos tais como: telefone celular, MP3 e similares, agenda eletrônica ou relógios 

com calculadoras, notebook e similares e calculadora. 
 

6.5 - A UFSCar não se responsabilizará pela guarda de qualquer pertence do candidato. 
 

6.6 - Não será permitido o ingresso de candidatos, no local de realização da prova, após o horário 

estabelecido para o seu início. 
 

6.7 – Após o ingresso, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e sem 

estar acompanhado por um fiscal identificado. 
 

6.8- Será eliminado do Concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido 

comunicando-se com outro candidato ou terceiros. 
 

6.9 – Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu cartão 
resposta. 

 

6.9.1 - A entrega do cartão resposta ocorrerá, no mínimo, 01 (uma) hora após o início da prova. 

6.10 – A correção da prova será realizada por meio de processamento eletrônico e, portanto, serão 
consideradas somente as respostas das questões transferidas para o cartão resposta. 

 

6.11 – Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão resposta, por erro do candidato. 
 

6.12 – Não serão consideradas respostas rasuradas ou respondidas em duplicidade. 
 

6.13 - O horário e o local da prova, serão disponibilizados via INTERNET no dia 14/11/2012 no endereço 

www.concursos.ufscar.br,  
 

7. DA HABILITAÇÃO 
 

7.1 - Serão classificados para a segunda fase do Concurso (Análise Curricular), os candidatos que 
obtiverem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos, em cada uma das partes da prova 

objetiva, e que não tenham zerado em nenhum dos conteúdos da parte “A”. 

7.2 - O gabarito será disponibilizado, via INTERNET no endereço www.concursos.ufscar.br, a partir do 

2º dia útil após a realização da prova. 
 

7.3 – A lista nominal dos candidatos habilitados na prova objetiva será disponibilizada, em ordem 
alfabética, no endereço www.concursos.ufscar.br, em data estabelecida no ANEXO V. 
 

7.3.1. O Curriculum Vitae documentado, deverá ser entregue no período de  

12 a 14/12/2012, data constante no Anexo V deste Edital. 
 

7.3.2 - O Curriculum Vitae documentado deverá ser encaminhado pessoalmente ou postado, 
em envelope lacrado, contendo: nome do candidato, número de inscrição e o cargo, à 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de São Carlos, Rodovia 
Washington Luís, Km 235, Caixa Postal 676, CEP 13565-905 – São Carlos-SP. 

 

7.3.3 – O Curriculum Vitae deverá ser elaborado contendo os dados de identificação do candidato 

e observada a tabela de valoração, conforme Anexo III deste edital. 
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8. DA APROVAÇÃO FINAL 
 

8.1 - A classificação final dos candidatos, dar-se-á em ordem decrescente da soma da pontuação obtida 
em cada uma das partes da prova objetiva, acrescida da pontuação obtida na análise curricular. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

9.1 – No caso de empate, na classificação final, serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios 

de desempate: 
 

9.1.1- Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta)  anos, até o último dia de inscrição, conforme 

artigo 27, parágrafo único da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 
 

9.1.2- maior pontuação na parte “B” da prova objetiva (conhecimentos específicos); 
 

9.1.3- maior pontuação na parte “A” da prova objetiva (conhecimentos gerais); 
 

9.2 – Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso, que não se aplica ao Item 9.1.1. 

 
10. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 – O resultado final do Concurso será homologado pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da UFSCar, 

publicado no Diário Oficial da União e disponibilizado via INTERNET no endereço 
www.concursos.ufscar.br. 

 

11. DOS RECURSOS 
 

11.1 – Serão admissíveis recursos, nas seguintes hipóteses: 
  

 11.1.1 - Da divulgação da lista nominal do resultado das provas objetivas, no prazo de 3 (três) 

dias úteis, contados a partir da divulgação; 
 

11.1.2 - Do resultado final, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da 
publicação no Diário Oficial da União.  

 

11.2 – Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser protocolados na Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas da Universidade Federal de São Carlos, à Rodovia Washington Luís Km 235, Caixa Postal 676, 
CEP: 13565-905 - São Carlos/SP ou via postal para o mesmo endereço, desde que postados dentro do 

prazo estabelecido para recurso. 
 

 
11.3 – A decisão de eventuais recursos será disponibilizada via INTERNET, no endereço 

www.concursos.ufscar.br, através de Edital.  

 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 – O candidato portador de necessidades especiais, participará do Concurso em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos. 
 

12.2 – A aprovação do candidato constitui mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato 

condicionado à rigorosa observância da ordem classificatória, ao prazo de validade do concurso, ao 
interesse e conveniência da UFSCar e demais disposições legais 
 

12.2.1 - O número máximo de candidatos aprovados será de acordo com a quantidade de vagas, 

prevista neste edital, conforme relacionado no Anexo II do Decreto 6944 de 27/08/2009; 
 

12.2.2 – Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados serão 
considerados reprovados nos termos do Art. 16 do Decreto 6944 de 27/08/2009; 

 

12.2.3 – De acordo com o § 1º do art. 16 do Decreto 6944 de 27/08/2009, os candidatos não 

classificados no número máximo de aprovados de que trata o Anexo II, ainda que tenham 
atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público. 

 

12.3 – A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, só podendo ser 

empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, e da 
apresentação dos documentos pessoais exigidos por lei. 
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12.4 – A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da publicação do ato de 
nomeação no Diário Oficial da União, tornando-se sem efeito se a mesma não ocorrer no prazo previsto. 
 

12.5 – No ato da posse o candidato deverá apresentar cópia autenticada dos requisitos exigidos para o 

cargo, sob pena de anulação da nomeação. 
 

12.6 – Não serão aceitos como comprovantes dos requisitos para o cargo: declarações e atestados. 
 

12.7 - O candidato terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da posse para entrar em efetivo 

exercício. 
 

12.8 – Os candidatos aprovados serão nomeados sob a égide do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, instituído pela Lei nº 8.112, de 
11/12/90. 
 

12.9 – No caso do candidato, na condição de servidor público inativo, a acumulação de proventos e 
vencimentos do cargo objeto do concurso, somente será permitida, quando se tratar de cargos, funções 

ou empregos acumuláveis na atividade na forma autorizada pela Constituição Federal.  Caso contrário, a 

posse dar-se-á somente após opção, pelo candidato, entre proventos e os vencimentos do novo cargo. 
 

12.10 - O candidato nomeado, ficará sujeito à Estágio Probatório por um período de 36 (trinta e seis) 
meses. 

 

12.10.1 - Durante o período de Estágio Probatório serão objetos de avaliação a aptidão e a 

capacidade do servidor para o exercício do cargo, observados os fatores: assiduidade, 
disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. 

  

12.11 – O candidato nomeado não poderá ser remanejado para outra unidade, antes de decorrido o 

período de estágio probatório, exceto no interesse da Administração Superior da UFSCar. 
 

12.12 – Não será fornecido qualquer tipo de documento ou declaração de participação no Concurso. 
 

12.13 – O Concurso terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da sua homologação, podendo ser 

prorrogado por igual período no interesse da administração. 
 

 
12.14 – O Concurso estará sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSCar e 

por Coordenador designado para este fim. 
 

12.15 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial da União ou por meio eletrônico, bem 

como, manter atualizado seu endereço, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas /UFSCar. 
 

 12.15 – A Universidade Federal de São Carlos não se responsabiliza por alterações de endereço sem 

comunicação prévia por parte do candidato 
 

12.16 – Candidatos aprovados, mas não nomeados, poderão ser aproveitados em outras vagas que 

venham a existir na UFSCar ou em outra Instituição Federal de Ensino Superior, no interesse da 

Administração.  
 

12.17 - Os casos omissos, não previstos no presente Edital serão analisados pelos Órgãos Superiores da 

Instituição. 
 

São Carlos, 05 de Outubro de 2012. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Mauro Rocha Côrtes 

                 Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 
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ANEXO I   
 
 

PROVA OBJETIVA 
 
 

Estrutura da prova objetiva, elaborada de acordo com a especificidade do cargo. 
 

 
 
 

 
 

1ª Etapa: NÍVEL SUPERIOR “E”   
 
 
 

CARGO PARTE PROVA/ASSUNTO CONTEÚDO 
Nº  

QUESTÕES 
PESO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

              
 

00912.01  

ANALISTA DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
 

 CAMPUS SÃO CARLOS 

A CONHECIMENTOS GERAIS 
PORTUGUÊS 10 1 10 

LEGISLAÇÃO 10 1 10 

   

  
  

B CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/ÁREA 40 3 120 

  
    

  

    TOTAL = A + B     140 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CÓDIGO 00912.01  -  ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Campus São Carlos 
 

Parte A – Conhecimentos Gerais: 
 

>PORTUGUÊS:  
 

- Interpretação de texto. 
- Ortografia, acentuação, crase e pontuação. 
- Sinônimo e antônimo. 
- Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e  
  conjunções. 
- Concordância nominal e verbal. 
 
 

>LEGISLAÇÃO:  
 

- Regime Jurídico Único – Lei  nº 8112, de 11/12/1990 
- Disponível no endereço: www.srh.ufscar.br>Legislação de Pessoal>RJU. 
 
Parte B – Conhecimentos Específicos:  
 

- Conceitos sobre Desenvolvimento Web: CSS, CMS, HTML5 e outros recursos utilizados no desenvolvimento 
web; 

- Engenharia de Requisitos: Identificação, Elicitação, Especificação, e Análise de requisitos de software;  

- Lógica de Programação: Algoritmos, Estruturas de Controle (Sequência, Seleção e Repetição) e lógica 
concorrente;  

- Estruturas de Dados: estruturação e manipulação de registros, matrizes, listas, pilhas, filas, árvores e outros 
recursos usados em estruturas de dados;  

- Bancos de Dados: conceitos; modelos; projeto conceitual, lógico e físico; linguagens de consulta: álgebra 
relacional e SQL, data warehouse modelos e implementação, administração de banco de dados; linguagens 
DDL; e Sistemas Gerenciadores de banco de dados; 

- Engenharia de software: conceitos, tipos de sistemas, modelos de ciclo de vida; métodos e técnicas de 
desenvolvimento de software orientado a objetos: planejamento, análise, projeto, gestão de configuração, 
testes (TDD); manutenção de software; desenvolvimento baseado em componentes; Metodologia ágil (SCRUM 
e XP) e gestão de projetos;  

- Sistemas Operacionais: Linux (instalação de pacotes, atualização, e programação) e Windows; 

- Servidores de Aplicação e Web: Apache, TomCat, JBoss, e outros (instalação e configuração);  

- Padrões de Software: Estruturais (MVC e outros), e de Projeto (Fachada, Fábrica de Objetos, e outros);  

- IHC (Interação Humano Computador): noções de design de interação, inspeção e avaliação de usabilidade, 
estratégias e noções de navegabilidade, e conhecimento de interação do paradigma de interface (WIMP, WEB, 
NUI);  

- Frameworks e Bibliotecas de apoio ao desenvolvimento: JSF, Hibernate, Rich Faces, Prime Faces e 
outros frameworks e bibliotecas;  

- Mapeamento objeto relacional: Anotações JPA, e outros recursos utilizados para o mapeamento do modelo 
relacional para o orientado a objetos (e vice-versa); e 

- Linguagens de Programação: Programação Orientada a Objetos (com Java, C++, C# e outras), 
programação Imperativa (com C, e outras), programação Web (com PHP, Html5, Java script, e outros 
recursos), programação Orientada a Serviços (com Java e outras), Programação Concorrente (com Java, C++, 
e outras), Programação para Computação Móvel (com Html5, Android e IOS), Programação Lógica (com Prolog) 
e Programação Funcional (com Lisp). 
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Anexo III 
 

 
 

2ª Etapa: ANÁLISE CURRICULAR NA ÁREA DE COMPUTAÇÃO 
 
 
 

TABELA DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS  PARA O CARGO DE  
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “E”  (SUPERIOR)  

 
 
 
 

TÍTULOS ACADÊMICOS VALOR MÁXIMO 

Título de Doutor na área de Computação 20 pontos 

Grau de Mestre na área de Computação 15 pontos 
Especialista Pós-Graduação “Latu Sensu” na área de computação – (Mínimo de 360hs 

com Monografia, conforme Resolução nº 01 de 08/06/2007-CNE/CES) 10 pontos 

Valor máximo: 20 pontos (pontos não cumulativos) 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE COMPUTAÇÃO VALOR MÁXIMO 

Experiência Profissional, nos últimos 5 anos contados a partir da data do edital, 

quando exercidos exclusivamente na área de computação – exceto estágio. 
(Somente será considerada e pontuada a experiência profissional que for comprovada 

e documentada). 

até 20 pontos 
(4 pontos por ano) 

Valor máximo: 20 pontos 
 
 

                ITEM Pontos 

Títulos acadêmicos  20 

Experiência profissional na área de computação 20 

TOTAL 40 
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ANEXO IV 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 
 

Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, 

especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, 
codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados; prestar treinamento e suporte técnico ao 

usuário; elaborar documentação técnica; estabelecer padrões; coordenar projetos e oferecer soluções 
para ambientes informatizados; pesquisar tecnologias em informática. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria. 
 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

 
1. Desenvolver sistemas informatizados: 

Estudar as regras de negócio inerentes aos objetivos e abrangência de sistema; dimensionar requisitos e 
funcionalidade de sistema; realizar levantamento de dados; prever taxa de crescimento do sistema; 

definir alternativas físicas de implantação; especificar a arquitetura do sistema; escolher ferramentas de 

desenvolvimento; modelar dados; especificar programas; codificar aplicativos; montar protótipo do 
sistema; testar sistema; definir infra-estrutura de hardware, software e rede; aprovar infra-estrutura de 

hardware, software  e rede; implantar sistemas. 
2. Administrar ambientes informatizados: 

Monitorar performance do sistema; administrar recursos de rede, ambiente operacional e banco de 
dados; executar procedimentos para melhoria de performance de sistema; identificar falhas no sistema; 

corrigir falhas no sistema; controlar acesso aos dados e recursos; administrar perfil de acesso às 

informações; realizar auditoria de sistema. 
3. Prestar suporte técnico ao usuário: 

Orientar áreas de apoio; consultar documentação técnica; consultar fontes alternativas de informações; 
simular problemas em ambiente controlado; acionar suporte de terceiros; instalar e configurar software e 

hardware.  

4. Treinar usuário: 
Consultar referências bibliográficas; preparar conteúdo programático, material didático e instrumentos 

para avaliação de treinamento; determinar recursos áudio-visuais, hardware e software; configurar 
ambiente de treinamento; ministrar treinamento. 

5. Elaborar documentação para ambientes informatizados: 

Descrever processos; desenhar diagrama de fluxos de informações; elaborar dicionário de dados, 
manuais do sistema e relatórios técnicos; emitir pareceres técnicos; inventariar software e hardware; 

documentar estrutura da rede, níveis de serviços, capacidade e performance e soluções disponíveis; 
divulgar documentação; elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica e especificação técnica. 

6. Estabelecer padrões para ambientes informatizados: 
Estabelecer padrão de hardware e software; criar normas de segurança; definir requisitos técnicos para 

contratação de produtos e serviços; padronizar nomenclatura; instituir padrão de interface com usuário; 

divulgar utilização de novos padrões; definir metodologias a serem adotadas; especificar procedimentos 
para recuperação de ambiente operacional. 

7. Coordenar projetos em ambientes informatizados: 
Administrar recursos internos e externos; acompanhar execução do projeto; realizar revisões técnicas; 

avaliar qualidade de produtos gerados; validar produtos junto a usuários em cada etapa. 

8. Oferecer soluções para ambientes informatizados: 
Propor mudanças de processos e funções; prestar consultoria técnica; identificar necessidade do usuário; 

avaliar proposta de fornecedores; negociar alternativas de solução com usuário; adequar soluções a 
necessidade do usuário; negociar com fornecedor; demonstrar alternativas de solução; propor adoção de 

novos métodos e técnicas; organizar fóruns de discussão. 
9. Pesquisar tecnologias em informática: 

Pesquisar padrões, técnicas e ferramentas disponíveis no mercado; identificar fornecedores; solicitar 

demonstrações de produto; avaliar novas tecnologias por meio de visitas técnicas; construir plataforma 
de testes; analisar funcionalidade do produto; comparar alternativas tecnológicas; participar de eventos 

para qualificação profissional. 
10. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 
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ANEXO V 

 

 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 
 

FASES DATA 
  

INSCRIÇÕES 08/10 a 05/11/2012 

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 22/10/2012 

DEFERIMENTO/INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 26/10/2012 

DIVULGAÇÃO / CONFIRMAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO  e  
DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO E LOCAL DA PROVA 

14/11/2012 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  25/11/2012 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO 27/11/2012 

DIVULGAÇÃO - LISTA NOMINAL DOS CANDIDATOS HABILITADOS – Prova Objetiva 30/11/2012 

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 03 a 05/12/2012 

2ª ETAPA - ENTREGA DO CURRICULUM VITAE 12 a 14/12/2012 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  04/01/2013 

 
 
 
 

Local da Prova 

UIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - Campus São Carlos 
Rodovia Washington Luís, Km 235 UFSCar - São Carlos-SP. 
 

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: Qualquer alteração nas datas decorrente do número de candidatos inscritos 

será informado através de edital no endereço www.concursos.ufscar.br.  

 
 
 
 

 

 

http://www.concursos.ufscar.br/

