
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
EDITAL COMPLEMENTAR N.º 06 AO  EDITAL N.º 05/SGP/UFMT/2019 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  
DA CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
 

(Publicado no Dou nº 111, de 16/06/2021, Seção 3, páginas 105 a 107) 
 
A Secretaria de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, de acordo com o 
Edital N.º 05/SGP/UFMT/2019, publicado no D.O.U. N.º 230, de 28/11/2019, seção 3, pág. 122 a 130, 
RESOLVE: 
 
1) INCLUIR no preâmbulo do edital de concurso o  Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016 . 
 
 
2) INCLUIR  no quadro de vagas, subitens 3.3 e 12.7 e aos Anexos I e II, a vaga de Pedagogo para o 

Campus do Araguaia. 

 

3) INCLUIR  no quadro de vagas, 1 (uma) vaga para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais para o 

Campus de Várzea Grande, e 2 (duas) vagas para o cargo de Assistente em Administração para o Campus 

de Cuiabá. 

 

4) INCLUIR os subitens 1.6, 1.6.1, 1. 7, 1.7.1 e 18.5.1 com as seguintes redações: 

 

1.6 De acordo com Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016, o candidato travesti ou transexual 

(pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de 

gênero) que desejar atendimento pelo nome social na divulgação dos resultados, homologação e eventual 

nomeação, poderá solicitar a inclusão e uso do nome social em sua devendo preencher totalmente e 

corretamente o requerimento, Anexo V deste Edital e enviar pessoalmente para o e-mail 

ufmtconcursos@ufmt.br. 

1.6.1 A UFMT reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição que 

motiva a solicitação de atendimento declarado 

1.6.2 Nas publicações no Diário Oficial da União e nas listas de publicações no endereço eletrônico da 

Universidade Federal de Mato Grosso, o nome social será acompanhado do nome civil, que será utilizado 

para fins administrativos. 

1.7 Na data da prova, em mantendo-se o cenário pandêmico e continuando a necessidade de adoção de 

medidas excepcionais para prevenção do contágio do novo coronavírus (COVID-19), poderão ser adotadas, 

pela GEC/UFMT, os cuidados recomendados pelas autoridades governamentais, a exemplo de:  

a) higienização de todos os estabelecimentos/salas de aplicação de prova com desinfetantes próprios para 

a finalidade, antes e depois de sua aplicação; 

b) os ambientes (salas) das provas deverão ser arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas); 

c)aferição de temperatura corporal de todos os candidatos quando da entrada no estabelecimento de 

aplicação da prova; 

d) disponibilização de álcool em gel para uso dos candidatos; 
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e) alocação dos candidatos nas salas de provas respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre 

eles. 

1.7.1 O candidato que na primeira aferição da temperatura corporal (momento de ingresso ao 

estabelecimento) apresentar temperatura  superior a 37,5º C será submetido a uma nova aferição, 15 

minutos após a primeira. Se na segunda aferição a temperatura corporal  se mantiver acima de 37,5ºC o 

candidato não poderá realizar a prova, ficando, portanto, eliminado do concurso público.   

18.5.1 As informações e orientações sobre este Concurso Público, referentes a convocações, serão 

disponibilizadas no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br. 

 

5) INCLUIR, ao edital de concurso, os subitens relativos à Prova Prática, que vigorarão com a seguinte 

redação: 

 

13.2. A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada de acordo com o cronograma 

do edital de concurso.  

13.3. Serão convocados para a Prova Prática, somente os candidatos que obtiverem pontuação igual ou 

superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima da Prova Objetiva, dentro do limite de 5 (cinco) 

vezes o número de vagas ofertadas para o cargo de Músico/Cantor 1º Soprano e dentro do limite  de 10 

(dez) vezes o número de vagas ofertadas para o cargo Tecnólogo/Redes de Computadores, ou até a 

quantidade necessária em caso de empate na posição final. A convocação acontecerá de acordo com o 

cronograma do concurso, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br.  

13.3.1. Os candidatos não convocados de acordo com o subitem anterior serão eliminados do concurso. 

13.4. A duração da Prova Prática para os cargos Músico/Cantora-Primeiro Soprano, será de 1 (uma) hora e 
para o cargo Tecnólogo/Redes de Computadores, a Prova Prática terá duração de 2 (duas) horas. 
13.5. A Prova Prática será realizada somente na cidade de Cuiabá, no Campus da Universidade Federal de 

Mato Grosso. O local e horário de realização da Prova Prática serão divulgados quando da convocação 

para essa prova.  

13.6. O candidato convocado deverá comparecer ao local designado para prestar a Prova Prática com 

antecedência mínima de 1 (uma) hora do início da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta não porosa fabricada em material transparente e de original de documento oficial de identidade, 

contendo fotografia e assinatura.  

13.7. O horário de fechamento dos portões do estabelecimento de aplicação da Prova Prática será definido 

quando da convocação dos candidatos para a realização da referida prova.  

13.8. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada da Prova Prática. O não comparecimento, 

qualquer que seja a alegação, acarretará eliminação automática do candidato.  

13.9. A Prova Prática será aplicada e corrigida por Banca Examinadora composta de 3 (três) membros.  

13.9.1. Ao concluir a avaliação do candidato, a Banca Examinadora atribuirá pontuação na escala de 0 

(zero) a 50 (cinquenta).  

13.10. Será eliminado do concurso o candidato que obtiver pontuação 0 (ZERO) na Prova Prática.  

13.11. O desempenho (a pontuação) de cada candidato na Prova Prática será divulgado conforme 

cronograma de concurso, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br.  

13.11.1. Caberá recurso contra desempenho na Prova Prática, de conformidade com o que estabelece o 

item 14 deste Edital.  

13.12 A Prova Prática, somente para os cargos referidos no item 13 deste Edital, encontra-se abaixo 

especificada: 

a) MÚSICO/CANTORA – PRIMEIRO SOPRANO 
 

1. Avaliação de proficiência em leitura de música e solfejo:  



 

1.1. Leitura à primeira vista de trecho(s) musical(is) escolhido(s) pela Banca Examinadora, que será 
comum para todas as candidatas. 

1.2.Leitura à primeira vista de frase(s) rítmica(s) escolhida(s) pela Banca Examinadora, que será comum 
para todas as candidatas. 

2. Recital de música vocal, acompanhado ao piano ou outro instrumento, conforme programa 
discriminado a seguir:  
2.1. Peças de confronto: 

- “Ah! Je veux vivre”, da Ópera Romeu e Julieta, de Gounod 
- “Xangô, meu Orixá”, de Babi de Oliveira 
- “Trovas de Amor”, de Francisco Mignone 
- “A Balada das Folhas”, de Helza Camêu 

2.2. Peças de livre escolha: 

- Execução de uma ária de ópera, não podendo ultrapassar 05 minutos de duração, em 
italiano, alemão ou latim. 

- Execução de uma peça de livre escolha, não podendo ultrapassar 05 minutos de duração, 
em língua inglesa.  
 

- Critérios de avaliação da prova prática: 
1. Domínio técnico e qualidade vocal;  
2. Análise da extensão vocal;  
3. Afinação, correção e precisão rítmica;  
4. Fluência textual;  
5. Propriedade e adequação estilística;  
6. Coerência interpretativa;  
7. Postura e consistência da execução.  
 
Considerações Gerais sobre a prova prática: 
8. Para a realização do Recital de música vocal (item 2 do conteúdo), o candidato terá à sua disposição 

uma clavinova ou piano digital; caso necessite de outro instrumento, deverá trazê-lo. Os músicos 
acompanhadores serão de responsabilidade exclusiva do candidato.  

9. Para a execução das peças de confronto, estarão disponibilizadas as partituras no endereço 
eletrônico www.concursos.ufmt.br após a confirmação da inscrição. 

10. O programa do Recital (item 2 do conteúdo da Prova Prática) deve ser apresentado, 
obrigatoriamente, nas tonalidades originais.  

11. Para a execução das peças de livre escolha (item 2.2 do conteúdo da Prova Prática), o candidato 
deverá apresentar à Banca Examinadora 03 (três) cópias legíveis da obra e deverá executá-las, 
obrigatoriamente, de memória. 

 
b) TECNÓLOGO/REDES DE COMPUTADORES 
- Conteúdo da Prova Prática 
1. Configuração de Serviços para a Internet: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, HTTP, HTTPS, DHCP, NTP, 
SNMP, SSL, SMB.  
2. Configuração de protocolos de roteamento estáticos e dinâmicos no servidor; Qualidade de Serviço (QoS) 
e Firewall (IPTABLES).  
3. Criação de Script Bash e SH. 
 
- Recursos disponíveis aos candidatos para realização da Prova Práticas 

• Editor de Texto: VI e NANO 
• Sistema Operacional: Ubuntu Server (18.04) sem modo gráfico. 
• Diretório com os pacotes de instalação dos serviços. 
 

- Diretrizes Gerais / Critérios de Avaliação  
A prova será constituída de 5 (cinco) itens e cada um valerá 10 (dez) pontos, totalizando a pontuação 
máxima de 50 (cinquenta) pontos. A correção das questões irá considerar apenas duas situações para cada 
item de implementação: totalmente correto ou totalmente incorreto, não sendo considerados valores 
intermediários. O item de implementação estará correto se atender à especificação proposta. Não será 
considerada a estratégia e/ou recurso utilizado na implementação, apenas a completude ou não do item. Os 
computadores usados pelos candidatos estarão desconectados de quaisquer redes. Os candidatos terão 
um tempo prévio de no máximo 15 (quinze) minutos antes do início da prova para a verificação do ambiente 



 

de desenvolvimento por meio de testes de execução realizados pelo próprio candidato, a seu critério. No 
caso de inconformidade do ambiente, detectado pelo candidato, o mesmo poderá solicitar a troca de 
equipamento. Após as devidas verificações de conformidade, o candidato deverá assinar um termo de que 
o ambiente de desenvolvimento está de acordo com o edital e executando corretamente. A codificação 
produzida por cada candidato deverá ser salva em pen drive específico, fornecido pela Banca Examinadora, 
impressa e assinada pelo candidato. O candidato deverá salvar o conteúdo produzido no pen drive dentro 
do horário de prova, não sendo permitido esse procedimento após o término da prova. 
 
 

6) INCLUIR no Anexo I Conteúdos Programáticos da Prova Objetiva: 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR 
(Nível de Classificação E) 

 
ARQUIVISTA 
Arquivos: 1.1. Conceitos; 1.2. Terminologia; 1.3 Tipos; 1.4 Planejamento e organização de arquivos; 1.5.  
Metodologia de diagnóstico em arquivos. 2. Documentos de arquivos: Conceitos. 3. Arranjo e descrição de 
documentos: 3.1. Normalização; 3.2 Normas NOBRADE, (ISAD-G, ISAAR-CPF). 4. Difusão arquivística: 4.1. 
Marketing; 4.2. Comunicação; 4.3. Políticas de difusão. 5. Organização e métodos aplicados à arquivologia: 
Conceitos básicos de O&M. 6. Ética profissional: 6.1. Conceito e objeto; 6.2. Legislação. 7. Política e 
legislação em arquivos: 7.1. Conceitos; 7.2. Políticas nacionais de arquivos públicos e privados; 7.3. 
Associações e instituições de arquivos, Conarq, Arquivo Nacional, arquivos estaduais e municipais. 8. 
Gestão de documentos em Arquivos Correntes, Intermediários e Permanentes: conceitos, terminologia e 
história: 8.1. Teoria, métodos e técnicas; 8.2. Ciclo vital dos documentos; 8.3. Teoria das três idades; 8.4. 
Tabela de temporalidade e destinação; 8.5. Classificação e ordenação. Plano de classificação. 9. 
Classificação arquivística: 9.1. Conceitos e princípios da classificação. Legislação arquivística; 9.2. Planos 
de classificação arquivística; 9.3 Arquivos correntes, intermediários e permanentes; 9.4. Conceito, finalidade 
e funções. 10. Gestão arquivística de documentos digitais/eletrônicos: 10.1. Conceitos, função e 
instrumentos; 10. 2. Regulamentação. 11. Preservação digital: Políticas e Estratégias de preservação digital. 
12. Organização de documentos especiais: 12.1. Tipos de suporte, arquivamento, acondicionamento e 
manuseio: 12.2. Documentos especiais: audiovisuais, iconográficos (opacos e transparentes), cartográficos, 
tridimensionais e outros. 13. Diplomática: 13.1. Conceitos; 13.2. Análise Diplomática; 13.3. Elementos 
constitutivos dos documentos: suporte, espécie, gênero, tipo, conteúdo dos documentos de arquivos; 13.4. 
Fidedignidade e autenticidade. 14. Preservação, conservação e restauração de documentos: 14.1. 
Estratégias e políticas de conservação e preservação física, digital e da digitalização; 14.2. Técnicas de 
conservação preventiva: higienização, condições ambientais e acondicionamento. 15. Reprografia e 
microfilmagem: 15.1. Princípios, conceitos e terminologia; 15.2. Política de reprodução de documentos. 
Processos reprográficos; 15.3. Fotografia, Microfilmagem, Digitalização; 15.4. Legislação e direitos autorais. 
16. Memória, cultura, patrimônio e arquivos: 16.1. Conceitos; 16.2. Políticas públicas; 16.3. 
Sustentabilidade, educação ambiental e preservação do patrimônio cultural; 16.4. Bibliotecas, arquivos e 
museus como espaços educacionais e culturais. 17. Gestão de conteúdo na web: 17.1. Redes de 
computadores; 17.2. Portais e Acessibilidade. 18. Gestão de acervos fotográficos digitais: Normas de 
descrição de documentos fotográficos. 19. Repositórios digitais: Autenticidade e segurança.  20. Usos e 
usuários da informação arquivística; 20.1. Avaliação de serviços arquivísticos; 20.2. Acessibilidade da 
informação; 20.3. Necessidades, desejos e demandas dos usuários de arquivos. 
 
BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA   
1. Fundamentos de Documentação, Ciência da Informação e Biblioteconomia: 1.1. Conceitos e princípios; 
1.2. Interdisciplinaridade; 1.3. Bibliotecas: tipos. 2. Legislação e Código de Ética do Bibliotecário. 3. 
Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação. 4. Gestão, planejamento, organização e políticas de 
uma unidade de informação: 4.1. Tipos e princípios de planejamento; 4.2. Políticas de funcionamento de 
unidades de informação; 4.3. Avaliação de unidades de informação; 4.4. Análise de tarefas. 5. Políticas de 
formação e desenvolvimento de acervo. 6. Controle bibliográfico: 6.1. Conceito; 6.2. Controle Bibliográfico 
Universal; 6.3. Agências de controle; 6.4. Depósito legal; 6.5. Padronização da descrição bibliográfica; 6.6. 
Sistemas de identificação numérica de documentos. 6.7. Direitos autorais. 7. Disseminação seletiva da 
informação: 7.1. Conceitos; 7.2. Serviços convencionais e eletrônicos. 8. Fontes de informação impressa e 
eletrônica/virtual: Conceitos. 9. Serviço de referência presencial e eletrônico/virtual: 9.1 Conceitos; 9.2. 



 

Processos. 10. Usos e usuários da informação: 10.1. Terminologias; 10.2. Aspectos metodológicos de 
estudos de usuários. 11. Catalogação: 11.1. Conceitos; 11.2. Funções, finalidades e objetivos; 11.3. Tipos 
de catálogos; 11.4. Notação de autor; 11.5. Pontos de acesso; 11.6. Programas de catalogação 
centralizada, cooperativa, na fonte e automatizada; 11.7. Padrões e normas de catalogação: AACR-2R; 
11.8. Formatos de catalogação: ISBD, MARC, FRBR, RDA, Metadados, Dublin Core. 12. Sistemas de 
Classificação: 12.1. Classificação Decimal Universal; 12.2. Classificação Decimal de Dewey; 12.3. Tabela 
de Cutter. 13. Indexação: 13.1. Princípios e técnicas de indexação; 13.2. Linguagens documentárias; 13.3. 
Sistemas de indexação pré e pós-coordenada; 13.4. Etapas; 13.5. Resumos. 14. Automação de Unidades 
de Informação. 15. Normalização documentária: 15.1. ABNT NBR 6023/2018; 15.2. ABNT NBR 6024/2012; 
15.3 ABNT NBR 6027/2012; 15.4. ABNT NBR 6028/2003; 15.5. ABNT NBR 10520/2002; 15.6. ABNT NBR 
15287/2011; 15.7. ABNT NBR 14724/2011. 16. Marketing para bibliotecas. 17. Conservação preventiva de 
documentos: Preservação de documentos impressos, digitais/eletrônicos. 18. Cultura, patrimônio e memória 
social: Projetos. 19. Biblioteca inclusiva: Inclusão social em bibliotecas. 20. Acessibilidade informacional. 21. 
Informação em Mídias Digitais: Redes sociais. 22. Comunicação do Conhecimento Científico. 23 Estudos 
métricos: 23.1. Bibliometria; 23.2. Infometria. 
 
 
ENGENHEIRO/ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
1. Amostragem e interpretação de análise de solo. 2. Fertilidade do solo e nutrição de plantas. 3. Adubos e 
adubação. 4. Conservação e sistemas de manejo do solo. 5. Sistemas de produção de espécies de 
interesse agrícola (cereais, leguminosas, oleaginosas, olerícolas e fruteiras) e zootécnico (forrageiras e 
pastagens). 6. Métodos de propagação de plantas. 7. Máquinas e implementos agrícolas. 8. Tecnologia de 
produção de sementes e mudas. 9. Identificação e métodos de controle de pragas, doenças e plantas 
daninhas. 10. Colheita, secagem, beneficiamento e armazenamento de grãos. 11. Pós-colheita de frutas e 
de hortaliças. 12. Fisiologia das plantas cultivadas. 13. Nutrição animal. 14. Sistemas de produção animal 
(bovinos, ovinos, suínos, peixes e aves). 15. Gestão do Agronegócio. 16. Extensão e Comunicação Rural. 
 
ENGENHEIRO/ENGENHEIRO CIVIL 
1. Materiais de Construção Civil: comportamento, características, propriedades e controle tecnológico. 2. 
Construção Civil: orçamento, licitações, execução de obras civis, fiscalização de obras, medições, emissão 
de fatura, diário de obras e documentos de legalização. 3. Hidráulica, Eletricidade e Projeto de Instalações 
Prediais: hidráulica geral, instalações hidráulicas prediais, instalações sanitárias, sistemas de proteção e 
combate a incêndio, estações prediais de recalque e instalações elétricas de baixa tensão. 4. Teoria das 
Estruturas: Resistência dos Materiais e Estática das Estruturas. 5. Elementos de Sistemas Estruturais: 
dimensionamento e detalhamento das estruturas de madeira conforme a norma NBR 7190:1997; 
dimensionamento e detalhamento de estruturas de concreto armado conforme a NBR 6118:2014; 
dimensionamento e detalhamento de estruturas de aço e de estruturas mistas aço e concreto dos edifícios 
conforme a NBR 8800:2008. 6. Topografia: planimetria, altimetria e desenho topográfico. 7. Engenharia 
diagnóstica em edificações: vistorias, inspeções, perícias, consultoria, avaliações e produção de laudos. 8. 
Patologia das Construções: agressividade do ambiente, impermeabilização das construções, patologias das 
fachadas, patologias das estruturas de concreto, materiais utilizados em reparos estruturais e recuperação 
das estruturas. 9. Fundações dos edifícios: Mecânica dos Solos, geotecnia aplicada a fundações, projeto e 
execução de fundações. 10. Informática aplicada à engenharia (Excel, Word, AutoCAD). 11. Legislação 
profissional e código de ética. 
 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
1. Hematologia: 1.1. Anemias; 1.2. Hemoglobinopatias; 1.3. Hemostasia e coagulação; 1.4. Patologia dos 
leucócitos; 1.5. Neoplasias hematológicas, leucemias ou leucoses; 1.6.Interpretação clínica do hemograma; 
1.7. Metodologia geral de laboratório para o estudo hematológico. 2. Imunologia: 2.1. Diagnóstico clínico e 
laboratorial das doenças infecciosas e auto-imunes; 2.2. Metodologia geral de laboratório para o estudo 
imunológico; 2.3. Imuno- hematologia. 3. Bioquímica: 3.1. Estudo da função renal e dos equilíbrios hídrico, 
eletrolítico e ácido-básico; 3.2. Carboidratos; 3.3. Enzimologia clínica; 3.4. Lipídeos; 3.5. Líquidos corporais 
(cefaloraquidiano e pleural); 3.6. Proteínas; 3.7. Função hepática; 3.8. Metodologia geral de laboratório para 
o estudo bioquímico. 4. Parasitologia: 4.1. Protozoários (malária, leishmaniose, doença de Chagas e 
amebíases); 4.2. Helmintos (Strongyloides stercoralis, Taenia sp, Enterobius 
vermiculares, Ancilostomidae e Ascaris lumbricoides); 4.3. Metodologia geral de laboratório para o estudo 
dos protozoários e helmintos. 5. Uroanálise: 5.1. Exame físico, químico e citológico da urina; 5.2. 
Interpretação clínico-laboratorial do exame de urina; 5.3. Doenças renais; 5.4. Fisiologia renal; 5.5. 
Metodologia geral de laboratório para o estudo da urina. 6. Microbiologia: 6.1. Aspecto clínico e laboratorial 



 

das infecções: urinárias, intestinais, sistêmicas, genitais, trato respiratório, líquidos biológicos, 
pele/abscesso/ferida e gânglio; 6.2. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos; 6.3. Tuberculose e 
hanseníase; 6.4. Técnicas e metodologias gerais de laboratório para o estudo microbiológico de cocos gram 
positivos, bacilos gram negativos, bacilos gram negativos não fermentadores, neisserias, fastidiosos, 
cocobacilos e bacilo álcool ácido resistente; 6.5. Meios de cultura usados na prática laboratorial; 6.6. 
Hemocultura. 7. Biossegurança laboratorial em tempos de pandemia. 8. Coleta e transporte de material 
biológico. 9. Farmacologia clínica: 9.1. Princípios gerais (Farmacocinética e Farmacodinâmica); 9.2. Vias de 
administração; 9.3. Absorção; 9.4. Distribuição; 9.5. Metabolização e eliminação; 9.6. Fármacos que atuam 
sobre o Sistema Nervoso Central; 9.7. Agentes Cardiovasculares; 9.8. Agentes Diuréticos; 9.8. Agentes 
Antimicrobianos; 9.9. Agentes que afetam a função endócrina.  10. Nutrição parenteral. 11. Farmácia 
hospitalar: 11.1. Conceituação; 11.2. Estrutura física e gerência organizacional; 11.3. Gerenciamento de 
material de farmácia hospitalar; 11.4. Padronização de medicamentos e material médico hospitalar; 11.5. 
Planejamento, aquisição, armazenamento, controle de estoque; 11.6. Sistema de distribuição de 
medicamentos: conceitos, tipos, objetivos e funcionamento. 12. Assistência farmacêutica. 13. Portaria do 
Ministério da Saúde n.º 2577, de 27 de outubro de 2006 – Aprova o componente de medicamentos de 
dispensação excepcional. 14. Portaria n.° 344, de 12 de maio de 1998 – Dispõe sobre os medicamentos 
sujeitos a controle especial, regulamentada pela portaria n.° 06/99. 18.  
 
MÉDICO/PSIQUIATRA 
1.Semiologia e psicopatologia psiquiátricas. 2. Diagnóstico e classificação em psiquiatria. 3. Aspectos 
médico-legais dos transtornos psiquiátricos. 4. Transtornos: de Ansiedade, do Humor, Psicóticos, da 
Personalidade. 5. Transtornos Psiquiátricos Secundários a condições médicas gerais. 6. Transtornos 
Psiquiátricos Decorrentes do Uso de Substâncias Psicoativas. 7. Emergências Psiquiátricas . 8. Psiquiatria 
Forense. 9. Ética em Psiquiatria. 
 
MÚSICO/CANTOR 1º SOPRANO  
1.Aspectos históricos: História da Música no Ocidente e História da Música no Brasil: estrutura, gêneros, 

estilos e literatura; História da Música Popular Brasileira: estrutura, gêneros, estilo e literatura; Repertório 

Coral: características da música coral de diferentes gêneros, estilos e períodos da história. 2. Teoria e 

Análise da Música: Propriedades do som; notas; pentagrama; seticlávio; valores e figuras; pulsação, divisão 

e ritmo; compassos simples, compostos, mistos e alternados; fermata; quiáltera; tom e semitom; alterações; 

intervalos; enarmonia; escalas e modos; série harmônica; síncope, contratempo e anacruse; modulação e 

transposição; acordes (tríades; acordes de 7ª, de 9ª, de 11ª e de 13ª); inversão de acordes; cifragem de 

acordes; dinâmica, agógica e articulação; ornamentos; cadências; andamentos; regras de grafia de música; 

forma e fraseologia; acústica básica. 3. Aspectos técnicos, interpretativos e fisiológicos do cantor: fisiologia 

da voz, técnica vocal, saúde vocal, classificação das vozes, propriedade e adequação estilística, aplicação 

da técnica vocal ao repertório erudito e popular. 

 
TECNÓLOGO/GESTÃO PÚBLICA 
1. Administração Geral: 1.1. Habilidades e competências do gestor; 1.2. As funções administrativas; 1.3. 
Princípios básicos de organização (divisão do trabalho, especialização, hierarquia, amplitude 
administrativa). 2. Comportamento organizacional: 2.1. Liderança; 2.2. Comunicação; 2.3. Cultura 
Organizacional; 2.4. Atitudes e Satisfação no trabalho. 3. Organização, sistemas e métodos: 3.1. Estruturas 
organizacionais; 3.2. Departamentalização; 3.3. Estrutura de poder - centralização e descentralização. 4. 
Planejamento estratégico: 4.1 Conceitos e evolução; 4.2. Tipos de planejamento; 4.3. Processo do 
planejamento estratégico; 4.4. Desenvolvimento de planos táticos e operacionais; 4.5. Diagnóstico interno e 
externo (análise SWOT); 4.6. Definição de objetivos e estratégias; 4.7. Construção de cenários. 5. 
Abordagens e Teorias da Administração: 5.1. Teoria dos Sistemas; 5.2. Teoria Burocrática; 5.3. Teoria do 
Desenvolvimento Organizacional; 5.4. Teoria Estruturalista; 5.5. Administração por Objetivos. 6. 
Administração Pública: 6.1. Princípios constitucionais da administração pública; 6.2. Evolução da 
Administração Pública (patrimonialista, burocrática e gerencial); 6.3. Poderes, obrigações e deveres na 
Administração Pública. 7. Gestão financeira e orçamentária: 7.1. Orçamento público, planejamento (Plano 
plurianual-PPA, base legal); 7.2. Lei orçamentária anual (LOA); 7.3. Receita pública; 7.4. Sistema tributário 
nacional; 7.5. Despesas públicas. 8. Controle interno e externo. 9. Dívidas e endividamento público. 10. 
Qualidade e produtividade no setor público. 11. Licitação, contratos e convênios na Administração Pública. 
12. Planejamento estratégico na gestão pública. 13. Modernização na gestão pública. 14. Políticas Públicas: 
14.1. Teorias e métodos de análise; 14.2. Modelos Teóricos para a Análise de Políticas Públicas; 14.3 
Ciclos de Políticas Públicas. 15. Governabilidade. 16. Governança e accountability. 17. Transparência 



 

Pública e Compliance. 18. Gestão fiscal responsável. 19. Administração de projetos: 19.1. Conceito de 
projetos; 19.2. Tipos de projetos; 19.3. Etapas do projeto; 19.4. Projetos organizacionais. 20. 
Gerenciamento de Processos de Negócio. 21. Planejamento de projetos: 21.1. Indicadores de desempenho 
dos projetos; 21.2. Ciclo de vida de projetos.  22. Gerenciamento de Risco de Gestão. 23. Sistema de 
controle na Administração Pública.  
 
TECNÓLOGO/REDES DE COMPUTADORES 
1. Arquitetura e organização de computadores. 2. Topologias de rede: 2.1 Lan, Man e Wan. VLan - rede 
virtual de serviços. 3. Modelo OSI e TCP/IP. 4. Tecnologias de Redes: 4.1. Hardware de Rede (Hub, Switch, 
Roteador, Repetidor, Modem); 4.2. Sistemas Operacionais de Rede: 4.2.1. Conceitos; 4.2.2. Sistema 
Operacional Linux Ubuntu Server 18.04; 4.2.3. Uso e configuração do Sistema Operacional; 4.2.4. 
Configuração de serviços de rede. 5. Arquiteturas e Protocolos: 5.1. Protocolos de redes locais; 5.2. 
Protocolos de Roteamento Estáticos e Dinâmicos; 5.3. Qualidade de Serviço (QoS); 5.4. Protocolos Internet: 
IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, HTTP, HTTPS, DHCP, SMB, NTP, SNMP, SSL, ICMP, ARP, R-ARP. 6. Meios 
de transmissão: Tipos e conceitos. 7. Cabeamento Estruturado: 7.1. Normas e Padrões (EtherNet, Fast 
ethernet, Gigabit Ethernet, Metro Ethernet, IEEE 802.1q., IEEE 802.1x.); 7.2. Técnicas e Sub Técnicas de 
Cabeamento; 7.3. Parâmetros de desempenho do Cabeamento Metálico e Óptico; 7.4. Práticas de 
Instalação; 7.5. Blindagem e Aterramento; 7.6. Gerenciamento de Cabeamento Instalado. 8. Gerenciamento 
de redes. 9. Segurança de redes: 9.1. Criptografia, protocolos criptográficos, sistemas de criptografia e 
aplicações; 9.2. Vulnerabilidades e ataques a sistemas computacionais; 9.3. Processos de definição, 
implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria; 9.4. Firewall; 9.5. IDS e IPS; 9.6. Ameaças e 
vírus de computador: tipos, prevenção, detecção e controle; 9.7. Serviços de Backup. 10. Redes Wireless: 
conceitos de configuração e segurança, padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac). 11. Computação em Nuvem, 
Contêiner e Virtualização. 12. Voz sobre IP (VOIP):  Protocolos e Configurações. 
 
PEDAGOGO 
1. Relações entre escola e sociedade: 1.1. A Pedagogia e as esferas política, cultural e econômica do 
contexto social; 1.2. História da educação escolar no Brasil; 1.3. Pensamento pedagógico brasileiro; 1.4. 
Psicologia da educação, teorias do desenvolvimento humano e teorias do ensino/aprendizagem. 2. A 
organização do trabalho em instituições de ensino: 2.1. Gestão democrática; 2.2. Projeto político-
pedagógico; 2.3. Organização do tempo e do conhecimento nos currículos da Educação Básica e da 
Educação Superior; 2.4. Didática, planejamento e métodos de ensino; 2.5. Tecnologias da comunicação e 
da informação na educação; 2.6. Avaliação institucional e do ensino/aprendizagem. 3. A pesquisa na 
Educação Básica e Educação Superior: Elaboração e avaliação de projetos de pesquisa. 4. Ordenamento 
legal e políticas da educação nacional - Legislação atualizada da educação brasileira: 4.1. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 e suas emendas: Capítulo III – Da Educação da Cultura e do 
Desporto. Seção I – Da Educação; 4.2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Nº 9.394/96); 4.3. 
Plano Nacional de Educação; 4.4. Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 5. Políticas de inclusão no 
Ensino Superior. 
 
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: MÉDIO 
(Nível de Classificação D) 

 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/AGRIMENSURA  
1. Topografia: 1.1. Planimetria; 1.2. Altimetria. 2. Cartografia básica: 2.1. Projeções e coordenadas; 2.2. 
Escalas. 3. Sensoriamento remoto. 4. Sistemas de posicionamento por satélite (GNSS): 4.1. Fundamentos; 
4.2. Aplicações. 5. Geoprocessamento. 6. Georreferenciamento: 6.1. Norma técnica para 
georreferenciamento de imóveis rurais; 6.2. Manual técnico de posicionamento; 6.3. Manual técnico de 
limites e confrontações.  
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ COMUNICAÇÂO VISUAL 
1. Programação visual gráfica: design institucional; design editorial; design publicitário; design promocional. 

2. Tecnologia digital: design gráfico; digital - formatos gráficos; Web Design; manutenção básica de 

equipamentos. 3. Comunicação, arte e design. 

 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/INFORMÁTICA 



 

1. Fundamentos de informática: 1.1. Histórico e evolução dos computadores; 1.2. Conceitos de hardware e 
software; 1.3. Componentes de um computador e periféricos: 1.3.1. Impressoras e Multifuncionais, 1.3.2. 
Monitores, 1.3.3. Dispositivos de áudio, vídeo e gravação; 1.4. Montagem e manutenção de computadores: 
1.4.1. Fontes e Gabinetes, 1.4.2. Barramentos, 1.4.3. Soquetes, 1.4.4. Técnicas de montagem e 
desmontagem de computadores, 1.4.5. Formatação e particionamento, 1.4.6. Manutenção preventiva e 
corretiva; 1.5. Utilização dos computadores. 2. Arquitetura, organização e projeto de computadores: 2.2. 
Processadores: 2.2.1. Processadores Intel e AMD; 2.3. Memórias; 2.4. Armazenamento; 2.5. Componentes; 
2.6. Interfaces; 2.7. Entrada e saída; 2.8. Comunicação. 3. Softwares: 3.1. Sistemas operacionais: 3.1.1. 
Sistema operacional Windows, 3.1.2. Distribuições do Sistema operacional Linux, 3.1.3. Instalação e 
configuração de sistemas operacionais, 3.1.4. Administração de sistemas operacionais; 3.2. Softwares 
aplicativos: 3.2.1. Conceitos, 3.2.2. Tipos, 3.2.3. Aplicações; 3.3. Vírus e antivírus; 3.4. Editores de textos: 
3.4.1. LibreOffice Writer, 3.4.2. MS Word; 3.5. Planilhas eletrônicas: 3.5.1. LibreOfficeCalc, 3.5.2. MS Excel; 
3.6. Aplicativos de Apresentação: 3.6.1. LibreOfficeImpress, 3.6.2. MS Power Point; 3.7. Instalação e 
Configuração de ambientes e software para videoaulas. 4. Redes de computadores: 4.1. Classificação; 4.2. 
Topologias; 4.3. Comutação; 4.4. Modelos de referência OSI e TCP/IP; 4.5. Endereçamento; 4.6. 
Roteamento; 4.7. Protocolos de comunicação; 4.8. Serviços de rede; 4.9. Tecnologias; 4.10. Cabeamento 
estruturado; 4.11. Cabeamento óptico; 4.12. Redes sem fio; 4.13. Equipamentos de redes. 5. Algoritmo e 
programação estruturada: 5.1. Formas de Representação em português estruturado (portugol) e fluxograma; 
5.2. Tipos de dados; 5.3. Formas de armazenamento; 5.4. Estruturas de controle; 5.5. Estruturas de dados; 
5.6. Programação em linguagem estruturada: 5.6.1. Linguagem de Programação C, 5.6.2. Linguagem de 
Programação Pascal. 6. Segurança em Tecnologia da Informação (TI): 6.1. Firewall; 6.2. Softwares de 
detecção e prevenção; 6.3. VPN (Virtual Private Network); 6.4. Políticas de segurança; 6.5. Melhores 
práticas em segurança da informação; 6.6. Classificação das informações; 6.7. Procedimentos de 
segurança da informação. 
 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
1. Biossegurança: 1.1. Noções de higienização de ambientes farmacêuticos e correlacionados; 
1.2. Técnicas de segurança e higiene pessoal. 2. Farmacotécnica: 2.1. Manipulação das formas 
farmacêuticas básicas (líquidos, sólidos e semissólidos); 2.2. Noções de acondicionamento, embalagem e 
conferência de rótulos de fórmulas acabadas; 2.3. Pesos e medidas; 2.4. Nomenclatura de fármacos. 3. 
Farmacologia: 3.1. Noções básicas de farmacologia geral de medicamentos que atuam em vários sistemas, 
em vários aparelhos e de psicofarmacologia; 3.2. Vias de Administração de medicamentos. 4. Farmácia 
ambulatorial e hospitalar: 4.1. Dispensação de medicamentos e correlatos; 4.2. Controle de estoque, 
previsão, armazenamento e conservação de medicamentos, cosméticos e correlatos; 4.3. Conduta para 
com o paciente; 4.4. Procedimentos de primeiros socorros em situação de emergência. 5. Noções de ética e 
Legislação farmacêutica: 5.1. Portaria 344/98; 5.2. Lei nº 8080/90- Sistema Único de Saúde. 
 

7) INCLUIR no Anexo II Descrição Sumária dos Cargos, o cargo de Pedagogo: 

 

PEDAGOGO 

Implementar   a   execução,   avaliar   e   coordenar   a   (re)   construção   do   projeto pedagógico   de   

escolas   de   educação   infantil,   de   ensino   médio   ou   ensino profissionalizante com a equipe escolar. 

Viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de 

associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
8) INCLUIR ao edital de concurso o Anexo III Requerimento de Inclusão e uso de Nome Social: 
 

ANEXO III 
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO NOME SOCIAL 

 
 
Nos termos do Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016, 

eu,__________________________________________________________________________, portador 

de Cédula de Identidade n.___________________________________e CPF n.  



 

______________________, inscrito no Concurso Público, EDITAL N.º 05/SGP/UFMT/2019 para o cargo de 

___________________________________________, solicito a inclusão e o uso do meu nome social 

____________________________________________________________________, nos registros relativos 

aos serviços prestados por esse órgão ou entidade. 

 
 _____________________, ______/ _____________/ 2021.  
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Cuiabá, 14 de junho de 2020. 
 
 

 
ANDRÉ BAPTISTA LEITE 

Secretário de Gestão de Pessoas 


