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Órgão: Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal de Pelotas/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Coordenação de

Administração de Pessoal

EDITAL CONCURSO PÚBLICO

A Universidade Federal de Pelotas, visando garantir a publicidade de seus atos, torna público

que está em andamento a construção de processo licitatório para realização de Concurso Público para

provimento dos cargos de ADMINISTRADOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e TÉCNICO EM

ASSUNTOS EDUCACIONAIS, poderão concorrer portadores de diploma conforme descrito abaixo:

CARGO CLASSE DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS

PARA O

CARGO

Quantidade

de vagas*

ANALISTA DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

E

Exercer atividades de planejamento e

assessoramento técnico e de supervisão aos

órgãos superiores, no que respeita a política e

diretrizes de desenvolvimento de projetos.

Orientar, coordenar, controlar e avalizar

trabalhos de alto grau de complexidade técnica.

Definir e/ou participar na elaboração de planos

e projetos, com vistas à implantação de

sistemas de informação, computadorizados ou

não.

Curso

Superior na

área.

3

Orientar, controlar e executar atividades

referentes a análise e projeto de sistemas.

Conceber, projetar, testar e implementar

sistemas eletrônicos. Elaborar, orientar e

participar de programas de treinamento na área,

ministrando cursos. Executar outras tarefas de

mesma natureza e nível de dificuldade.

ADMINISTRADOR E

Analisar as características da entidade, seu

desenvolvimento e relações com o meio

ambiente, os recursos disponíveis, as rotinas de

trabalho, a fim de avaliar, estabelecer ou alterar

práticas administrativas. Pesquisar, analisar, e

propor métodos e rotinas de simplificação e

racionalização dos procedimentos

administrativos e seus respectivos planos de

aplicação. Avaliar e controlar resultados de

implantação de planos e programas.

Curso

Superior em

Administração

+ registro no

Conselho

competente.

7

Avaliar e acompanhar desempenhos funcionais.

Verificar o funcionamento das unidades,

segundo os regimentos e regulamentos

vigentes. Elaborar relatórios técnicos e emitir

pareceres em assuntos de natureza

administrativa. Realizar estudos específicos,

visando solucionar problemas administrativos.

Executar outras tarefas de mesma natureza e

nível de dificuldade.

TÉCNICO EM

ASSUNTOS

EDUCACIONAIS

E

Planejar, supervisionar, analisar e reformular o

processo de ensino aprendizagem traçando

metas, estabelecendo normas, orientando e

supervisionando o cumprimento dos mesmos e

criando ou modificando processos educativos

de estreita articulação com os demais

componentes do sistema educacional para

proporcionar educação integral dos alunos.

Curso

Superior em

Pedagogia ou

Licenciaturas

1

Elaborar projetos de extensão. Realizar

trabalhos estatísticos específicos. Elaborar

apostilas. Orientar pesquisas acadêmicas.

Executar outras tarefas de mesma natureza e

nível de dificuldade.

* quantitativo já deliberado e com disponibilidade de código de vaga até 25/08/2022.

Dentre o quantitativo total de vagas haverá reserva de vagas para Pessoas com deficiência e

Cotista Racial.
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O concurso será realizado em Fase única, de Prova Objetiva de caráter obrigatório, eliminatório

e classificatório a todos os candidatos inscritos, em observância a ACP 5001957-45.2019.4.04.7110.

A prova será constituída por 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções e uma única

resposta correta, sendo, 20 (vinte) questões de Conhecimentos Gerais e 20 (vinte) questões de

Conhecimentos Específicos da área do concurso, conforme descritos na tabela abaixo:

PARTE PROVA/ASSUNTO CONTEÚDO
Nº

QUESTÕES

Nº MÍNIMO DE

ACERTOS
PESO

PONTUAÇÃO

MÁXIMA

A
CONHECIMENTOS

GERAIS
PORTUGUÊS 10 2 1 10

LEGISLAÇÃO 10 2 1 10

B
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/

ÁREA
20 10 2 40

TOTAL 40 24 60

As provas serão realizadas na cidade de Pelotas e tem como previsão a publicação do edital de

abertura ainda neste ano, com realização das provas no primeiro semestre de 2023. "

As formas e modalidades de prova seguem os padrões dos últimos editais de nível E desta

Instituição.

ISABELA FERNANDES ANDRADE

Reitora

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


