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2.2.2.1.A formatação do texto será pontuada de 0 (zero) a 25
(vinte e cinco) pontos.

2.2.2.2.Para cada ocorrência de erro de formatação será des-
contado 1 (um) ponto.

2.2.2.3.A digitação de um texto, que constará de cópia de
texto impresso, com aproximadamente 1.750 caracteres, em micro-
computador do tipo PC ou Pentium e teclado com configurações
ABNT 2, será pontuada de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) pontos.

2.2.2.4.Os erros de digitação serão observados caractere a
caractere, comparando-se com o texto original, considerando-se erro
de digitação toda e qualquer divergência com o texto original.

2.2.2.5.Para cada erro cometido serão descontados 0,28 pon-
tos.

2.2.2.6.A Nota Final da Prova Prática de Editor de Textos no
aplicativo Microsoft Word será calculada segundo a fórmula:

Nota Prova Prática Editor de Texto Word = 25 - (erros de
formatação x 1,0) + 25 - (erros de digitação x 0,28).

2.2.2.7.Os erros de formatação e de digitação não poderão
exceder os 25 (vinte e cinco) pontos de cada critério avaliativo.

2.2.2.8.A duração da Prova Prática de Informática de Editor
de Textos no Aplicativo Word será de 30 minutos.

2.2.2.9.Será considerado aprovado na Prova Prática de Editor
de Textos no Aplicativo Microsoft Word, o candidato que obtiver nota
igual ou superior a 30 (trinta) pontos na nota final da prova prática de
Editor Textos Word.

2.2.2.10.Será considerado reprovado na Prova Prática de Edi-
tor de Textos no Aplicativo Microsoft Word, o candidato que obtiver
nota inferor 30 (trinta) pontos na nota final da prova prática de Editor
de Textos no Aplicativo Microsoft Word.

2.2.3. A Prova Prática de Planilha Eletrônica no aplicativo
do Microsoft consiste na elaboração e formatação de uma planilha de
cálculo e gráficos, de acordo com as instruções a serem dadas quando
da aplicação da prova

2.2.3.1.A Prova Prática de Planilha Eletrônica no aplicativo
do Microsoft Excel será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cin-
qüenta) pontos.

2.2.3.2.Os erros serão observados, comparando-se com a pla-
nilha original, considerando-se erro toda e qualquer divergência com
a planilha original.

2.2.3.3.Para cada erro cometido serão descontados:
2.2.3.3.1.2 (dois) pontos para erros de formulação de cál-

culos, classificação, filtros, fórmulas, gráficos;
2.2.3.3.2.1 (um) ponto para erros de formatação de fonte,

tamanho da fonte, alinhamento, formato, mesclagem;
2.2.3.3.3. 0,28 pontos para erros de digitação.
2.2.3.4.A Nota Final da Prova Prática de Planilha Eletrônica

no aplicativo Microsoft Excel será calculada segundo a fórmula:
Nota Final Prova Prática Excel = 50 - (erros de formulação

x 2,0) -(erros de formatação x 1,0) - (erros de digitação x 0,28).
2.2.3.5.Os erros de formulação, formatação e de digitação

não poderão exceder os 50 (cinquenta) pontos da prova.
2.2.3.6.A duração da Prova Prática de Planilha Eletrônica no

Aplicativo Excel será de 30 minutos.

2.2.3.7.Será considerado aprovado na Prova Prática de Pla-
nilha Eletrônica no Aplicativo Microsoft Excel, o candidato que ob-
tiver nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos na nota final da Prova
Prática de Planilha Eletrônica no Aplicativo Microsoft Excel.

2.2.3.8.Será considerado reprovado na Prova Prática de Pla-
nilha Eletrônica no Aplicativo Microsoft Excel, o candidato que ob-
tiver nota inferior a 30 (trinta) pontos na nota final da Prova Prática
de Planilha Eletrônica no Aplicativo Microsoft Excel.

2.2.4.A Nota Final de Prova Prática em Informática será
calculada apenas para os candidatos considerados aprovados nas Pro-
vas Práticas de Editor de Texto no aplicativo Word e Prova Prática de
Planilha Eletrônica no aplicativo Excel.

2.2.5.O candidato reprovado na Prova Prática de Editor de
Texto no Aplicativo Microsoft Word ou Prova de Planilha Eletrônica
no Aplicativo Microsoft Excel, será considerado reprovado na Etapa
de Prova Prática do Concurso.

2.2.6.A Nota Final de Prova Prática em Informática será
dada pelo somatório dos pontos obtidos pelo candidato na Prova
Prática de Editor de Texto no Aplicativo Microsoft Word e Prova
Prática de Planilha Eletrônica no Aplicativo Microsoft Excel.

2.2.7.Serão considerados aprovados na Etapa de Prova Prá-
tica de Informática todos os candidatos com Nota Final de Prova
Prática em Informática igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.

2.3.Da Prova Prática para o cargo de Técnico de Labo-
ratório-área Informática.

2.3.1.Tempo de duração: 120 (cento e vinte) minutos.
2.3.2.Serão disponibilizados computadores próprios da ins-

tituição, compatíveis
com a complexidade da prova.

2.3.3. A prova prática será composta de 10 itens de ava-
liação, referentes à operação do sistema operacional GNU/Linux e
Windows 7.

2.3.4.Cada item de avaliação corresponderá a 10 (dez) pon-
tos e será avaliado individualmente em certo ou errado.

2.3.5.No ambiente GNU/Linux, distribuição Debian 7, será
desenvolvido:

2.3.5.1.gerência de arquivos;
2.3.5.2.gerência de usuários;
2.3.5.3.instalação de pacotes e demais aplicações/serviços;
2.3.5.4.configuração de interface de redes
2.3.5.5.configuração de firewall com iptables.
2.3.6.No ambiente Microsoft Windows 7, será desenvolvi-

do:
2.3.6.1.instalação de aplicativos (antivírus, leitor de pdf, suíte

de escritório, dentre outros);
2.3.6.2.configuração de interface de rede;
2.3.6.3.resolução de problemas de conectividade da rede

LAN;
2.3.6.4.administração da estação de trabalho (backup de ar-

quivos, criação de usuários, configurações de segurança);
2.3.6.5.Montagem de cabo para rede TCP-IP.
2.3.7.Durante a prova não será disponibilizado o acesso à

Internet, sendo permitida a consulta da documentação disponível no
GNU/Linux Debian 7 e do Microsoft Windows7.

2.3.8.Será considerado aprovado na Prova Prática de Técnico
de Laboratório-área Informática o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 60 (sessenta) pontos.

2.4.Da Prova Prática para o cargo de Técnico de Labo-
ratório-área Mineração.

2.4.1.A Prova Prática de Mineração consiste na execução de
uma atividade prática experimental no laboratório de tratamento de
minérios e a elaboração de um relatório referente aos resultados
obtidos.

2.4.2.A Prova Prática será desenvolvida no laboratório de
tratamento de minérios para avaliar a capacidade de adequação fun-
cional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho
eficiente das atividades do cargo, observando se o candidato possui
conhecimentos técnicos na área de mineração, capacidade de ela-
boração de relatórios, conhecimentos dos equipamentos utilizados e
capacidade de organização e limpeza. Em geral, consideram-se, para
o julgamento o domínio das aprendizagens cognitivo, psico-motor e
afetivo e fatores como qualidade, habilidade e precisão.

2.4.3.Tempo de duração: 60 (sessenta) minutos, sendo 30
(trinta) minutos para desenvolvimento da atividade prática, 05 (cinco)
minutos para arguição oral sobre os procedimentos executados e 25
(vinte e cinco) minutos para elaboração do relatório.

2.4.4.Será considerado aprovado na Prova prática o candi-
dato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, so-
mando a nota da atividade prática e a elaboração do relatório téc-
nico.

2.4.5.Para realização da prática experimental o candidato terá
disponível amostra de minério fosfático seco e os seguintes equi-
pamentos:

2.4.5.1.Peneirador de bancada e peneiras da série Tyler.
2.4.5.2.Britador de mandíbulas.
2.4.5.3.Balança de até 10 kg.
2.4.6.A atividade da Prática experimental no laboratório será

avaliada conforme os seguintes critérios:
2.4.6.1.Execução prática da atividade (Utilização de equi-

pamentos, postura, acessórios, ferramentas e instrumentos): máximo
de 45 (quarenta e cinco) pontos.

2.4.6.2. Observação dos requisitos de segurança inerentes à
atividade: máximo de 10 (dez) pontos.

2.4.6.3.Sequência e concatenação de itens nas etapas de-
senvolvidas: máximo de 5 (cinco) pontos.

2.4.6.4.Observação da capacidade de manter o ambiente or-
ganizado e limpo: máximo 10 (dez) pontos;

2.4.7. A avaliação do Relatório com os resultados obtidos na
prática experimental utilizará os seguintes critérios:

2.4.7.1.Uso correto da norma culta da Língua Portuguesa e
qualidade textual do relatório: máximo de 10 (dez) pontos.

2.4.7.2. Elaboração correta de tabelas e/ou gráficos para des-
crição dos resultados: máximo 10 (dez) pontos.

2.4.7.3.Conhecimento e descrição de itens indispensáveis a
um relatório técnico: máximo 10 (dez) pontos.

MÁRCIO SILVA BASÍLIO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO No- 1, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

O DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG), no uso de suas atribuições legais e nos termos da Portaria Interministerial 25,
publicada de 06 de fevereiro de 2013, página 89 da seção 1 e considerando o disposto na Portaria Interministerial nº 25, de 5 de fevereiro de 2013, publicada no D.O.U. de 6 de fevereiro de 2013, e a Portaria nº
459, de 29 de maio de 2013, publicada no D.O.U. de 30 de maio de 2013, torna pública a Errata 1, do Edital 144/2013 de 29 de agosto de 2013, publicado no DOU do dia 02/09/2013.

Errata do Edital nº 144/2013 de 29 de agosto de 2013, publicado no DOU do dia 02/09/2013, Seção 03, página 38:
Onde se lê:
1.1.O Concurso Público de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento de 17 (dezessete) vagas no CEFET-MG, unidades de Belo Horizonte, para os cargos da carreira de Técnico Administrativo

em Educação, conforme Quadro 01:
Quadro 01 - Distribuição de Cargos e quantidade de vagas

Nível de Classificação C a rg o Nº de Vagas Requisitos para investidura no Cargo Unidade de Lotação e realização das provas Turno de trabalho
E Administrador 04 Curso Superior em Administração e Registro no Conselho Profissional Belo Horizonte Manhã e tarde

Analista de Tecnologia da Informação 02 Curso Superior, em nível de graduação, na área. Belo Horizonte Manhã e tarde
Arquiteto Urbanista 01 Curso Superior em Arquitetura e Registro no Conselho Profissional Belo Horizonte Manhã e tarde
Arquivista 01 Curso Superior em Arquivologia Belo Horizonte Manhã e tarde
Contador 03 Curso Superior em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Profissional Competente. Belo Horizonte Manhã e tarde
Engenheiro/ área civil 01 Curso Superior em Engenharia Civil e Registro em Conselho Superior Competente. Belo Horizonte Manhã e tarde
Jornalista 01 Curso Superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo Belo Horizonte Manhã e tarde

D Assistente em Administração 04 Médio Profissionalizante ou Médio Completo Belo Horizonte Tarde e noite
Técnico em Tecnologia da Informação 01 Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso técnico completo em eletrônica com

ênfase em sistemas computacionais
Belo Horizonte Manhã e tarde

Leia-se:
1.1.O Concurso Público de que trata o presente Edital destina-se ao preenchimento de 17 (dezessete) vagas no CEFET-MG, unidades de Belo Horizonte, para os cargos da carreira de Técnico Administrativo

em Educação, conforme Quadro 01:
Quadro 01 - Distribuição de Cargos e quantidade de vagas

Nível de Classificação C a rg o Nº de Vagas Requisitos para investidura no Cargo Unidade de Lotação e realização das provas Turno de trabalho
E Administrador 04 Curso Superior em Administração e Registro no Conselho Profissional Belo Horizonte Manhã e tarde

Analista de Tecnologia da Informação/Infraes-
trutura e Redes

01 Curso Superior, em nível de graduação, na área. Belo Horizonte Manhã e tarde

Analista de Tecnologia da Informação/Desen-
volvimento

01 Curso Superior, em nível de graduação, na área. Belo Horizonte Manhã e tarde

Arquiteto Urbanista 01 Curso Superior em Arquitetura e Registro no Conselho Profissional Belo Horizonte Manhã e tarde
A rq u i v i s t a 01 Curso Superior em Arquivologia Belo Horizonte Manhã e tarde
Contador 03 Curso Superior em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Profissional Competente. Belo Horizonte Manhã e tarde
Engenheiro/ área civil 01 Curso Superior em Engenharia Civil e Registro em Conselho Superior Competente. Belo Horizonte Manhã e tarde
Jornalista 01 Curso Superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo Belo Horizonte Manhã e tarde

D Assistente em Administração 04 Médio Profissionalizante ou Médio Completo Belo Horizonte Tarde e noite
Técnico em Tecnologia da Informação 01 Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso técnico completo em eletrônica com

ênfase em sistemas computacionais
Belo Horizonte Manhã e tarde

Usuario
Realçar
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Onde se lê:
7.2. As provas objetivas de Português, Legislação, Informática e Específica para todos os cargos, são de caráter eliminatório e classificatório.
7.3. Não haverá segunda chamada para quaisquer das provas.
7.4. As provas objetivas serão de múltipla escolha. Não serão computadas questões em branco, com mais de uma resposta assinaladas, com emendas ou qualquer tipo de rasura.
7.5. O CEFET-MG publicará, até o dia 10/10/2013, o Edital específico com o conteúdo programático das provas objetivas e as orientações das provas práticas.
7.6. Os candidatos aprovados até o quantitativo estabelecido no Quadro 04, serão convocados para a etapa da prova prática.
Leia-se:
7.2. As provas objetivas de Português, Legislação, Informática e Específica para todos os cargos, são de caráter eliminatório e classificatório.
7.3. Não haverá segunda chamada para quaisquer das provas.
7.4. As provas objetivas serão de múltipla escolha. Não serão computadas questões em branco, com mais de uma resposta assinaladas, com emendas ou qualquer tipo de rasura.
7.5. O CEFET-MG publicará, até o dia 10/10/2013, o Edital específico com o conteúdo programático das provas objetivas e as orientações das provas práticas.
7.6. Os candidatos aprovados até o quantitativo estabelecido no Quadro 04, serão convocados para a etapa da prova prática
7.7. Serão considerados aprovados na Prova Objetiva os candidatos que obtiverem 60 (sessenta) pontos no somatório das provas de Português, Legislação, Informática e Específica.
7.8. As notas dos candidatos na Prova Objetiva serão colocadas em ordem decrescente.
7.9. Serão convocados para a Prova Prática, o número de candidatos, conforme indicado no item 7.6 do Edital 144/2013 - Quadro 04.
7.10. Os candidatos não classificados, dentre o número máximo de aprovados, de que trata o item 7.9 deste Edital em consonância com o item 7.6 do Edital 144/2013 - Quadro 04, ainda que tenham atingido

a nota mínima de aprovação, estarão automaticamente reprovados no concurso público.
7.11. Todos os candidatos empatados na última posição da classificação, conforme disposto no item 7.9 deste Edital em consonância com o item 7.6 do Edital 144/2013 - Quadro 04, serão considerados

aprovados, ainda que o número de aprovados supere o limite estabelecido deste item.
Onde se lê:
8.3. Em caso de empate no resultado final, os critérios para desempate obedecerão à seguinte ordem:
a) o candidato mais idoso;
b) o candidato que tiver maior prole informada no ato da inscrição e devidamente comprovada;
c) o candidato que obtiver a maior pontuação na prova específica.
d) o candidato que obtiver a maior pontuação na prova prática, quando for o caso.
e) o candidato com experiência exigida de acordo com o cargo.
Leia-se:
8.3. Em caso de empate no resultado final, os critérios para desempate obedecerão à seguinte ordem, considerando a Lei nº 10.741, de 01/10/2003
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) maior pontuação nas questões de conhecimento específico;
c) maior pontuação nas questões de prova prática;
d) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos.

MÁRCIO SILVA BASÍLIO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO No- 2, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

TOO DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG), no uso de suas atribuições legais e nos termos da Portaria Interministerial 25,
publicada de 06 de fevereiro de 2013, página 89 da seção 1 e considerando o disposto na Portaria Interministerial nº 25, de 5 de fevereiro de 2013, publicada no D.O.U. de 6 de fevereiro de 2013, e a Portaria nº
459, de 29 de maio de 2013, publicada no D.O.U. de 30 de maio de 2013, torna pública a Errata n. 2, do Edital 145/2013 de 29 de agosto de 2013, publicado no DOU do dia 02/09/2013.

Errata do Edital nº 145/2013 de 29 de agosto de 2013, publicado no DOU do dia 02/09/2013, Seção 03, página 42:
Onde se lê:
7. Das Provas e Critérios de Avaliação e Classificação:
7.1. O Concurso constará de provas objetivas e provas práticas, conforme Quadro 03:
Quadro 03 - Provas e Número de Questões

Nível de Classificação C a rg o Provas Objetivas e Número de Questões Aplicação de prova prática
Português Redação

Oficial
Legislação Informática

Básica
Específica

E Assistente Social 15 5 5 5 25 sim
D Técnico de Laboratório-área Informática 15 5 5 5 20 sim

Leia-se:
7. Das Provas e Critérios de Avaliação e Classificação:
7.1. O Concurso constará de provas objetivas e provas práticas, conforme Quadro 03:
Quadro 03 - Provas e Número de Questões

Nível de Classificação C a rg o Provas Objetivas e Número de Questões Aplicação de prova prática
Português Redação

Oficial
Legislação Informática

Básica
Específica

E Assistente Social 15 5 5 5 20 sim
D Técnico de Laboratório-área Infor-

mática
15 5 5 - 25 sim

Onde se lê:
7.2. As provas objetivas de Português, Legislação, Informática e Específica para todos os cargos, são de caráter eliminatório e classificatório.
7.3. Não haverá segunda chamada para quaisquer das provas.
7.4. As provas objetivas serão de múltipla escolha. Não serão computadas questões em branco, com mais de uma resposta assinaladas, com emendas ou qualquer tipo de rasura.
7.5. O CEFET-MG publicará, até o dia 10/10/2013, o Edital específico com o conteúdo programático das provas objetivas e as orientações das provas práticas.
7.6. Os candidatos aprovados até o quantitativo estabelecido no Quadro 04, serão convocados para a etapa da prova prática.
Leia-se:
7.2. As provas objetivas de Português, Legislação, Informática e Específica para todos os cargos, são de caráter eliminatório e classificatório.
7.3. Não haverá segunda chamada para quaisquer das provas.
7.4. As provas objetivas serão de múltipla escolha. Não serão computadas questões em branco, com mais de uma resposta assinaladas, com emendas ou qualquer tipo de rasura.
7.5. O CEFET-MG publicará, até o dia 10/10/2013, o Edital específico com o conteúdo programático das provas objetivas e as orientações das provas práticas.
7.6. Os candidatos aprovados até o quantitativo estabelecido no Quadro 04, serão convocados para a etapa da prova prática
7.7. Serão considerados aprovados na Prova Objetiva os candidatos que obtiverem 60 (sessenta) pontos no somatório das provas de Português, Legislação, Informática e Específica.
7.8. As notas dos candidatos na Prova Objetiva serão colocadas em ordem decrescente.
7.9. Serão convocados para a Prova Prática, o número de candidatos, conforme indicado no item 7.6 do Edital 145/2013 - Quadro 04.
7.10. Os candidatos não classificados, dentre o número máximo de aprovados, de que trata o item 7.9 deste Edital em consonância com o item 7.6 do Edital 145/2013 - Quadro 04, ainda que tenham atingido

a nota mínima de aprovação, estarão automaticamente reprovados no concurso público.
7.11. Todos os candidatos empatados na última posição da classificação, conforme disposto no item 7.9 deste Edital em consonância com o item 7.6 do Edital 145/2013 - Quadro 04, serão considerados

aprovados, ainda que o número de aprovados supere o limite estabelecido deste item.
Onde se lê:
8.3. Em caso de empate no resultado final, os critérios para desempate obedecerão à seguinte ordem:
a) o candidato mais idoso;
b) o candidato que tiver maior prole informada no ato da inscrição e devidamente comprovada;
c) o candidato que obtiver a maior pontuação na prova específica.
d) o candidato que obtiver a maior pontuação na prova prática, quando for o caso.
e) o candidato com experiência exigida de acordo com o cargo.
Leia-se:
8.3. Em caso de empate no resultado final, os critérios para desempate obedecerão à seguinte ordem, considerando a Lei nº 10.741, de 01/10/2003:
a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) maior pontuação nas questões de conhecimento específico;
c) maior pontuação nas questões de prova prática;
d) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos.
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