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EDITAL Nº 001/2018 

 
O Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de São Carlos, no uso da competência que lhe 
foi delegada pela Portaria GR nº 2002, de 10/11/2016, publicada no DOU de 23/11/2016, e tendo em vista o que 
estabelecem a Lei nº 8.112, de 11/12/1990, a Lei nº 11.091, de 12/01/2005 e suas alterações, a Lei nº 12.990/2014 
bem como a Orientação Normativa nº 03 de 01/08/2016, a Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 6.949/2009, o Decreto 
3298/1999, o Decreto nº 6.944 de 21/08/2009, a Portaria MEC nº 243 de 03/03/2011, publicada no DOU de 
04/03/2011, e ainda de acordo com o Decreto nº 7.232 de 20/07/2010 e a Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 
111 de 02/04/2014, publicada no D.O.U. de 03/04/2014, torna público que estarão abertas as inscrições do 
Concurso Público destinado ao provimento de cargos de Técnico-Administrativos em Educação para os Campi  São 
Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, conforme consta nos Quadro I. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 - O Concurso Público será regido por este Edital, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
da UFSCar, sendo coordenado por Comissão Organizadora designada para este fim e executado pela Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoas/ProGPe. 

1.2 - 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 8.112/90, publicada no DOU de 
12/12/1990 e suas alterações, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação final. 
 

2. DOS CARGOS, FASES DO CONCURSO, VAGAS, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS 

2.1 - Os cargos especificados neste Edital são vinculados ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação, de que trata a Lei nº 11.091, de 12/01/2005, publicada no DOU de 13/01/2005 e suas alterações. 
 
Quadro I - Cargos - Nível Superior -  
 

Código/Cargo/Fases Vagas Descrição Resumida das Atribuições Requisitos para o Cargo 

00118.01 
 

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
 

2 FASES 
 
 

Campus São Carlos 

2 

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. 

Graduação na área de 
Computação. 

00118.02 
 

AUDITOR 
 

2 FASES 
 
 

Campus São Carlos 

1 

Realizar auditagem obedecendo a programas de 
auditoria previamente elaborada para identificar 
irregularidades; Acompanhar as execuções 
orçamentárias, financeiras e patrimoniais; 
Observar o cumprimento das leis, normas, 
regulamentos, regimentos, portarias, planos, 
programas, projetos e custos para assegurar o 
perfeito desenvolvimento da instituição; Identificar 
os problemas existentes no cumprimento de 
convênios, contratos e das normas de controle 
interno relativos as administrações orçamentárias, 
financeiras, patrimoniais e de pessoal.; Elaborar 
relatórios parciais e globais de auditagem 
realizadas, assinalando as eventuais falhas 
encontradas para fornecer subsídios necessários a 
tomada de decisões; Emitir parecer sobre matéria 
de natureza orçamentária, financeira e patrimonial 
e de pessoal que lhe forem submetidos a exames 
com base na legislação vigente, estudando e 
analisando processos para subsidiar decisão 
superior, com análise de risco; Utilizar recursos de 
Informática; Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional; Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Graduação em Economia 
 

 ou 
 

Graduação em  Direito  
 

ou  
 

Graduação em Ciências 
Contábeis 



2 
 

00118.03 
 

CONTADOR 
 

2 FASES 
 
 

Campus São Carlos 

2 

Executar a escrituração através dos lançamentos 
dos atos e fatos contábeis; Elaborar e manter 
atualizados relatórios contábeis; promover a 
prestação, acertos e conciliação de contas; 
Participar da implantação e execução das normas 
e rotinas de controle interno; Elaborar e 
acompanhar a execução do orçamento; Elaborar 
demonstrações contábeis e a Prestação de Contas 
Anual do órgão; Prestar assessoria e preparar 
informações econômico-financeiras; - Atender às 
demandas dos órgãos fiscalizadores; Participar 
dos treinamentos ofertados na área fim pelo 
Governo Federal; Orientar as áreas correlatas 
quanto à correta forma dos registros contábil, 
financeiro e patrimonial nos sistemas 
governamentais; Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, inclusive preceptoria. 

Graduação em Ciências 
Contábeis  

+ 
 Registro Vigente no 
Conselho Competente. 

00118.04 
 

ENGENHEIRO/ 
BIOENGENHARIA 

 
3 FASES 

 
 

Campus São Carlos 

1 

Planejar, gerenciar, implantar e manter 
equipamentos clínicos, de análise de movimento, 
médico-hospitalares, laboratoriais ou biomédicos; 
Orçar, avaliar e assessorar a aquisição e a 
instalação de equipamentos médico-hospitalares e 
outros relacionados à área biomédica e 
laboratorial, bem como sua manutenção corretiva, 
preventiva e preditiva; Planejar, operar e coordenar 
a operação e otimização do uso de equipamentos 
biomédicos do departamento, laboratórios, projetos 
e capacitar os usuários; Fiscalizar e controlar a 
qualidade dos suprimentos e serviços comprados e 
executados, bem como auxiliar no gerenciamento 
dos laboratórios; Assessorar os usuários na 
detecção, medição, monitoramento e 
processamento de sinais biológicos; 
Assessorar os usuários com o desenvolvimento de 
softwares para análise de dados e a aplicação à 
análise de sistemas de engenharia (modelamento 
fisiológico, simulação e controle) a problemas 
biológicos; Assessorar as equipes com 
procedimentos e dispositivos terapêuticos e de 
reabilitação (engenharia de reabilitação); Planejar 
e controlar as normas de segurança dos 
equipamentos clínicos, de análise de movimento, 
médico-hospitalares, laboratoriais e biomédicos, 
assim como nos serviços médico-hospitalares e 
outros relacionados à área biomédica; Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente 
organizacional; Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Graduação em 
Engenharia Biomédica 

 
ou 
 

Graduação em 
Engenharia Mecânica 

 
ou 
 

Graduação em 
Engenharia Elétrica 

 
ou 
 

Graduação em 
Engenharia de 

Automação 
 

ou 
 

Graduação em 
Engenharia Física 

 
Todos com 

Registro Vigente no 
Conselho Competente. 
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Quadro II - Cargos - Nível Intermediário -  
 

Código/Cargo/Fases Vagas Descrição Resumida das Atribuições Requisitos para o Cargo 

 

00118.07 
 

TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
 

2 FASES 
 

Campus São Carlos 
 

2 
Implantar e administrar sistemas informatizados,  
dimensionando requisitos e funcionalidades do 
sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo 
ferramentas e programas; Instalar e configurar 
dispositivos e software de controle em 
computadores; Pesquisar tecnologias em  
informática e oferecer soluções de software e 
hardware para ambientes informatizados;  
Implementar sistemas de apoio à gestão de TI e 
atividades administrativas; Detectar e solucionar 
problemas ocorridos com equipamentos de 
informática; Dar suporte aos usuários; Instalar, 
configurar e dar manutenção em redes de  
computadores, incluindo cabeamento e 
equipamentos ativos e passivos de rede;  Elaborar 
documentação técnica sobre os sistemas e redes 
implantados e gerenciados e prestar treinamento e 
suporte técnico aos usuários; Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente 
organizacional; Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Médio Profissionalizante 
na área do cargo;  

 
ou 
 

Médio Completo + Curso 
Técnico em Eletrônica 

com ênfase em Sistemas 
Computacionais  

 
 

 

00118.12 
 

TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
 

2 FASES 
 

Campus Araras 
 

1 

 

 

00118.15 
 

TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
 

2 FASES 
 

Campus  
Lagoa do Sino 

 
 
 

1 

00118.05 
 

ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

 
3 FASES 

 
Campus Araras  

Lotação na Unidade 
de Valparaíso 

(Estação 
Experimental no 

município de 
Valparaíso) 

1 

Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; 
elaborar estudos, planejamentos, projetos e 
especificações em geral de regiões, zonas, 
exploração de recursos naturais e 
desenvolvimento da produção agroindustrial na 
cultura da cana-de-açúcar sediada na Estação 
Experimental de Valparaíso-SP; Realizar estudos 
de viabilidade técnico-econômica; prestar 
assistência, assessoria e consultoria na área da 
cultura da cana-de-açúcar a partir das atividades 
desenvolvidas na Estação Experimental de 
Valparaíso; Desempenhar na Estação 
Experimental atividades de análise, 
experimentação, ensaio e divulgação técnica para 
a cultura da cana-de-açúcar; Elaborar projetos, 
assessorando e supervisionando a sua realização 
na cultura de cana-de-açúcar; Orientar e controlar 
o processo de produção para a cultura da cana-de-
açúcar; Pesquisar novas tecnologias para o 
melhoramento e manejo varietal para a cultura da 
cana-de-açúcar. 

Graduação em 
Engenharia Agronômica. 

+ 
Registro Vigente no   

Conselho Competente. 

00118.06 
 

MÉDICO 
 

2 FASES 
 

Campus Lagoa do 
Sino 

1 

 

Aplicar os conhecimentos de medicina na 
prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças 
do corpo humano. Aplicar as leis e regulamentos 
de saúde pública. Colaborar em perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas. Realizar 
pesquisas sobre natureza, causas e 
desenvolvimento de enfermidades. Elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Propor, executar e/ou coordenar 
atividades educativas na área da saúde. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, inclusive preceptoria. 
 

Graduação em Medicina  

+ 

Registro Vigente no 
Conselho Competente. 
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00118.08 
 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ 

BIOLOGIA 
 

3 FASES 
 

Campus São Carlos 

1 

Realizar coletas de amostras em campo, registro 
de dados biológicos, ambientais e triagem do 
material; Preparar reagentes, soluções, materiais, 
meios de cultura, lâminas permanentes e 
colorações através de métodos físicos, químicos, e 
bioquímicos; Manutenção de instalações e 
equipamentos de laboratório; Utilizar, operar e 
calibrar adequadamente materiais e equipamentos 
de laboratório  como, por exemplo: 
Espectofotômetro de Absorção Atômica, autoclave, 
microscópio ótico, estereomicroscópios, estufa, 
incubadoras, mufla, pHâmetro, espectrofotômetro, 
balança de precisão, banho-Maria, câmara de fluxo 
laminar, pipetas automáticas e equipamentos de 
rotina para biologia molecular; Controlar estoques 
de materiais e reagentes de consumo; Elaborar 
listas de compras de materiais e equipamentos e 
suas respectivas cotações; Gerenciar o laboratório 
conjuntamente com o responsável pelo mesmo; 
Utilizar ferramentas de informática para auxiliar nas 
atividades de manutenção, controle, 
gerenciamento de dados de coleções e laboratório, 
bem como preparar tabelas e gráficos de dados 
experimentais; Assessorar atividades de ensino ao 
preparar experimentos de aulas práticas e 
acompanhar a execução das mesmas nos dias de 
aula; Assessorar atividades de pesquisa e 
extensão executando trabalhos técnicos de 
laboratório relacionados com a área de atuação do 
mesmo; Orientar os frequentadores do laboratório 
quanto às regras de segurança, boas práticas de 
laboratório e técnicas assépticas na realização de 
seus respectivos projetos. Executar trabalhos 
técnicos de laboratório como, por exemplo, 
preparar soluções e reagentes específicos para 
rotina de laboratório de Biologia Molecular; 
Executar protocolos de extração, purificação e 
quantificação de ácidos nucléicos (DNA); 
Empregar técnicas de PCR convencional, PCR em 
tempo real e eletroforese em gel de agarose; 
Preparar amostras para sequenciamento de 
Sanger e Nova Geração (NGS) e apoiar na 
implantação de novas metodologias na área; Uso 
de ferramentas de bioinformática (BLAST); 
Organizar e informatizar coleções biológicas. 

Médio Profissionalizante 
na área do cargo; 

 

ou 

 

Médio completo + curso 
técnico em Biotecnologia 

ou Bioquímica 

 

ou 

 

Médio completo + Curso 
técnico na área de 
Ciências Biológicas 

 

00118.09 
 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ 
INFORMÁTICA 

 
2 FASES 

 
Campus São Carlos 

1 

Identificar, substituir, instalar e configurar os 
diversos dispositivos de um microcomputador, por 
exemplo: adaptador de rede, modem, disco rígido, 
memória, placa de vídeo. Detectar as possíveis 
causas de problemas ocorridos com os 
equipamentos de informática tais como: monitor, 
impressora, microcomputador e outros. Dar 
suporte aos usuários, instalar, configurar e operar 
softwares, tais como: sistemas operacionais, 
editores de texto, planilhas eletrônicas, 
navegadores da internet e programas de 
gerenciamento de e-mail assim como instalar 
softwares diversos de uso acadêmico em 
laboratórios. Dar suporte aos usuários, instalar, 
configurar e dar manutenção em redes de 
computadores. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. Ter familiaridade com 
equipamentos projetores tipo data show. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Médio Profissionalizante 
na área do cargo;  

 
ou 
 

Médio Completo + Curso 
Técnico na área do cargo 
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00118.10 
 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ 

INDUSTRIAL 
 

3 FASES 
 
 

Campus São Carlos 

1 

Dar suporte na preparação de aulas práticas nas 
disciplinas do curso de engenharia de produção e 
acompanhar a sua realização quando solicitado 
pelo professor; Atender grupos de alunos em 
experimentos específicos ou práticas previstas nas 
disciplinas de graduação ou pós-graduação; 
Analisar e propor soluções de higiene e segurança 
no trabalho para o Laboratório Integrado de 
Engenharia de Produção (LIEP); Desenvolver 
(especificar, detalhar, construir, testar) e implantar 
kits didáticos, orientado por um professor 
responsável; Participar da elaboração de projetos 
convencionais (de base mecânica pura) e de 
automação (de base mecatrônica) para sistemas 
produtivos. Apoiar atividades de P&D em projetos 
aprovados pelo Departamento de Engenharia de 
Produção (DEP)/UFSCar; Atuar na organização e 
manutenção dos equipamentos do LIEP 
(Prototipagem, Práticas de Engenharia de 
Produção, Instrumentação e Laboratório de 
Trabalho em Grupo (LTG) e na conservação das 
instalações; Controlar os itens de patrimônio e de 
estoque de materiais lotados no LIEP; 
Responsabilizar-se pelos depósitos e almoxarifado 
do LIEP; Gerenciar o funcionamento cotidiano e as 
demandas de utilização do LIEP em conjunto com 
o docente responsável. 

Médio Profissionalizante 
em Mecânica ou em 

Eletrônica ou em 
Mecatrônica ou em 

Eletrotécnica  
  

ou 
 

Médio completo + curso 
técnico em Mecânica ou 

em Eletrônica ou em 
Mecatrônica ou em 

Eletrotécnica
  

+ 
 

- Registro Vigente no 
Conselho Competente 

(Resolução nº 262, de 28 
de julho de 1979 do 

CONFEA). 
 

00118.11 
 

TRADUTOR E 
INTÉRPRETE 

DELINGUAGEM DE 
SINAIS 

 
3 FASES 

 
Campus São Carlos 

1 

Efetuar a comunicação entre surdos e ouvintes, 
por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; 
interpretar, em Língua Brasileira de Sinais  
Língua Portuguesa, as atividades didático-
pedagógicas, culturais e administrativas 
desenvolvidas na instituição de ensino, de forma a 
viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares 
(tradução de artigos, livros, narrativas, palestras, 
dentre outras atividades); auxiliar na adaptação de 
materiais e criação de recursos visuais a fim de 
promover o acesso aos conteúdos curriculares; 
atuar nos processos seletivos para cursos na 
instituição de ensino e nos concursos públicos; 
atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às 
atividades da instituição de ensino. Utilizar 
recursos de informática. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão. 

Curso Médio 
Profissionalizante na área 

do cargo 
 

ou 
 

- Médio Completo mais 
Certificado de Proficiência 

em Libras  
 

 

00118.14 
 

TRADUTOR E 
INTÉRPRETE 

DELINGUAGEM DE 
SINAIS 

 
3 FASES 

 
Campus Sorocaba 

1 
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00118.13 
 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ 

MECÂNICA 
 

3 FASES 
 
 

Campus Sorocaba 

1 

Participar da elaboração e execução de projetos 
de sistemas mecânicos e de produtos. Elaborar 
desenhos técnicos utilizando programa CAD. 
Interpretar, catalogar e utilizar normas técnicas. 
Fornecer estimativas de custos e realizar cotações. 
Operar sistemas institucionais de compra e 
acompanhar processos de aquisição. Realizar 
inventário de materiais e equipamentos. Elaborar 
documentação técnica, incluindo folha de processo 
e tutoriais. Executar a usinagem de peças em 
máquinas convencionais e CNC. Executar 
conformação de peças e corpos de prova. 
Executar soldagem de peças. Assegurar e 
controlar a qualidade de processos e produtos. 
Receber, montar, instalar e testar máquinas e 
equipamentos. Realizar ensaios mecânicos e 
técnicas de caracterização de materiais. Planejar e 
executar manutenção de máquinas e 
equipamentos. Zelar pelo cumprimento de normas 
de segurança e de preservação ambiental. Zelar 
pela limpeza e organização. Atender a grupos de 
alunos e pesquisadores em demonstrações, 
experimentos específicos e aulas práticas. 
Preparar e organizar recursos de informática para 
aulas. Executar outras tarefas de mesma natureza 
e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Médio Profissionalizante 
na área do cargo  

 
ou 
  

Médio completo + Curso 
técnico na área do cargo;  

 
+  
 

Registro vigente no 
conselho competente 

(Resolução nº 262, de 28 
de julho de 1979 do 

CONFEA). 
 

 
2.2 - A remuneração inicial para os cargos será:  
,0 

2.2.1 - C E R$ 4.180,66 (quatro mil, cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos); 
2.2.2 - C D R$ 2.446,96 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis 

centavos); 
 

2.3 - Ao candidato empossado será concedido Auxílio-Alimentação, e poderão ser concedidos os seguintes 
benefícios: Auxílio-Transporte, Ressarcimento de Plano de Saúde, Auxílio Pré-Escolar e as vantagens previstas no 
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação  PCCTAE (Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 
2005) e alterações de que trata a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. 
 

2.3.1 - Poderá ser concedido Incentivo à Qualificação ao candidato nomeado que possuir educação formal 
superior à exigida para o ingresso no cargo, em percentuais previstos na forma do Anexo IV da Lei nº 12.772 
de 28 de dezembro de 2012, conforme Quadros III e IV a saber: 
 

     Quadro III  Incentivo à Qualificação  Classificação  
 

 Relação Direta  Relação Indireta 

 
%(*) 

Incentivo 
(R$) 

Salário + 
Incentivo (R$)  

%(*) 
Incentivo 

(R$) 
Salário + 

Incentivo (R$) 

Especialização  30 1.254,19  5.434,85  20 836,13 5.016,79 

Mestrado 52 2.173,94 6.354,60  35 1.463,23 5.643,89 
Doutorado 75 3.135,49 7.316,15  50 2.090,33 6.270,99 

Obs.: (*) Percentuais não cumulativos 
 

           Quadro IV  Incentivo à Qualificação   
 

 Relação Direta  Relação Indireta 
 %(*) Incentivo  

(R$) 
Salário + Incentivo 

(R$) 
 %(*) Incentivo  

(R$) 
Salário + Incentivo 

(R$) 
Graduação 25 611,74 3.058,70  15 367,04 2.814,00 

Especialização 30 734,08 3.181,04  20 489,39 2.936,35 
Mestrado 52 1.272,42 3.719,37  35 856,43 3.303,39 

Doutorado 75 1.835,22 4.282,18  50 1.223,48 3.670,44 
Obs.: (*) Percentuais não cumulativos 
 
2.4 - O Regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, estabelecidas no artigo 19 da Lei nº 8.112/90, 
com exceção do cargo de Médico, que é de 20 (vinte) horas semanais. 
 

2.5 - O cumprimento da jornada de trabalho dar-se-á em dois períodos (matutino e vespertino ou vespertino e 
noturno), em dias da semana que serão definidos pela Instituição, de acordo com as necessidades do serviço.


