
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 002/2007 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS 

 
O Presidente da Fundação UNIRG, com auxílio da Comissão Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso Público, constituída pela Portaria n° 108/2007, no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 
2007.0006.4542-5, que dentre vários questionamentos apontados pelo Ministério Público Estadual, 
declarou a nulidade do concurso tão-somente com base no item 34 do Edital n° 01/2007 do Concurso 
Público da Fundação UNIRG, por entender que o referido item 34 não descreve os elementos mínimos 
em que consistiriam as demonstrações práticas exigidas para cada cargo, determinando liminarmente 
a devolução da taxa de inscrição ou o refazimento do certame; CONSIDERANDO a decisão liminar do 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no Agravo de Instrumento n° 7558/07, em favor da 
Fundação Unirg, a qual suspendeu a decisão do juízo singular com relação ao cargo de assistente 
administrativo, ao fundamento de que o sub-item 20.2 do item 34 do Edital 01/2007 que se refere ao 
cargo de assistente administrativo preenche satisfatoriamente as exigências legais e, finalmente, 
CONSIDERANDO o termo de acordo extrajudicial firmado junto ao Ministério Público Estadual e a 
Defensoria Pública Estadual, no qual a Fundação Unirg se comprometeu a sanar, no prazo máximo de 
30 dias, a omissão do item 34 relativa à segunda etapa do concurso público – provas práticas, exceto 
para o cargo de assistente administrativo cujo sub-item 20.2 preenche satisfatoriamente as exigências 
legais, torna pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 001/2007 do Concurso Público de Provas para o 
provimento de cargos públicos integrantes do quadro técnico-administrativo da Fundação Unirg, 
exclusivamente para alterar os itens 20.1, 20.2 e 20.3 do referido edital, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados todos os demais itens do Edital n° 001/2007 e seus anexos. 
 
20.1. Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 
Cargos: Agente vigilância, Auxiliar de Serviços Gerais e Encanador. 
 
2ª Fase: Prova Prática - A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos 
para o cargo, em conformidade com as atribuições constantes do Anexo II deste Edital, 
conforme abaixo especificado: 
 
AGENTE DE VIGILÂNCIA – Execução de tarefas atinentes à função, que consistirá em percorrer 
sistematicamente as dependências de prédios, inspecionando-as, identificando as irregularidades e 
solucionando-as. Serão avaliados os critérios: apresentação, habilidade no uso de equipamentos de 
segurança (extintor de incêndio), planejamento e organização para realização das tarefas, uso do 
tempo e qualidade do trabalho. Tempo para realização da prova: 10 minutos. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Execução de tarefas atinentes à função, que consistirá em 
atividades de limpeza de prédios. Serão avaliados os critérios: apresentação, habilidades com as 
ferramentas de trabalho, planejamento e organização para a realização das tarefas, uso dos materiais, 
uso do tempo e qualidade do trabalho. Tempo para realização da prova: 15 minutos. 
 
ENCANADOR - Execução de tarefas atinentes à função que consistirá em quantificar e inspecionar 
materiais, preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações de água e 
esgoto, fazer manutenções em equipamentos e acessórios. Serão avaliados os critérios: 
Apresentação, habilidade no uso de ferramentas (chave francesa e chave griffo), planejamento e 
organização para realização de tarefas, uso do tempo e qualidade do trabalho. Tempo para realização 
da prova: 40 minutos. 
 
20.2 Escolaridade: Ensino Médio Completo 
Cargos: Técnico em Elétrica, Técnico em Telefonia, Técnico em Áudio e Vídeo, Técnico em 
Edição Gráfica Web Design, Assistente de Biotério, Assistente de Laboratório de Esterilização e 
Técnico em manutenção de equipamentos odontológicos. 
 



 

 

2ª Fase: Prova Prática - A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos 
para o cargo, em conformidade com as atribuições constantes do Anexo II deste Edital, 
conforme abaixo especificado: 
 
TÉCNICO EM ELÉTRICA - Execução de tarefas atinentes à função que consistirá em planejar e 
executar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar manutenções preventivas, 
preditivas e corretivas, instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes, 
em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e 
preservação ambiental. Serão avaliados os critérios: Apresentação, habilidade no uso de 
ferramentas (chave de teste, chave de fenda e alicate) planejamento e organização para realização de 
tarefas, uso do tempo e qualidade do trabalho. Tempo para realização da prova: 30 minutos. 
 
 
TÉCNICO EM TELEFONIA – Execução de tarefas atinentes à função que consistirá em preparar, 
instalar e reparar linhas e aparelhos de telecomunicações (PABX e PBX), equipamentos de 
comunicação e telefonia, de transmissão e telefonia e de energia em telefonia, reparar aparelhos de 
telecomunicações, instalar redes de cabos, distribuição de ramais, controlar resultados e testar o 
funcionamento de linhas, aparelhos, redes de cabos e equipamentos instalados. Serão avaliados os 
critérios: Apresentação, habilidade no uso de ferramentas, planejamento e organização para 
realização de tarefas, uso do tempo e qualidade do trabalho. Tempo para realização da prova: 50 
minutos. 
 
  
TÉCNICO EM ÁUDIO E VÍDEO – Execução de tarefas atinentes à função que consistirá em manipular 
áudio e vídeo, dirigir e capturar imagens, realizar atividades de tratamento de áudio, inserir caracteres, 
imagens em sintonia com o áudio, créditos e artes nos produtos gravados, editar imagens e áudio, e 
gravação em CD e DVD; Utilização dos seguintes softwares, Photoshop, Adob Premier, Soud Ford e 
After Efects. Serão avaliados os critérios: Apresentação, habilidade no uso de equipamentos de 
áudio e vídeo, planejamento e organização para realização de tarefas, uso do tempo e qualidade do 
trabalho. Tempo para realização da prova: 60 minutos. 
 
 
TÉCNICO EM EDIÇÃO GRÁFICA WEB DESIGN – Execução de tarefas atinentes à função que 
consistirá em executar os processos de artes gráficas em conformidade aos procedimentos técnicos, 
com a utilização dos programas Corel Draw X3, Fireworks MX 2004. Serão avaliados os critérios: 
Apresentação, habilidade no uso de softwares, planejamento e organização para realização de tarefas, 
uso do tempo e qualidade do trabalho. Tempo para realização da prova: 60 minutos. 
 
 
ASSISTENTE DE BIOTÉRIO – Execução de tarefas atinentes à função que consistirá em executar 
atividades de acondicionamento de animais de experimentação, operar maquinário e equipamentos de 
manutenção de temperatura, umidade, luminosidade exaustão de ar, demonstração prática dos 
procedimentos de manuseio de animais e colheita de material biológico, em conformidade com os 
princípios éticos e morais que regem a manutenção de animais de experimentação previstas no 
regimento do conselho de Medicina Veterinária e COBEA - Colégio Brasileiro de Experimentação 
Animal, cuidados com as questões nutricionais, reprodutivas, higiênicas e ambientais do biotério; 
observando, ainda, os aspectos sanitários, de acondicionamento e de bem estar, e de biossegurança. 
Serão avaliados os critérios: Apresentação (uso de jaleco com manga comprida na cor branca, roupa 
branca e sapato fechado), habilidade no uso de equipamentos, planejamento e organização para 
realização de tarefas, uso do tempo e qualidade do trabalho. Tempo para realização da prova: 30 
minutos. 
 
   
ASSISTENTE DE LABORATÓRIO DE ESTERILIZAÇÃO – Execução de tarefas atinentes à função 
que consistirá em executar o trabalho de pré-lavagem, lavagem, empacotamento, esterilização, 
secagem de instrumentais e materiais cirúrgicos, demonstração prática dos procedimentos técnicos e 
de biossegurança. Serão avaliados os critérios: Apresentação (uso de jaleco com manga comprida 



 

 

na cor branca, roupa branca e sapato fechado), habilidade no uso de instrumentais e materiais 
cirúrgicos, planejamento e organização para realização de tarefas, uso do tempo e qualidade do 
trabalho. Tempo para realização da prova: 30 minutos. 
 
 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – Execução de tarefas 
atinentes à função que consistirá em conserto, montagem e manutenção de aparelhos odontológicos. 
Serão avaliados os critérios: Apresentação, habilidade no uso das ferramentas de trabalho e 
aparelhos odontológicos, planejamento e organização para realização de tarefas, uso do tempo e 
qualidade do trabalho. Tempo para realização da prova: 01 (uma) hora e 30(trinta) minutos. 
 
20.3 Escolaridade: Ensino Médio Completo com Curso Técnico 
Cargos: Técnico em Laboratório e Técnico em Prótese Dentária 
 
2ª Fase: Prova Prática - A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos 
para o cargo, em conformidade com as atribuições constantes do Anexo II deste Edital, 
conforme abaixo especificado: 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO – Execução de tarefas atinentes à função que consistirá em realizar os 
procedimentos experimentais técnicos, demonstração prática sobre o funcionamento e 
operacionalidade dos equipamentos laboratoriais, procedimentos técnicos e de biossegurança, 
preparar reagentes para laboratório e coletar materiais biológicos. Serão avaliados os critérios: 
Apresentação (uso de jaleco com manga comprida na cor branca, roupa branca e sapato fechado), 
habilidade no uso dos instrumentos e aparelhos laboratoriais (destilador, espectrofotômetro, estufa, 
auto-clave, balança), planejamento e organização para realização de tarefas, uso do tempo e qualidade 
do trabalho. Tempo para realização da prova: 25 minutos. 
 
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA – Execução de tarefas atinentes à função que consistirá em 
executar o trabalho técnico-odontológico, confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, 
enceramento, obtenção de modelos, manipulação de materiais e utilização de maquinário e 
instrumentais, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de biossegurança. Serão 
avaliados os critérios: Apresentação (uso de jaleco com manga comprida na cor branca, roupa 
branca e sapato fechado), habilidade no uso dos instrumentos e aparelhos odontológicos, 
planejamento e organização para realização de tarefas, uso do tempo e qualidade do trabalho. Tempo 
para realização da prova: 60 minutos. 
 
 
Gabinete do Presidente da Fundação UNIRG, em Gurupi – TO, aos 06 dias do mês de dezembro de 
2007.  
 
 

EZEMI NUNES MOREIRA 
Presidente da Fundação UNIRG 


