
ANEXO AO EDITAL Nº 001/2008 – CONCURSO PÚBLICO DE 17 DE MARÇO DE 2008 
 

 PROVAS 
CARGOS Prova Teórica Prova Prática Prova de Títulos 

Assistente em Administração Fase única – eliminatória – prova teórica, que constará de uma prova 
objetiva, composta de 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 15 
(quinze) questões de Informática e 20 (vinte) questões de Legislação. 
Cada uma das questões terá cinco alternativas, das quais apenas uma será 
correta, e valerá 0,2 (dois décimos de ponto), totalizando 10 (dez) 
pontos. Para aprovação, o candidato deverá atingir a nota mínima de 6 
(seis) pontos. Serão classificados os 50 (cinqüenta) primeiros candidatos. 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

Técnico em Contabilidade 
Administrador 
Arquiteto/Urbanista 
Contador 
Engenheiro Civil 
Médico/Clínica Médica 
Médico Veterinário 
Pedagogo/Escolar 
Psicólogo/Escolar 
Psicólogo/Clínica 
Revisor de Texto 
 

1ª fase – eliminatória – prova teórica, com peso 6 (seis), que constará de 
uma prova objetiva, composta de 25 (vinte e cinco) questões, de 
conhecimento específico. Cada uma das questões terá cinco alternativas, 
das quais apenas uma será correta, e valerá 0,4 (quatro décimos de 
ponto), totalizando 10 (dez) pontos. Somente será admitido, à fase 
seguinte (da 1ª para a 2ª), o candidato que tiver nota igual ou superior a 6 
(seis) pontos e estando classificado, conforme o quantitativo de vagas: 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE – até os 8 (oito) primeiros 
candidatos aprovados; 
ADMINISTRADOR – até os 20 (vinte) primeiros candidatos aprovados; 
ARQUITETO E URBANISTA – até os 5 (cinco) primeiros candidatos 
aprovados; 
 CONTADOR – até os 5 (cinco) primeiros candidatos aprovados; 
 ENGENHEIRO CIVIL – até os 10 (dez) primeiros candidatos 
aprovados; 
 MÉDICO/CLÍNICA MÉDICA – até os 3 (três) primeiros candidatos 
aprovados; 
 MÉDICO VETERINÁRIO – até os 2 (dois) primeiros candidatos 
aprovados; 
 PEDAGOGO/ESCOLAR – até os 2 (dois) primeiros candidatos 
aprovados; 
 PSICÓLOGO/ESCOLAR – até os 2 (dois) primeiros candidatos 
aprovados; 
 PSICÓLOGO/CLÍNICA – até os 2 (dois) primeiros candidatos 
aprovados; 
 REVISOR DE TEXTO - até os 2 (dois) primeiros candidatos aprovados. 

NÃO SE APLICA 2ª fase – classificatória – 
prova de títulos, com peso 4 
(quatro), a análise será 
realizada conforme a tabela de 
pontuação de títulos, 
específica de cada cargo. 

 

Técnico de Laboratório: 
- Zoologia 
 - Ciências Biológicas 
- Anatomia Humana e 
Morfologia Experimental 
- Materiais e Construção 
Mecânica 

1ª fase – eliminatória – prova teórica, com peso 3 (três), que constará de 
uma prova objetiva, composta de 25 (vinte e cinco) questões, de 
conhecimento específico. Cada uma das questões terá cinco alternativas, 
das quais apenas uma será correta, e valerá 0,4 (quatro décimos de 
ponto), totalizando 10 (dez) pontos. Somente será admitido, à fase 
seguinte (da 1ª para a 2ª), o candidato que tiver nota igual ou superior a 6 
(seis) pontos e estando classificado, conforme o quantitativo de vagas: 

2ª fase – eliminatória – prova prática, com peso 
5 (cinco), que constará de teste das habilidades 
inerentes ao cargo. Somente será admitido, à 
fase seguinte (da 2ª para a 3ª), o candidato que 
tiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos e 
estiver classificado, conforme o quantitativo de 
vagas: 

3ª fase – classificatória – 
prova de títulos, com peso 2 
(dois), a análise será realizada 
conforme a tabela de 
pontuação de títulos, 
específica de cada cargo. 

 



 
Operador de Câmera  de 
Cinema e  TV  
 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ZOOLOGIA – até os 15 (quinze) 
primeiros candidatos aprovados; 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – até os 15 
(quinze) primeiros candidatos aprovados; 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ANATOMIA HUMANA E 
MORFOLOGIA EXPERIMENTAL – até os 8 (oito) primeiros 
candidatos aprovados;  
 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/MATERIAIS E CONSTRUÇÃO 
MECÂNICA – até os 20 (vinte) primeiros candidatos aprovados; 
 OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E TV - até os 4 (quatro) 
primeiros candidatos aprovados. 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ZOOLOGIA – 
até os 10 (dez) primeiros candidatos aprovados; 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS – até os 10 (dez) primeiros 
candidatos aprovados; 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ANATOMIA 
HUMANA E MORFOLOGIA 
EXPERIMENTAL – até os 5 (cinco) primeiros 
candidatos aprovados;  
 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/MATERIAIS 
E CONSTRUÇÃO MECÂNICA – até os 15 
(quinze) primeiros candidatos aprovados; 
 OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E 
TV - até os 2 (dois) primeiros candidatos 
aprovados. 

Jornalista 
Músico 
Tradutor e Intérprete 
Regente 
 

1ª fase – eliminatória – prova teórica, com peso 4  (quatro), que constará 
de uma prova objetiva, composta de 25 (vinte e cinco) questões, de 
conhecimento específico. Cada uma das questões terá cinco alternativas, 
das quais apenas uma será correta, e valerá 0,4 (quatro décimos de 
ponto), totalizando 10 (dez) pontos. Somente será admitido, à fase 
seguinte (da 1ª para a 2ª), o candidato que tiver nota igual ou superior a 6 
(seis) pontos e estando classificado, conforme o quantitativo de vagas: 
JORNALISTA – até os 10 (dez) primeiros candidatos aprovados; 
MÚSICO – até os 15 (quinze) primeiros candidatos aprovados; 
TRADUTOR E INTÉRPRETE – até os 4 (quatro) primeiros candidatos 
aprovados; 
REGENTE – até os 4 (quatro) primeiros candidatos aprovados. 

2ª fase – eliminatória – prova prática, com peso 
4 (quatro), que constará de teste das habilidades 
inerentes ao cargo. Somente será admitido, à 
fase seguinte (da 2ª para a 3ª), o candidato que 
tiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos e 
estiver classificado, conforme o quantitativo de 
vagas: 
JORNALISTA – até os 8 (oito) primeiros 
candidatos aprovados; 
MÚSICO – até os 10 (dez) primeiros candidatos 
aprovados; 
TRADUTOR E INTÉRPRETE – até os 2 (dois) 
primeiros candidatos aprovados; 
REGENTE – até os 2 (dois) primeiros 
candidatos aprovados. 
 

3ª fase – classificatória – 
prova de títulos, com peso 2 
(dois), a análise será realizada 
conforme a tabela de 
pontuação de títulos, 
específica de cada cargo. 
 

Técnico de Laboratório: 
- Química 
 

1ª fase – eliminatória – prova teórica, com peso 3 (três), que constará de 
uma prova objetiva, composta de 25 (vinte e cinco) questões, de 
conhecimento específico. Cada uma das questões terá cinco alternativas, 
das quais apenas uma será correta, e valerá 0,4 (quatro décimos de 
ponto), totalizando 10 (dez) pontos. Somente será admitido, à fase 
seguinte (da 1ª para a 2ª), o candidato que tiver nota igual ou superior a 6 
(seis) pontos e estando classificado, conforme o quantitativo de vagas, 
até 25 (vinte e cinco) primeiros candidatos aprovados. 

2º fase – eliminatória – prova prática, com peso 
5 (cinco), que constará de teste das habilidades 
inerentes ao cargo. Somente será admitido, à 
fase seguinte (da 2ª para a 3ª), o candidato que 
tiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos e 
estiver classificado, conforme o quantitativo de 
vagas, até 20 (vinte) primeiros candidatos 
aprovados. 
 

3ª fase – classificatória – 
prova de títulos, com peso 2 
(dois), a análise será realizada 
conforme a tabela de 
pontuação de títulos, 
específica do cargo. 
 

 
 
 
 


