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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 01/2004 

 
 

FADERS 
 
 

 EDITAL Nº 01/2004 
 

O Diretor Presidente da FADERS, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização concedida pelo Senhor  Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul através do Expediente nº000656-19.55/03.3,  torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público 
01/2004 destinado ao preenchimento de vagas existentes  e que  poderão  ser acrescidas ou vagarem  no seu Quadro de Pessoal Permanente,  
previstas no Plano de Cargos e Salários, durante a validade do presente processo, para ingresso pelo regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho, CLT. O processo seletivo tem caráter competitivo, sob a coordenação técnico-administrativa da Fundação Universidade – Empresa de 
Tecnologia e Ciências - FUNDATEC. O Processo Seletivo reger-se-á nos termos previstos neste Edital e na legislação vigente. 

 
1. Dos Cargos 
 
1.1 Quadro demonstrativo 
 

Cód. do 
Cargo 

Cargo Denominação Vagas Escolaridade exigida e outros 
requisitos  

Carga horária 
semanal (h) 

Salário 
R$ 

Taxa 
inscrição 

01 Assistente Social Técnico 03 Superior completo na área 40 1.774,21 R$ 75,00 

02 Fisioterapeuta Técnico 02 Superior completo na área 30 1.330,67 R$ 75,00 

03 Psicólogo Técnico 02 Superior completo na área 40 1.774,21 R$ 75,00 

04 Terapeuta Ocupacional  Técnico 03 Superior completo na área 30 1.330,67 R$ 75,00 

05 Fonoaudiólogo Técnico 02 Superior completo na área 40 1.774,21 R$ 75,00 

06 Contador Técnico 01 Superior completo na área 40 1.774,21 R$ 75,00 

07 Nutricionista Técnico 01 Superior completo na área 40 1.774,21 R$ 75,00 

08 Técnico em Educação 
 A 

Técnico 01 Pedagogia com habilitação em 
Supervisão + Educação Especial 

40 1.774,21 R$ 75,00 

09 Técnico em Educação 
 B 

Técnico 01 Pedagogia com habilitação em 
Supervisão + Proficiência em Libras. 
Prova Prática em Libras 

40 1.774,21 R$ 75,00 

10 Técnico em Educação      
C  

Técnico 01 Pedagogia com cursos na área de 
Recursos Humanos 

40 1.774,21 R$ 75,00 

11 Técnico em Educação 
D 

Técnico 01 Pedagogia com formação em 
Psicopedagogia 

40 1.774,21 R$ 75,00 

12 Professor A Professor I 04 2° Grau/Magistério ou Pedagogia séries 
iniciais ou Pedagogia Especial com 
habilitação em Deficiência Mental 

40 1.176,93 R$ 35,00 

13 Professor B Professor I 08 2° Grau/Magistério ou Pedagogia séries 
iniciais ou Pedagogia Especial ou 
Pedagogia com habilitação em áudio 
comunicação com proficiência em Libras. 
Prova Prática em Libras 

40 1.176,93 R$ 35,00 

14 Educação Física Professor II 01 Superior completo na área + proficiência 
em Libras. Prova Prática em Libras 

40 1.774,21 R$ 75,00 

15 Geografia Professor II 01 Licenciatura plena em Geografia ou 
Estudos Sociais + proficiência em Libras. 
Prova Prática em Libras 

40 1.774,21 R$ 75,00 

16 Intérprete LIBRAS Agente Técnico 
II 

01 2° Grau completo + Habilitação legal 
fornecida pela FENEIS 

40 998,13 R$ 35,00 

17 Instrutor A Agente Técnico 
II 

02 2° Grau completo 
Instrutor de Libras + habilitação legal 
fornecida pela FENEIS (que seja surdo) 

40 998,13 R$ 35,00 

18 Instrutor B Agente Técnico 
II 

04 2° Grau completo 
Trabalhar com PPD 

40 998,13 R$ 35,00 

19 Instrutor C Agente Técnico 
II 

01 2° Grau completo 
Instrutor de Informática com Libras 

40 998,13 R$ 35,00 

20 Instrutor D Agente Técnico 
II 

01 2° Grau completo 
Instrutor de Informática com DOS VOX e 
VIRTUAL VISION 

40 998,13 R$ 35,00 

21 Agente Administrativo II Agente Adm. II 06 2° Grau completo 
Conhecimentos básicos de Informática 

40 998,13 R$ 35,00 

22 Agente Administrativo I Agente Adm. I 04 1° Grau completo 
Conhecimento básicos  de  Informática 

40 717,94 R$ 25,00 

23 Agente Técnico I Agente Técnico 
I 

02 1° Grau completo 
Trabalhar com PPD 

40 717,94 R$ 25,00 
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24 Merendeira Auxiliar Técnico 04 1° Grau completo 40 437,96 R$ 25,00 

25 Servente Auxiliar 
Serviços Gerais 

07 1° Grau Incompleto 40 267,13 R$ 20,00 

26 Motorista A Motorista 01 1° Grau Incompleto 
Carteira Nacional de Habilitação “B” 

40 717,94 R$ 20,00 

27 Motorista  B Motorista 01 1° Grau Incompleto 
Carteira Nacional de Habilitação “D” 

40 717,94 R$ 20,00 

  
 

1.2 Atribuições dos Cargos  
 

1.2.1 Síntese das Atribuições 
 
1.2.1.1 Assistente Social 

Realizar estudo social da pessoa com deficiência e/ou altas 
habilidades e seu núcleo familiar. Desenvolver ações estratégicas 
que contribuam para fortalecer os vínculos sociais destas pessoas 
com vistas a sua inclusão social. Interlocutar junto a estruturas do 
estado, nas três esferas de governo, visando a garantia de direitos 
sociais e a equiparação de oportunidades da pessoa com deficiência 
e com altas habilidades. Articular, propor, executar e monitorar 
projetos sociais que possam garantir a universalização dos direitos 
sociais da PPD e PPH. Elaborar pesquisas e a construção de 
propostas que visem a inclusão social e o atendimento deste 
segmento na área da assistência social e as demais políticas 
setoriais; saúde, educação , trabalho, habitação, etc, como direito do 
cidadão. Democratizar as informações e o acesso aos programas 
das instituições, visando a participação da PPD e PPH. Executar 
outra atribuições da mesma natureza e nível de complexidade 
estabelecida na Lei 8.662/93 que dispõe sobre a profissão do serviço 
e no novo Código de Ética Profissional, Resolução 273/93 do 
Conselho Federal do Serviço Social – CFSS, atuando na construção 
da política pública para PPD e PPH da qual a FADERS é a gestora.   

 
1.2.1.2 Fisioterapeuta 

Avaliar aspectos motores da pessoa com deficiência. Realizar 
atendimento com estimulação precoce. Cuidar do desenvolvimento e 
manutenção da capacidade motora da pessoa com deficiência. 
Executar outras atribuições de mesma natureza e nível de 
complexidade, estabelecidas na legislação que regulamenta o 
exercício das atividades na área e de acordo com as competências 
da  FADERS. 

 
1.2.1.3 Psicólogo 

Realizar diagnóstico, orientação profissional e psicopedagógica. 
Tratar problemas de ajustamento individual e grupal. Realizar 
perícias e emitir pareceres sobre a matéria de psicologia pertinente 
ao campo da pessoa com deficiência e altas habilidades. Executar 
outras atividades de mesma natureza e nível de complexidade, 
estabelecidas na legislação que regulamenta o exercício das 
atividades na área e de acordo com as competências da FADERS. 
 

1.2.1.4 Terapeuta Ocupacional 
Preparar programas ocupacionais para a pessoa com deficiência, 
propiciando terapeuticamente seu desenvolvimento e 
aproveitamento na sociedade. Planejar e executar trabalhos 
individuais ou em grupo para desenvolver capacidades 
remanescentes e melhorar o comportamento sócio-afetivo da pessoa 
com deficiência.  Executar outras atribuições de mesma natureza e 
nível de complexidade, estabelecidas na legislação que regulamenta 
o exercício das atividades na área e de acordo com as competências 
da FADERS. 
 

1.2.1.5 Fonoaudiólogo 
Realizar exames fonéticos, da linguagem, audiométricos, de 
impedanciometria e outros para avaliar as deficiências do cliente. 
Realizar adaptação de prótese auditiva. Programar, supervisionar e 
desenvolver o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e 
compreensão do pensamento verbalizado e outros. Orientar os 
professores quanto ao aspecto fonoarticulatório.  Executar outras 
atividades de mesma natureza e nível de complexidade, 
estabelecidas na legislação que regulamenta o exercício das 
atividades na área e de acordo com as competências da FADERS. 
 

1.2.1.6 Contador 
Planejar, organizar, dirigir e executar serviços técnicos relativos a 
contabilidade da FADERS. Elaborar, implantar e fiscalizar a 
aplicação do plano de contas. Elaborar rotinas contábeis, financeiras 

e orçamentárias. Supervisionar o registro das operações contábeis e 
o levantamento de balancetes e balanços. Orientar o preparo de 
prestação de contas ao Tribunal de Contas. Executar outras 
atribuições de mesma natureza e nível de complexidade, 
estabelecidas na legislação que regulamenta o exercício das 
atividades na área e de acordo com as competências da FADERS. 
 

1.2.1.7 Nutricionista 
Proporcionar complemento alimentar (merenda), manhã e tarde, 
para os alunos, aprendizes e/ou reabilitandos, visando a melhoria 
das condições nutricionais dos mesmos, a formação de hábitos 
alimentares, e atitudes sociais compatíveis.  Planejar, avaliar, 
orientar, organizar e acompanhar a execução da atividades nos 
Serviços de Nutrição nos Centros e Escolas. Cientificar as Direções 
dos Centros e Escolas dos problemas detectados em relação ao 
Serviço de Alimentação : higiene, orientando quanto à adequação e 
procedimentos. Elaborar cardápios semanais e mensais com 
determinação das necessidades locais, de acordo com a 
peculiaridades e características sócio- econômicas , culturais , limites 
financeiros da Instituição mantenedora e os equipamentos de cada 
Serviço nas Escolas e Centros. Motivar e despertar interesse pela 
Nutrição a qual leva à formação de atitudes e valores positivos para 
facilitar a adoção de práticas corretas nessa área. Executar os 
pedidos administrativos do Órgão competente (FADERS), mantendo 
a escrituração do Setor sempre atualizado. Solicitar e selecionar 
Estagiários – Técnicos em Nutrição (nível médio). Orientar as 
Direções, merendeiras e estagiários Técnicos em Nutrição, quanto 
às condições de higiene da(s) manipuladora(s), dos alimentos dos 
Serviços de Nutrição (cozinha, despensa, refeitório, equipamentos e 
utensílios), bem como quanto a conservação dos alimentos, 
acondicionamento, pré - preparo, preparo, conservação, distribuição 
e aceitabilidade do complemento alimentar, e número de 
atendimento por refeição. Supervisionar e Orientar os Estagiários 
dos Serviços de Nutrição, dentro da competência, da capacitação 
desenvolvida pela FADERS, de acordo com a nova Lei . 
 

1.2.1.8 Técnico em Educação 
Avaliar o desempenho global das instituições ligadas a Educação 
Especial envolvendo os recursos ou pré-requisitos de 
funcionamento, a organização administrativa, técnico-pedagógica, 
curricular, disciplinar e complementar, emitindo parecer. 
Supervisionar o processo de planejamento e dinamização do 
currículo em Unidades Escolares e Centros. Desenvolver programas 
de desenvolvimento e qualificação de recursos humanos. Participar 
de eventos de qualificação profissional e assessoria aos município. 
Participar de programas psicopedagógicos que incluam avaliação e 
atendimento aos usuários. Executar outras atribuições de mesma 
natureza e nível de complexidade, estabelecidas na legislação que 
regulamenta o exercício das atividades na área e de acordo com as 
competências da FADERS. 
 

1.2.1.9 Professor 
Planejar, executar, controlar e avaliar o processo ensino-
aprendizagem preservando e respeitando a filosofia e legislação da 
Educação  Geral e Especial, a seu nível de atuação. Realizar 
avaliação física ou pedagógica do aluno quando do ingresso na 
instituição. Controlar o alcance dos objetivos no processo ensino-
aprendizagem. Selecionar atividades e recursos didático-
pedagógicos adequados. Através de metodologia específica para 
cada tipo de deficiência, executar e avaliar a programação de ensino 
individual e grupal da clientela. Promover a integração de seus 
alunos com os demais alunos do estabelecimento. Estimular a 
participação da família no processo ensino-aprendizagem. Propor 
encaminhamento adequado a clientela visando sua reintegração no 
sistema regular de ensino ou atendimento em oficinas pedagógicas, 
profissionalizantes ou protegidas, ou, ainda, sua integração no 
mercado de trabalho. Executar outras atribuições de mesma 
natureza e nível de complexidade, estabelecidas na legislação que 
regulamenta o exercício das atividades na área e de acordo com as 
competências da FADERS. 
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1.2.1.10 Educação Física 
Planejar, executar, controlar e avaliar o processo ensino-
aprendizagem preservando e respeitando a filosofia e legislação da 
Educação  Geral e Especial, a seu nível de atuação. Realizar 
avaliação física ou pedagógica do aluno quando do ingresso na 
instituição. Controlar o alcance dos objetivos no processo ensino-
aprendizagem. Selecionar atividades e recursos didático-
pedagógicos adequados. Através de metodologia específica para 
cada tipo de deficiência, executar e avaliar a programação de ensino 
individual e grupal da clientela. Promover a integração de seus 
alunos com os demais alunos do estabelecimento. Estimular a 
participação da família no processo ensino-aprendizagem. Executar 
outras atribuições de mesma natureza e nível de complexidade, 
estabelecidas na legislação que regulamenta o exercício das 
atividades na área e de acordo com as competências da FADERS. 
 

1.2.1.11 Geografia 
Planejar, executar, controlar e avaliar o processo ensino-
aprendizagem preservando e respeitando a filosofia e legislação da 
Educação  Geral e Especial, a seu nível de atuação. Realizar 
avaliação física ou pedagógica do aluno quando do ingresso na 
instituição. Controlar o alcance dos objetivos no processo ensino-
aprendizagem. Selecionar atividades e recursos didático-
pedagógicos adequados. Através de metodologia específica para 
cada tipo de deficiência, executar e avaliar a programação de ensino 
individual e grupal da clientela. Promover a integração de seus 
alunos com os demais alunos do estabelecimento. Estimular a 
participação da família no processo ensino-aprendizagem. Executar 
outras atribuições de mesma natureza e nível de complexidade, 
estabelecidas na legislação que regulamenta o exercício das 
atividades na área e de acordo com as competências da FADERS. 
 

1.2.1.12 Intérprete LIBRAS 
Executar, sob supervisão e orientação próximas, tarefas de apoio às 
atividades técnicas. Ministrar conhecimentos práticos necessários à 
execução de atividades pré-profissionais. Efetuar demonstrações 
sobre técnicas operacionais, manipulando ferramentas, instrumentos 
e máquinas. Acompanhar diretamente as atividades executadas 
pelos alunos em oficinas profissionalizantes. Executar tarefas 
auxiliares de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiologia, nutrição, psicologia, assistência social e educação. 
Realizar entrevistas; cadastrar deficientes e empresas, colocar e 
acompanhar o deficiente no mercado de trabalho. Realizar outras 
atividades relativas a sua área de competência  relacionadas com 
sua especialidade  e de acordo com as competências da FADERS. 
 

1.2.1.13  Instrutor 
Executar, sob supervisão e orientação próximas, tarefas de apoio às 
atividades técnicas. Ministrar conhecimentos práticos necessários à 
execução de atividades profissionais. Efetuar demonstrações sobre 
técnicas operacionais, manipulando ferramentas, instrumentos e 
máquinas. Acompanhar diretamente as atividades executadas pelos 
alunos em oficinas profissionalizantes. Executar tarefas auxiliares de 
enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, 
nutrição, psicologia, assistência social e educação. Realizar 
entrevistas; cadastrar deficientes e empresas, colocar e acompanhar 
a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Realizar outras 
atividades relativas a sua área de competência  relacionadas com 
sua especialidade e de acordo com as competências da FADERS.  
 

1.2.1.14  Agente Administrativo II 
Executar, sob supervisão  e orientação próximas, tarefas de apoio  
administrativo, envolvendo coleta e análise de dados simples, 
controles e registros diversos, consultas a legislação e a 
publicações, elaboração de mapas e relatórios, cálculos 
padronizados e redação de minutas específicas.  Instruir processos, 
elaborar despachos, verificar o preenchimento de requisitos 
determinados e encaminhar o expediente corretamente. Analisar e 
confrontar mapas comparativos e estatísticos, participar da 
organização de fichários e arquivos, controlar a aquisição e 
requisição de material. Redigir e digitar ofícios, memorandos, atas e 
outros expedientes. Calcular custos e fornecer dados para 
elaboração do orçamento. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de dificuldade. 
 

1.2.1.15 Agente Administrativo I 
Executar, sob supervisão imediata, tarefas de apoio administrativo 
em geral, como manutenção de arquivos, controles de prazos, 
anotações diversas, redação de correspondência e tarefas 
correlatas. Redigir e datilografar minutas simples de cartas, ofícios, 

memorandos e outros expedientes de rotina. Ler, selecionar e 
catalogar atos, leis, decretos, resoluções, recortando e colocando 
matéria de interesse da FADERS. Receber processos, conferindo 
número, nome e outros dados, reconstituir, se necessário, 
ordenando folhas; encaminhar os processos  de acordo com as 
informações neles contidas. Atender ao público, prestando 
informações dentro de sua área de competência, localizando 
processos e encaminhando-os aos órgãos competentes. Requisitar o 
material necessário ao suprimento da entidade. Executar, 
eventualmente, serviços de digitação, fazendo a conferência e 
correção de erros. Preparar a agenda da chefia. Auxiliar nos serviços 
de cálculo. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
dificuldade. 
 

1.2.1.16 Agente Técnico I 
Executar, sob supervisão imediata, tarefas de apoio às atividades 
técnicas. Ministrar conhecimentos práticos necessários à execução 
de atividades  profissionais.  Acompanhar diretamente as atividades 
executadas pelos alunos em  oficinas  e cursos profissionalizantes. 
Executar tarefas auxiliares de enfermagem, fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, assistência social e 
educação. Realizar outras atividades relativas à sua área de 
competência e relacionadas com sua especialidade. 
 

1.2.1.17 Merendeira 
Efetuar o controle higiênico das instalações, equipamentos,  
utensílios e alimentos, recebendo-os e armazenando-os de acordo 
com as normas e instruções estabelecidas. Seguir as normas 
vigentes de uso profissional no Serviço de Nutrição. Produzir e 
controlar a qual idade e quantidade das preparações. Controlar o 
estoque e acondicionamento. Seguir o cardápio enviado pelo Setor 
de Nutrição. Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das 
refeições, separando-os, medindo-os de acordo com o cardápio do 
dia. Prepara r e distribuir as refeições, conforme orientação da 
Técnica em Nutrição e da Nutricionista. Preencher ficha-relatório 
diário com número de atendimentos, cardápio e aceitabilidade.  
 

1.2.1.18 Servente  
Realizar serviços de limpeza. Remover o pó de móveis, paredes, 
tetos, portas, janelas e equipamentos. Limpar escadas, pisos, 
passadeiras, tapetes e utensílios diversos. Limpar e arrumar 
banheiros. Coletar e remover lixo. Executar outras tarefas de mesma 
natureza e mesmo nível de dificuldade, a critério da chefia imediata. 
 

1.2.1.19 Motorista 
Dirigir veículo automotor, conduzindo-o em trajeto determinado de 
acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas, para 
efetuar o transporte de servidores, autoridades, alunos ou pessoas 
autorizadas pela direção. Dirigir o veículo automotor utilizado no 
transporte de passageiros e cargas. Manter o veículo abastecido de 
combustível e lubrificante, providenciando seu reabastecimento 
quando necessário. Verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
providenciando o reparo de qualquer defeito. Verificar e manter 
pressão normal dos pneumáticos. Executar pequenos reparos de 
emergência. Preencher boletins de ocorrência. Zelar pela 
conservação e limpeza do veículo. Encarregar-se do transporte e 
entrega de correspondência, cargas ou bagagens transportadas pelo 
veículo. Responsabilizar-se pelo cumprimento de ordens de serviço. 
Executar outras tarefas correlatas.  

 
2. Do Preenchimento das Vagas 

 2.1 Da Validade 
2.1.1 O Processo Seletivo Público destina-se às vagas   

para os cargos de seu quadro de pessoal  durante o período de 
validade do presente Processo Seletivo Público, com validade de 2 
(dois) anos a partir da data de homologação deste, prorrogável por 
mais 2 (dois) anos, à critério  da autoridade competente 

2.2 Do cadastro de portadores de deficiência que forem 
aprovados 

2.2.1 Aos portadores de deficiência é assegurado o direito 
de inscrição no Processo Seletivo Público de que trata este Edital, 
podendo concorrer às vagas que forem disponíveis no prazo de 
validade do mesmo, desde que haja compatibilidade entre as 
atribuições do cargo e a deficiência de que são portadores, nos 
termos do disposto do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999. 

2.2.2 Quando do preenchimento da ficha de inscrição, o 
candidato deverá declarar a deficiência de que é portador, 
comprovando-a através de atestado médico (com nome legível do 
candidato), que deverá ser entregue no local das inscrições, na Rua 
Cristiano Fischer nº 2012, Partenon, Porto Alegre, impreterivelmente, 
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até o dia 23/08/2004. O atestado médico deverá ser anexado à ficha 
de inscrição. Caso necessite de condições especiais para a 
realização da prova, deverá formalizar o pedido por escrito e 
entregar até o último dia das inscrições, no mesmo local. A comissão 
de concursos examinará a possibilidade operacional de atendimento 
à solicitação. 

2.2.3 Quando da entrega do formulário de inscrição, o 
candidato deverá declarar a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças – CID-10, comprovando-a por meio de 
atestado médico. A data de emissão do atestado deve ser posterior 
ao dia 02/07/2004 (no máximo 30 dias antes da data de publicação 
deste Edital). Nos atestados médicos relativos à comprovação de 
deficiência auditiva deverá constar, claramente, a descrição dos 
grupos de freqüência auditiva comprometidos. Não será homologada 
a inscrição (na condição de portador de deficiência) de candidato 
que descumprir qualquer das exigências aqui apresentadas. 

2.2.4 Os portadores de deficiência participarão da seleção 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a conteúdo, avaliação, duração e horário de realização da 
prova. 

2.2.5 Se aprovados e classificados nos respectivos cargos, 
os candidatos portadores de deficiência, por ocasião da contratação, 
serão submetidos a perícias específicas, a fim de verificar a 
existência da deficiência declarada no ato da inscrição e sua 
compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 

2.2.6 O candidato portador de deficiência que não declarar 
essa condição por ocasião da inscrição, não poderá, posteriormente, 
interpor recurso em favor de sua situação. 

2.2.7 O grau de deficiência de que for portador o 
candidato,  não poderá ser invocado como causa de aposentadoria 
por invalidez. 

2.2.8 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem 
portadores de deficiência, além de figurarem na lista geral de 
classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, 
observada a respectiva ordem de classificação. 

 
 
3. Das Inscrições 
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 

03/08/2004 à 23/08/2004, pela Internet no site www.fundatec.com.br 
ou presencial na FUNDATEC, na Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 
2012, em Porto Alegre, no horário de atendimento das 11 horas às 
17 horas, de segunda à sexta-feira. O candidato deverá observar o 
item 3.4 deste Edital, que trata da homologação das inscrições. 
 3.2 O candidato deverá optar por uma modalidade de 
inscrição: presencial ou internet.  As inscrições somente se rão 
consolidadas mediante impressão e pagamento do bloqueto 
bancário. 

3.1.1 INSCRIÇÕES PELA INTERNET – Procedimentos a 
serem adotados: 

3.1.1.1 Acessar o site http://www.fundatec.com.br, a partir 
das 11 horas do dia 03/08/2004 e clicar no ícone FUNDATEC 
Concursos;  na página seguinte, clicar no ícone do Processo Seletivo 
Público FADERS. Ler o Edital para conhecimento das normas 
reguladoras do Processo Seletivo Público 01/2004. Entrar na área de 
inscrições. Preencher o formulário de inscrição com os dados 
completos e submetê-lo ao sistema, até às 20 horas do dia 
23/08/2004. Confirmar o envio e imprimir o comprovante de inscrição 
com o bloqueto para pagamento bancário e/ou efetuar débito em 
conta (serviço disponível somente para clientes do Banco do Brasil). 
Efetuar o pagamento do bloqueto em qualquer agência bancária 
impreterivelmente até o dia 24/08/2004. O comprovante de 
pagamento quitado será o comprovante de inscrição, que deverá ser 
apresentado por ocasião da realização da prova. 

3.1.1.2 Não serão considerados os pedidos de inscrição, 
via internet, que deixarem de ser concretizados por falhas de 
computadores, congestionamento de linhas ou outros fatores de 
ordem técnica. 

 
3.1.2 INSCRIÇÕES PRESENCIAIS -  Procedimentos a 

serem adotados:   
3.1.2.1  Comparecer na FUNDATEC, na Rua Prof. 

Cristiano Fischer nº 2012, em Porto Alegre, munido do original e 
da cópia (frente e verso) do documento de identidade (Cédula de 
Identidade, ou carteira expedida por Ordem ou Conselho de Cl asse, 
ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira Nacional 
de Habilitação - modelo novo, ou Passaporte – no prazo de 
validade), e preencher o formulário próprio no setor de inscrições. 
Após o preenchimento da ficha de inscrição efetuar o pagamento do 

bloqueto em qualquer agência bancária, impreterivelmente até o dia 
24/08/2004. O comprovante de pagamento quitado será o 
comprovante de inscrição, que deverá ser apresentado por ocasião 
da realização da prova. 

 
3.1.3 Do valor das Inscrições 

CARGOS VALOR DAS 
INSCRIÇÕES 

Cargos de Nível Superior* R$ 75,00 
Cargos de Nível  Médio* R$ 35,00 
Cargos de Nível Fundamental Completo* R$ 25,00 
Cargos de Nível Fundamental Incompleto* R$ 20,00 
♦ Ver Quadro demonstrativo 1.1 
♦ Após dois dias úteis bancários do pagamento da taxa, o 

candidato poderá consultar a confirmação da inscrição  no 
site  www.fundatec.com.br 

 
3.2 Da Regulamentação das Inscrições 
3.2.1 O candidato poderá inscrever-se para o Processo 

Seletivo Público 01/2004 da FADERS, mediante pagamento da taxa 
correspondente, desde que atenda às exigências do cargo, conforme 
especificado no item 1 deste edital. O candidato poderá inscrever-se 
somente para um cargo. 

3.2.2 Não será aceito protocolo do Documento de 
Identidade exigido no subitem 3.1.2.  

3.2.4 Não serão aceitas inscrições por via postal ou “fac-
símile”, nem em caráter condicional. 

3.2.5 A inscrição pode ser feita por intermédio de 
procurador. Neste caso deverá ser anexado aos documentos 
exigidos no subitem 3.1.2, o Instrumento de Mandato e ser 
aprese ntado com o documento de identidade do procurador. 

3.2.6 O candidato ou seu procurador são responsáveis 
pelas informações prestadas na ficha de inscrição, arcando o 
candidato com as conseqüências de eventuais erros de 
preenchimento desse documento. 

3.2.7 O candidato deverá identificar claramente na ficha de 
inscrição, o nome do cargo para o qual concorre, sendo de sua 
inteira responsabilidade o preenchimento correto.  

3.2.8 A opção pelo cargo deve ser efetivada no momento 
da inscrição, sendo vedada ao candidato qualquer alteração 
posterior. 

3.2.9 Não haverá, em hipótese alguma, devolução dos 
documentos entregues na inscrição, nem do valor da taxa paga. 

3.2.10 Serão canceladas as inscrições pagas com cheque 
sem a devida provisão de fundos.  

3.3 Dos requisitos para inscrição 
3.3.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das 

prerrogativas constantes no art. 12 da Constituição Federal. 
3.3.2 Estar em gozo dos direitos civis e políticos. 
3.3.3 Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos 

até o último dia das inscrições.  
3.3.4 Ter habilitação específica para o cargo ao qual se 

inscrever na homologação final dos classificados. 
3.4 Da homologação das inscrições 

A  homologação do pedido de inscrição será dada a conhecer aos 
candidatos nos Murais da FUNDATEC, na Rua Prof. Cristiano 
Fischer, n° 2012, em Porto Alegre e no site da FUNDATEC: 
http://www.fundatec.com.br conforme cronograma, ANEXO V. 
   3.4.1 Da não homologação da inscrição, cabe recurso, 
que deverá ser dirigido à Comissão de Concursos da FUNDATEC, 
formulado no prazo máximo de 48h, da publicação do Edital de 
Homologação e protocolado junto ao Protocolo  da FUNDATEC, no 
horário das 9h às 17h. Nova lista de homologados dará ciência do 
deferimento dos candidatos que tiveram sua homologação aceita, 
até 5 dias úteis antes da realização das provas. 

 
4. Das Provas 
4.1 A Prova Teórico-Objetiva de cada cargo será 

constituída de 40 (quarenta) questões, elaboradas com base nos 
programas e bibliografias – Anexo III, divulgados no site da 
FUNDATEC e anexos ao presente Edital. O candidato terá 3 (três) 
horas para a resolução da prova. 

4.2 As questões da prova Teórico-objetiva serão de 
múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) e 1 
(uma) única resposta correta. 

 
5.  Da Realização da Prova Teórico-Objetiva 
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5.1 A prova teórico-objetiva será realizada no município de 
Porto Alegre e a divulgação de locais e horários específicos de 
aplicação, conforme Anexo II,  será feita em jornal de circulação 
local,  na FUNDA TEC e no site http://www.fundatec.com.br  no prazo 
de 8 (oito) dias de antecedência da data de aplicação da mesma. É 
de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta de 
seu local de realização da prova e o comparecimento no horário 
determinado. 

5.2 O ingresso na sala de provas será permitido, somente, 
ao candidato que apresentar documento hábil de identidade (Cédula 
de Identidade ou carteira expedida por Órgão ou Conselho de Classe 
ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de 
Habilitação –- modelo novo ou Passaporte – no prazo de validade) e 
comprovante de inscrição. 

5.3 Caso o candidato não apresente no dia de realização 
das provas, documento de identidade original conforme xerox na 
ficha de inscrição, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, bem como documento válido com foto.  

5.4 O candidato deverá comparecer ao local designado, 
com antecedência mínima de meia hora, munido de caneta tipo 
esferográfica, com tinta azul ou preta, de ponta grossa. 

5.5 Não será permitida a entrada no prédio da realização 
das provas, do candidato que se apresentar após dado o sinal 
sonoro indicativo de início de prova. Estando no interior do prédio, o 
candidato só poderá ingressar na sala de provas, se acompanhado 
por fiscal da coordenação. 

5.6 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja 
qual for o motivo alegado, tampouco será aplicada prova fora do 
local e horário  designado por Edital. 

5.7 Durante a realização da prova, não serão permitidas 
consultas de espécie alguma, bem como o uso de máquina 
calculadora, fones de ouvido, gravador, pagers, notebook, telefones 
celulares ou quaisquer aparelhos similares. O candidato que se 
apresentar no local da prova com qualquer tipo de aparelho 
eletrônico deverá, ao entrar na sala, logo após a identificação, 
desligá-lo.  

5.8 O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova 
após 1 (uma) hora do início da mesma. 

5.9 Ao término da prova, o candidato entregará ao fiscal da 
sala a grade de respostas devidamente preenchida.  

5.10 O candidato deverá assinalar suas respostas na 
grade de respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
de ponta grossa. O preenchimento da grade de respostas é de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de 
acordo com as instruções específicas contidas neste edital e na 
grade de respostas. 

5.11 Em hipótese alguma haverá substituição da grade de 
respostas por erro ou desatenção do candidato. 

5.12 Não serão computadas as questões não assinaladas 
na grade de respostas e nem as questões que contiverem mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

5.13 Não será permitida a permanência de acompanhante 
do candidato, ou pessoas estranhas ao Processo Seletivo Público, 
nas dependências do local onde for aplicada a prova. 

5.14 Será excluído do Processo Seletivo Público o 
candidato que: 

a) se tornar culpado por incorreção ou descortesia para 
com qualquer dos examinadores, executores, fiscais ou autoridades 
presentes;  

b) for surpreendido, em ato flagrante, durante a realização 
da prova, comunicando-se com outro candidato, bem como se 
utilizando de consultas não permitidas; 

c) utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, 
em qualquer etapa de sua realização; 

d) ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, 
antes de ter concluído a prova e entregue a grade de respostas. 

 
6 Da avaliação e da aprovação 
6.1 As provas teórico-objetivas dos cargos de Técnico em 

Educação, Professor, Educação Física e Geografia (cód. 08 à 15) 
serão avaliadas em 80 (oitenta) pontos, sendo que cada questão 
valerá 2,0 (dois) pontos. Para estes cargos, haverá uma etapa de 
Prova de Títulos, com valor total máximo de 20 (vinte) pontos, que 
serão somados à nota da prova teórico -objetiva. 

6.2 As provas teórico-objetivas dos demais cargos serão 
avaliadas em 100 (cem) pontos, sendo que cada questão valerá 2,5 
(dois vírgula cinco) pontos.  

6.3 Para os cargos que tiverem prova de caráter 
eliminatório, conforme Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo IV, 

os candidatos deverão acertar, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) 
das questões dessa prova. O candidato que não alcançar esse 
percentual mínimo estará automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo. Os pontos referentes as demais partes da prova teórico-
objetiva serão somados à pontuação obtida na prova de caráter 
eliminatório, sendo considerados aprovados os candidatos que 
obtiverem nota final igual ou superior a 40 (quarenta) pontos para os 
cargos de Técnico em Educação, Professor, Educação Física e 
Geografia (códigos 08 à 15) e igual ou superior a 50 (cinqüenta) 
pontos para os demais cargos.  

6.4 Para os candidatos aprovados até a 20º colocação nos 
cargos Código 09 Técnico em Educação B,  Código 13 Professor B, 
Código 14 Educação Física, Código 15 Geografia,  haverá uma 
etapa  eliminatória de  prova prática em Libras.  

6.5 Para os cargos que não tiverem provas de caráter 
eliminatório, conforme Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo IV, 
serão considerados aprovados aqueles que obtiverem nota final igual 
ou superior a 50 (cinqüenta) pontos. 

6.6 Os candidatos que não atenderem ao disposto nos 
itens 6.3 e 6.5 estarão automaticamente eliminados do Processo 
Seletivo. 

6.7 Os candidatos aprovados nos cargos de Técnico em 
Educação, Professor, Educação Física e Geografia (códigos 08 à 15) 
terão uma etapa de avaliação de títulos no valor máximo de 20 
(vinte) pontos que será somada à nota obtida na prova teórico-
objetiva, conforme quadro Anexo I. 

6.8 A classificação final dos candidatos nas provas 
objetivas (e de títulos/prova prática em Libras para os cargos 
previstos neste Edital) dar-se-á, após esgotada a fase recursal e 
publicado o Gabarito Oficial nos murais da Fundatec e no site da 
Fundatec, pela ordem decrescente das notas obtidas nas provas 
Teórico-Objetivas e ter sido procedido os desempates (item 8 do 
Edital).  

6.9 A Prova Teórico-Objetiva de cada cargo será 
constituída de 40 (quarenta) questões, elaboradas com base nos 
programas e bibliografias – Anexo III, divulgados no site da 
FUNDATEC e anexos ao presente Edital. O candidato terá 3 (três) 
horas para a resolução da prova. 

6.10 As questões da prova Teórico-objetiva serão de 
múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) e 1 
(uma) única resposta correta. 

 
7.  Dos recursos e pedidos de revisão do gabarito e 

nota 
7.1 Os pedidos de revisão do Gabarito Preliminar da prova  

e notas preliminares da prova teórico-objetiva terão o prazo de 02 
(dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subseqüente ao da 
publicação dos gabaritos preliminares  e notas das provas objetivas.  

7.2 Os recursos e pedidos de revisão deverão ser dirigidos 
à FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer n° 2012, através de 
formulário próprio, conforme modelo constante no Manual do 
Candidato. Deverá ser entregue em envelope fechado e protocolado, 
em duas vias, contendo: 

a) nome completo e número de inscrição do candidato; 
b) cargo a que concorre; 
c) objeto do pedido e exposição de argumento com 

fundamentação circunstanciada. 
7.3 Não serão considerados os recursos formulados fora 

do prazo ou que não contenham elementos indicativos no subitem 6 
deste Edital. 

7.4 Recursos deverão ser datilografados ou digitados 
conforme modelo indicado no Anexo VI, sob pena de serem 
preliminarmente indeferidos. 

7.5 Recursos fora das especificações  estabelecidas  neste 
edital serão indeferidos. 

7.6 Os pontos relativos à questão eventualmente anulada 
serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova. Se 
houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de 
impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito 
oficial definitivo. Em hipótese alguma o quantitativo de questões de 
cada uma das partes da prova teórico-objetiva sofrerá alterações.  

7.7 A Banca Examinadora da FUNDATEC – Fundação 
Universidade-Empresa de Tecnologia e Ciência, constitui última 
instância para recurso, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais.  

7.8 Não serão aceitos recursos interpostos por fac–símile, 
telex, telegrama, Internet ou outro meio que não o especificado neste 
Edital.  

8. Da Avaliação dos Títulos 
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8.1 Esta etapa será aplicada somente àqueles candidatos 
considerados aprovados para os cargos de Técnico em Educação, 
Professor, Educação Física e Geografia (Cód. 08 à 15  do Quadro 
Demonstrativo). 

8.2 Os títulos deverão ser entregues no período de   
25/10/2004 à 27/10/2004, previsto no Anexo V – Cronograma de 
Execução, N FUNDATEC, Rua Cristiano Fischer, 2012, em envelope 
tamanho A4 fechado, onde conste o nome do candidato, cargo, 
número de inscrição e relação dos títulos entregues. É de inteira 
responsabilidade do candidato a apresentação dos comprovantes 
listados dentro do prazo estipulado. 

8.3 Os títulos serão avaliados conforme quadro Anexo I. 
8.4 Não serão aceitos comprovantes de participação em 

cursos, seminários, simpósios, congressos e outros, concluídos após 
a data de publicação dos aprovados.  

8.5 Os documentos que não estiverem de acordo com os 
critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão 
avaliados. 

8.6 Uma vez entregues os títulos, não serão aceitos 
acréscimos de outros documentos. Por ocasião dos recursos, 
poderão ser entregues somente documentos que sirvam para 
esclarecer ou complementar dados de títulos já entregues. 

8.7 Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido, 
ou em desacordo com o previsto neste Edital. 

8.8 Não serão considerados estágios e nem tempo de 
serviço. 

8.9 Se o nome do candidato, nos documentos 
apresentados para a prova de títulos, for diferente do nome que 
consta no Requerimento de Inscrição, deverá ser anexado o 
comprovante de alteração de nome (Certidão de Casamento ou de 
Divórcio ou de inserção de nome). 

8.10 O curso que concedeu direito à inscrição no Concurso 
não será avaliado como título. Entretanto, o curso deverá ser 
nominado na relação de documentos.  Não há necessidade de 
anexar o comprovante desse curso. 

8.11 Os documentos entregues como títulos não serão 
devolvidos aos candidatos. Por esse motivo, no ato de entrega da 
cópia dos títulos, deverá ser apresentado o original que será 
confrontado  para  validação e devolvido ao candidato. Não devem 
ser entregues ou encaminhados documentos originais.  

8.12 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá 
anulada a respectiva pontuação e comprovada a culpa do mesmo, 
este será excluído do Concurso Público. 

8.13 Critérios de julgamento dos títulos: 
a) Não serão computados os títulos que excederem os valores 

máximos expressos na tabela constante no Anexo I.  
b) Serão considerados apenas os títulos obtidos desde 

01/01/1994, com exceção de Especialização, Mestrado, 
Doutorado, Licenciatura Plena e Licenciatura Curta, até o prazo 
estabelecido para o encerramento das inscrições, conforme 
especificado no Anexo V,  Cronograma de Execução. 

c) Todo e qualquer certificado que estiver em língua estrangeira, 
somente será considerado se vier acompanhado da tradução 
por Tradutor Público Juramentado (tradução original) ou no 
caso de Graduação e Pós-Graduação, da revalidação de 
acordo com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, excetuando-se dessa 
exigência os certificados expedidos pelos países integrantes do 
Acordo do Mercosul. 

d) Não será valorizada a participação em cursos ou seminários (e 
eventos similares), quando os mesmos fizerem parte do 
currículo de cursos de graduação ou de pós-graduação e forem 
requisitos para a conclusão dos mesmos.  

 
9. Da Classificação 
9.1 A aprovação na Prova Teórico-Objetiva será pré-

requisito para a classificação do candidato em todos os cargos. 
9.2 A classificação dos candidatos inscritos e aprovados 

por cargo, conforme opção feita pelos mesmos no momento da 
inscrição, obedecerá o disposto no item 5 e seus subitens.  

9.3 Em caso de empate na classificação dos candidatos, 
serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios : 

9.3.1  Para os cargos de Assistente Social, 
Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, 
Contador, Nutricionista, Técnico em Educação, Professor, Educação 
Física, Geografia: 
a) maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;  
b) maior pontuação na prova de Legislação; 
c) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 

d) maior pontuação na prova de Informática; 
e) maior idade.  

9.3.2  Para o cargo de Intérprete LIBRAS, Instrutor e 
Agente Administrativo I: 
a) maior pontuação na prova de Legislação; 
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) maior pontuação na prova de Matemática; 
d) maior pontuação na prova de Informática; 
e) maior idade.  

9.3.3 Para o cargo de Agente Administrativo II:  
a) maior pontuação na prova de Legislação; 
b) maior pontuação na prova de Redação Oficial;  
c) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
d) maior pontuação na prova de Matemática; 
e) maior pontuação na prova de Informática; 
f) maior idade.  

9.3.4  Para o cargo de Agente Técnico I: 
a) maior pontuação na prova de Legislação; 
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) maior pontuação na prova de Matemática; 
d) maior idade.  

9.3.5  Para os cargos de Merendeira e Servente: 
a) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
b) maior pontuação na prova de Matemática; 
c) maior idade.  

9.3.6 Para o cargo de Motorista: 
a) maior pontuação na prova de Legislação de Trânsito;  
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) maior pontuação na prova de Matemática; 
d) maior idade.  
 

10.  Do Provimento Dos Cargos 
10.1 A FADERS reserva-se o direito de chamar os 

candidatos aprovados no processo seletivo público, de acordo com 
as respectivas ordens de classificação e na medida de suas 
necessidades. A aprovação do candidato no Processo Seletivo 
Público bem como nas Avaliações Médicas, não assegura o direito a 
admissão, mas apenas a sua expectativa, segundo a respectiva 
ordem de classificação. 
a) A posse será condicionada ao preenchimento dos requisitos 

referidos no Quadro 1 deste Edital. 
b) Preenchimento das vagas definitivas:  

b.1 - O candidato, chamado para ocupar a vaga definitiva, 
quando não aceitar a contratação na vaga oferecida, independente 
do motivo deverá assinar Termo de Desistência  Definitiva ou Termo 
de Opção para Final de Cadastro, a recusa de assinatura de um dos 
termos será considerada desistência definitiva.  

b.2 - No caso de desistência definitiva o candidato será 
automaticamente excluído do cadastro de candidatos do respectivo 
Processo Seletivo Público. 

b.3 - A convocação oficial dos candidatos para o processo de 
contratação será através de Edital publicado no Diário Oficial do 
Estado. 
        c) O candidato convocado pela FADERS, que não comparecer 
no prazo estipulado, estará excluído do Processo Seletivo Público.  

d) A admissão do candidato fica condicionada à apresentação e 
entrega dos documentos necessários conforme solicitado pela 
Gerência de Recursos Humanos da FADERS. 

e) A admissão do candidato fica condicionada  ainda  à 
observância  do Art. 37, inciso XVI,  da  Constituição  Federal,  
referente a acúmulo de cargos públicos;  

f) A admissão dos candidatos aprovados no Processo 
Seletivo Público dar-se-á conforme o regime jurídico vigente da 
Instituição na data da admissão. 
  

11. Da Admissão 
A nomeação do candidato aprovado no Processo Seletivo 

Público está condicionada a: 
a) Os candidatos efetivamente nomeados serão admitidos de 

acordo com a necessidade da FADERS e autorização do Sr. 
Governador do Estado, sendo reservado a FADERS o direito de 
distribuí-los de acordo com as suas necessidades. Além dos pré-
requisitos específicos para os cargos, constantes dos quadros do 
subitem 1.1, com os requisitos básicos para investidura no cargo 
previstos neste  Edital, serão exigidos por ocasião do provimento das 
vagas a documentação a ser divulgada pela FADERS, bem como o 
Exame Médico Admissional.  

b) Os documentos comprobatórios e demais exigências 
legais, deverão ser apresentados pelos candidatos antes do ato da 
posse. A lista de documentos necessários para o provimento dos 
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cargos encontra-se à disposição na Gerência de Recursos Humanos 
da FADERS. 

c) Os candidatos que não forem considerados aptos física 
e/ou mentalmente para o exercício das atividades típicas do cargo a 
que concorreram, ou não apresentarem os documentos para 
investidura no cargo, ou não comparecerem para tomarem posse 
serão excluídos do concurso e substituídos por candidatos com 
classificação posterior. 

d) A FADERS realizará novas convocações através de 
telegrama, encaminhando ao endereço dos candidatos classificados, 
informado no formulário de inscrição. 

e) O candidato aprovado no Processo Seletivo deverá 
comunicar à Gerência de Recursos Humanos da FADERS qualquer 
mudança de endereço, sob pena de, não sendo encontrado, ser 
considerado eliminado do Processo Seletivo Público que realizou, 
objeto deste Edital. 

f) O candidato de nacionalidade portuguesa deverá 
comprovar estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 
políticos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da 
Constituição da República e dos decretos nº 70391/72 e 70436/72. 

g) O candidato deverá estar em dia com suas obrigações 
eleitorais.  

h) No caso de candidato do sexo masculino, deverá estar em 
dias com suas obrigações militares. 

i) A idade mínima de 18 anos deverá ser comprovada até o 
último dia das inscrições.  

 
12. Validade do Processo Seletivo Público 
12.1 O Processo Seletivo Público terá a validade de dois 

anos, prorrogável por igual período, a contar da data da publicação 

da primeira homologação do resultado no Diário Oficial Do Estado, a 
critério da FADERS. 

13.  Disposições Gerais 
13.1 As inscrições de que trata este Edital, implicam o 

conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e seu 
compromisso tácito de aceitar as condições da sua realização. 

13.2 A inexatidão e/ou irregularidade constatada nas 
informações, no pagamento da taxa de inscrição e nos documentos 
dos candidatos verificadas posteriormente, tornarão nula a sua 
inscrição em qualquer momento do Processo Seletivo Público. 

13.3 O preenchimento da grade de respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato. 

13.4  A FADERS e a FUNDATEC não se responsabilizarão 
por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes a este Processo 
Seletivo Público elaborados e/ou confeccionados por terceiros. 

13.5 Os Editais referentes ao Processo Seletivo Público 
serão divulgados e estarão disponíveis, na FUNDATEC, na Rua 
Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, em Porto Alegre e no site 
http://www.fundatec.com.br. 

13.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de 
Concursos da FUNDATEC em conjunto com a Comissão do 
Processo Seletivo Público da FADERS. 
 

Porto Alegre, 02 de agosto de 2004. 
 

Luis Augusto Gemelli 
DiretorPresidente da FADERS

 
 
 

ANEXO I – PROVA DE TÍTULOS 
 

§ São comprovantes de participação em cursos, seminários, simpósios ou congressos. 
§ Cursos – podem ser aceitos como equivalentes os seguintes eventos: treinamentos, oficinas, workshops, outros (a serem analisados pela 

Comissão de Concursos). 
§ Congressos, seminários, simpósios: encontros, conferências, outros (a serem analisados pela Comissão de Concursos). 
§ Não tem validade: estágios, tempo de serviço, serviços prestados ou outros. 
§ Não tem validade: participação em cursos, simpósios, congressos, etc. como docente, palestrante ou organizador. 
 

MOTIVO DA NÃO VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS: 

1. Nome diferente do nome que consta na folha ótica e não apresentou documento comprovando troca de nome (casamento/divórcio); 
2. Prazo de conclusão do curso ou seminário posterior ao dia da publicação dos aprovados; 
3. Sem carga horária mínima exigida; 
4. Número de títulos ultrapassam o máximo permitido; 
5. Falta de assinatura no documento apresentado; 
6. Não relacionado com as atribuições do cargo; 
7. Usado como comprovante de escolaridade; 
8. Outros omissos: decisão da Comissão de Concursos. 
* O candidato deverá entregar cópia  e apresentar o original dos títulos para aferição de  autenticidade e devolução na 
FUNDATEC. 

 

QUADRO 1 

TÍTULOS 

 CARGO DE PROFESSOR 

Códigos 12 e 13  
QUANTIDADE DE TÍTULOS 

(MÁXIMO) 
VALOR UNITÁRIO 

(PONTOS) 
VALOR MÁXIMO 

(PONTOS) 

1 Especialização, Mestrado ou Doutorado 1 3 3 

2 Licenciatura Curta ou Plena 1 2 2 

4 Certificados de Cursos, Seminários e afins 

                        De 20 a 100 horas 

                        De 101 a 200 horas 

                        De 201 a 360 horas 

 

3 

3 

2 

 

1 

1 

1 

 

3 

3 

2 

5 Certificado de participação em Seminários, Simpósios, 
Congressos, Oficinas, Workshops, relacionados com o cargo, 
sem carga horária mínima 

 

7 

 

1 

 

7 

 TOTAL GERAL EM TÍTULOS   20 

*Não serão computados os pontos do item 2  para os candidatos que se inscreveram como escolaridade ou requisito. 
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QUADRO 2 

TÍTULOS 

 CARGO DE Técnico em Educação , Geografia e Educação 
Física 

Códigos 08, 09, 10, 11, 14, 15 

QUANTIDADE DE TÍTULOS 
(MÁXIMO) 

VALOR UNITÁRIO 
(PONTOS) 

VALOR MÁXIMO 
(PONTOS) 

1 Mestrado ou Doutorado 1 3 3 

2 Especialização 1 2 2 

3 Certificados de Cursos, Seminários e afins 

                        De 20 a 100 horas 

                        De 101 a 200 horas 

                        De 201 a 360 horas 

 

3 

3 

2 

 

1 

1 

1 

 

3 

3 

2 

4 Certificado de participação em Seminários, Simpósios, 
Congressos, Oficinas, Workshops, relacionados com o cargo, 
sem carga horária mínima 

 

7 

 

1 

 

7 

 TOTAL GERAL EM TÍTULOS   20 

 

ANEXO II- QUADRO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS (Datas prováveis) 

DIA CARGOS LOCAL 

25 e/ou 26/09/2004 
Sábado e/ou Domingo 

14 horas 

Será dada publicidade aos  cargos 
A ser divulgado 8 (oito) dias antes da realização das provas no 
site: www.fundatec.com.br ,  nos murais na FUNDATEC e  em 
jornal de circulação local. É de inteira responsabilidade do 
candidato a identificação correta de seu local de realização da 
prova e o comparecimento no horário determinado. 

 
 
 

ANEXO III – PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS 
Ver Anexo IV - Quadro Demonstrativo de Provas para conhecimento das partes integrantes da prova teórico-objetiva 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Leitura e compreensão de textos 
1.1 Assunto. 
1.2 Estruturação do texto. 
1.3 Idéias principais e secundárias. 
1.4 Relação entre idéias. 
1.5 Idéia central e intenção comunicativa. 
1.6 Recursos de argumentação. 
1.7 Informações implícitas.  
2. Léxico  
2.1 Significação de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto.  
2.3 Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos 

radicais). 
3. Aspectos lingüísticos 
3.1 Ortografia: sistema oficial vigente.  
3.2 Relações entre fonemas e grafias.  
3.3 Acentuação gráfica. 
3.4 Flexões e emprego de classes gramaticais. 
3.5 Vozes verbais e sua conversão. 
3.6 Concordância nominal e verbal. 
3.7 Regência nominal e verbal. 
3.8 Emprego do acento indicativo de crase. 
3.9 Colocação de termos e orações no período.  
3.10 Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das 

locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 
3.11 Equivalência e transformação de estruturas.  
3.12 Pontuação. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
1. CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso.  Nova gramática do 

português  contemporâneo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. 

2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da 
        língua portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,   
        1986. 
3. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender 

o texto: leitura e redação.  5ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
4. MORENO, Cláudio; GUEDES, Paulo Coimbra. Curso básico 

de redação. 11ª ed. São Paulo: Ática, 1996. 
 
INFORMÁTICA 
 
1. Conceitos básicos de Informática: Fundamentos, conceituação, 
definição e identificação: hardware, software e peopleware; 
Fundamentos, conceituação e identificação dos componentes de um 
computador: placa mãe, memória, processador (Unidade Central de 
Processamento - CPU), unidades de entrada e/ou saída (monitor de 
vídeo, mouse, impressoras jato de tinta, matricial e laser; unidade de 
DVD, CD-ROM e CD-RW; unidade de disco flexível, unidade de 
disco rígido-HD, mouse, fax-modem, etc.). Mídias (disquete, DVD, 
CD-ROM, CD-RW, etc.) 
2. Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows 
98, 2000 e XP: Windows Explorer, Meu Computador, Localizar ou 
Pesquisar, Ajuda, Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, 
componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; 
utilizar funcionalidades dos programas e aplicativos através de 
menus, ícones, teclado e/ou mouse. Realizar operações sobre 
arquivos e pastas: copiar, mover, excluir, recortar, colar, renomear, 
etc. Identificação e utilização de nomes válidos de arquivos e pastas. 
3. Conhecimentos sobre os programas Microsoft Word 2000 e 
2002: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, 
funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela 
principal do Word 2000 e Word 2002. Abrir, criar, formatar um 
documento e salvá-lo, utilizado menu, ícones, teclado e/ou mouse. 
Identificar e utilizar os ícones das barras de ferramentas padrão, 
tabelas e bordas, formatação e desenho, para formatar e reconhecer 
a formatação de textos e documentos. 
4. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2000 e 
2002: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, 
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funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela 
principal do Excel 2000 e Excel 2002. Definir e identificar célula, 
planilha e pasta. Formatar e salvar uma planilha, utilizado menu, 
ícones, teclado e/ou mouse. Identificar e usar os ícones das barras 
de ferramentas padrão, desenho e formatação. Abrir, fechar e salvar 
pasta, utilizado menu, ícones, teclado e mouse. 
5. Conhecimentos sobre Intranet e Correio Eletrônico; Internet 
Explorer 6 ou superior e Outlook Express 6 ou superior: 
Conceituar, identificar, caracterizar e diferenciar Internet, Intranet e 
Correio Eletrônico. Identificar o ambiente, características e 
componentes da janela principal do Internet Explorer e Outlook 
Express. Identificar e usar a barra de menus, de ferramentas, de 
status e Explorer e ícones da barra de endereços e padrão do 
Internet Explorer. Identificar e usar a barra de menus e ícones da 
barra de ferramentas do Outlook Express. 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
1. BATTISTI, Júlio. Windows XP – Home & Professional Para 

Usuários e Administradores. Rio de Janeiro: Axcel Books do 
Brasil Editora, 2002. 

2. FERNANDES, Alexandre. Excel 2000. Rio de Janeiro: Brasport, 
1999. 

3. FERNANDES, Alexandre. Word 2000. Rio de Janeiro: Brasport, 
1999. 

4. MEIRELLES, Fernando de Souza Meirelles. Informática: Novas 
Aplicações com Microcomputadores. São Paulo: Makron 
Books, 1994 . 

5. MEYER, Marilyn, BABER, Roberta, PFAFFENBERGER, Bryan. 
Nosso Futuro e o Computador. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

6. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Internet Explorer 6 
(Ajuda eletrônica integrada ao Programa Internet Explorer 6). 

7. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Excel 
2000 e 2002 . (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS 
Excel 2000 e MS Excel 2002).  

8. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows 
98, Windows 2000 e Windows XP. (Ajuda eletrônica integrada 
ao MS Windows 98, MS Windows 2000 e MS Windows XP). 

9. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Word 
2000 e 2002. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS Word 
2000 e MS Word 2002). 

10. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Outlook Express 6 
ou superior (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Outlook 
Express 6). 

11. OLIVEIRA, Gorki Starlin da Costa. Aprenda Praticando 
Windows 95 + Word 97 + Excel 97 + Internet. São Paulo: 
Erica, 1998.  

12. OLIVIERO, Carlos Antonio José. Utilizando o Windows 98. 
São Paulo: Erica, 1999. 

13. SILVA, Jorge Eider F. da. Windows 2000. Rio de Janeiro: 
Brasport, 2000. 

14. SOUSA, Sérgio. Tecnologias de Informação. Rio de Janeiro: 
Brasport, 2000. 

15. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos 
básicos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997. 

 
 
LEGISLAÇÃO 
 
1. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
2. Constituição Federal. Art. 7, XXXI; Art. 23, II; Art. 24, XIV; Art. 

37, VIII; Art. 227, § 2°; Art. 244; Art. 203, V. 
3. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Artigos: 191, 192, 

195, 199, 214, 260, 262, 263. 
4. Decreto n°39.678, de 23 de agosto de 1999. (Institui a Política 

Publica para PPD e PPH) 
5. Nova lei da FADERS n°11.666, de 06 de setembro de 2001. 
6. Decreto 41.766 de 06 de agosto de 2002. Aprova o Estatuto da 

FADERS  
7. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 
8. Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS  Decreto n°8.742 de 

7 de dezembro de 1993. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Análise e interpretação de texto. 
1.1 Compreensão global do texto. 
1.2 Estrutura do texto e dos parágrafos. 
1.3 Idéias principais e secundárias. 
1.4 Elementos de coesão. 
1.5 Inferências. 

2.     Vocabulário. 
2.1 Significado de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituições de palavras e de expressões no texto. 
2.3 Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos 

radicais). 
2.4 Denotação e conotação. 

3. Aspectos lingüísticos. 
3.1 Ortografia: emprego de letras.  
3.2 Relações entre fonemas e letras. 
3.3 Acentuação gráfica. 
3.4 Emprego e flexão das classes gramaticais. 
3.5 Concordância nominal e verbal. 
3.6 Regência nominal e verbal. 
3.7 Crase.  
3.8 Processos de coordenação e subordinação. 
3.9 Pontuação. 
3.10 Nexos.  
3.11 Equivalência de estruturas. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
1. CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso. Nova gramática do 

português contemporâneo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. 

2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da 
língua portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986. 

3. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender 
o texto: leitura e redação. 5ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 

4. MORENO, Cláudio; GUEDES, Paulo Coimbra. Curso básico 
de redação. 11ª ed. São Paulo: Ática, 1996. 

 
INFORMÁTICA 

1. Conceitos básicos de Informática: Fundamentos, conceituação, 
definição e identificação: hardware, software e peopleware; 
Fundamentos, conceituação e identificação dos componentes de um 
computador: placa mãe, memória, processador (Unidade Central de 
Processamento - CPU), unidades de entrada e/ou saída (monitor de 
vídeo, mouse, impressoras jato de tinta, matricial e laser; unidade de 
DVD, CD-ROM e CD-RW; unidade de disco flexível, unidade de 
disco rígido-HD, mouse, fax-modem, etc.). Mídias (disquete, DVD, 
CD-ROM, CD-RW, etc.) 
2. Conhecimentos do sistema operacional Microsoft 2000 
Professional: Windows Explorer, Meu Computador, Localizar ou 
Pesquisar, Ajuda, Painel de Controle e Lixeira: identificar ambientes, 
componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones; 
utilizar funcionalidades dos programas e aplicativos através de 
menus, ícones, teclado e/ou mouse. Realizar operações sobre 
arquivos e pastas: copiar, mover, excluir, recortar, colar, renomear, 
etc. Identificação e utilização de nomes válidos de arquivos e pastas. 
3. Conhecimentos sobre os programas Microsoft Word 2000 e 
2002: Identificar o ambiente, características, componentes da janela, 
funcionalidades e utilização dos menus, ícones e botões da janela 
principal do Word 2002. Abrir, criar, formatar um documento e salvá-
lo, utilizado menu, ícones, teclado e/ou mouse. Identificar e utilizar os 
ícones das barras de ferramentas padrão, tabelas e bordas, 
formatação e desenho, para formatar e reconhecer a formatação de 
textos e documentos. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1. FERNANDES, Alexandre. Word 2000. Rio de Janeiro: Brasport, 

1999. 
2. MEIRELLES, Fernando de Souza Meirelles. Informática: Novas 

Aplicações com Microcomputadores. São Paulo: Makron 
Books, 1994 . 

3. MEYER, Marilyn, BABER, Roberta, PFAFFENBERGER, Bryan. 
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Nosso Futuro e o Computador. Porto Alegre: Bookman, 2000. 
4. MICROSOFT CORPORATION.  Ajuda eletrônica dos 

programas Microsoft Windows 2000 Professional e 
Microsoft Word 2000 e 2002. (Ajuda eletrônica integrada ao 
MS Windows 2000 Professional e MS Word 2000 e 2002). 

5. SILVA, Jorge Eider F. da. Windows 2000. Rio de Janeiro: 
Brasport, 2000. 

6. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos 
básicos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997. 

 
 
MATEMÁTICA  
 
1. Operações com números inteiros, decimais e fracionários 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação). 

2. Razões, proporções, grandezas diretamente proporcionais, 
grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, juros, 
média aritmética, resolução de problemas. 

3. Medidas: comprimento, área, volume (capacidade), massa, 
tempo, ângulos.  

4. Geometria: perímetro e área de figuras planas e volume de 
sólidos. 

5. Noções de trigonometria: seno, cosseno, tangente; relações 
métricas no triângulo retângulo; aplicações (resolução de 
problemas). 

6. Progressões: aritmética e geométrica. 
7. Análise Combinatória. 
8. Gráficos: gráfico de barras ou colunas, gráfico de segmentos, 

gráfico de setores, gráfico cartesiano.  
9. Álgebra – resoluções de equações de 1° e 2° grau. 
10. Noções de geometria analítica; equação da reta e da parábola; 

função do 1° e 2° grau. 
11. Equação exponencial; equação logarítmica.  
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1. BIANCHINI, E., PACCOLA, H. Curso de Matemática. Volume 

único. São Paulo: Moderna, 1999. 
2. DANTE, L. R. Matemática – Contexto & Aplicações. São 

Paulo: Ática, 1999. 1ª à 3ª série – Ensino Médio. 
3. GIOVANI, J. R., BONJORNO, J. R. , GIOVANI JR, J. R. 

Matemática Fundamental. Volume único. São Paulo: FTD, 
1994, 2° Grau. 

4. PAIVA, M. Matemática. Volume único. São Paulo: Moderna, 
1999. 

 
REDAÇÃO OFICIAL (Somente para Agente Administrativo II) 
 
Correspondência oficial – conceitos. Princípios da Redação Oficial; 
Pronomes e Expressões de Tratamento; Abreviações, siglas e 
símbolos;  Tipos de documentos usuais na Correspondência Oficial: 
Ata, Atestado, Certidão, Circular, Comunicação (Comunicado), 
Convocação, Declaração, Despacho, Edital, Informação, 
Memorando, Moção, Parecer, Portaria, Processo, Requerimento, 
Relatório e Ofício.  
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1. KASPARY, Adalberto José. Redação Oficial: Normas e 

modelos. 15ª ed. Porto Alegre: Edita. 
2. MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: Técnicas de 

comunicação criativa. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
3. MARTINS, Dileta Silveira & ZILBERKNOP. Português 

Instrumental . 19ª ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998. 
 
 
LEGISLAÇÃO 
 
1. Constituição Federal. Art. 7, XXXI; Art. 23, II; Art. 24, XIV; Art. 

37, VIII; Art. 227, § 2°; Art. 244; Art. 203, V. 
2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Artigos: 191, 192, 

195, 199, 214, 260, 262, 263. 
3. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
4. Nova lei da FADERS n°11.666, de 06 de setembro de 2001. 
5. Decreto 41.766 de 06 de agosto de 2002. Aprovação do 

Estatuto da FADERS.  
 
 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Interpretação de textos. 
1.1 Leitura e compreensão de informações. 
1.2 Identificação de idéias principais e secundárias. 
1.3 Intenção comunicativa. 
2. Vocabulário.  
2.1 Sentido de palavras e expressões no texto. 
2.2 Substituição de palavras e de expressões no texto.  
2.3 Sinônimos e antônimos. 
3. Aspectos lingüísticos. 
3.1 Grafia correta de palavras.  
3.2 Separação silábica.  
3.3 Localização da sílaba tônica. 
3.4 Acentuação gráfica. 
3.5 Relação entre letras e fonemas.  
3.6 Família de palavras. 
3.7 Flexão dos substantivos, artigos, adjetivos e pronomes. 
3.8 Emprego de verbos regulares e irregulares nos tempos simples 

do modo indicativo e do modo subjuntivo. 
3.9 Noções básicas de concordância nominal e verbal. 
3.10 Regras gerais de regência nominal e verbal. 
3.11 Sinais de pontuação: 
3.11.1 Emprego do ponto final, ponto de exclamação e ponto de 

interrogação. 
3.11.2 Uso da vírgula para separar os itens de uma série, as 

frases, os vocativos o aposto e o adjunto adverbial. 
3.11.3 Emprego do dois pontos. 
3.11.4 Uso do travessão. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1. CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso. Nova gramática do 

português contemporâneo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. 

2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da 
língua portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986. 

3. NICOLA, José De; INFANTE, Ulisses. Gramática 
contemporânea da língua portuguesa. São Paulo: 1997. 

 
MATEMÁTICA 
 
1. Operações com números inteiros, decimais e fracionários 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação). 

2. Razões, proporções, grandezas diretamente proporcionais, 
grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, juros, 
média aritmética, resolução de problemas. 

3. Medidas: comprimento, área, volume (capacidade), massa, 
tempo, ângulos.  

4. Geometria: perímetro e área de figuras planas e volume de 
sólidos. 

5. Noções de trigonometria: seno, cosseno, tangente; relações 
métricas no triângulo retângulo; aplicações (resoluções de 
problemas). 

6. Gráficos: gráficos de barras ou colunas, gráfico de segmentos, 
gráficos de setores, gráfico cartesiano. 

7. Álgebra – resoluções de equações de 1° e 2° grau. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
1. BIANCHINI, E. Matemática. São Paulo: Moderna, 1999. 5ª à 8ª 

série. 
2. BONGIOVANI, V., VISSOTO, O. R., LAUREANO, J.L.T. 

Matemática e vida. São Paulo: Ática, 1997. 5ª à 8ª série. 
3. GIOVANI, J.R., CASTRUCCI, B.; GIOVANI JR., J.R. A 

conquista da matemática. São Paulo: FTD, 1998. 5ª à 8ª 
série. 

4. SILVEIRA, E. Matemática. São Paulo: Moderna, 1999. 5ª à 8ª 
série. 

 
LEGISLAÇÃO 
 
1. Nova lei da FADERS n°11.666, de 06 de setembro de 2001. 
2. Decreto 41.766 de 06 de agosto de 2002. Aprovação do 

Estatuto da FADERS. 
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3. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Artigos: 191, 192, 
195, 199, 214, 260, 262, 263. 

 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Interpretação de texto. 
2. Sinônimos e antônimos.  
3. Alfabeto (ordem alfabética; reconhecimentos de vogais e de 

consoantes.).  
4. Sílaba: separação e classificação.  
5. Concordância verbal e nominal (regras gerais).  
6. Flexão e substituição de substantivos, adjetivos e pronomes. 
7. Flexão de verbos regulares. 
8. Acentuação gráfica. 
9. Ortografia. Emprego de maiúsculas e minúsculas. Grafia do m 

antes do p e b, h, ch/x, ç/ss, s/z, g/j, s/ss,  r/rr.  
10. Pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de 

interrogação, dois pontos, travessão e vírgula). 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1. CINTRA , Lindley; CUNHA, Celso. Nova gramática do 

português contemporâneo.  2ª ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. 

2. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da 
língua portuguesa.  2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986. 

 
 
 

 
MATEMÁTICA 
 
1. Sistema de numeração decimal. 
2. Sistema romano de numeração. 
3. Números naturais: 4 operações, problemas e expressões 

numéricas. 
4. Divisibilidade, divisores e MDC. 
5. Números primos e decomposição em fatores primos. 
6. Múltiplos e MMC. 
7. Números fracionários: leitura, tipos, equivalência, simplificação, 

redução, comparação, 4 operações e problemas. 
8. Números decimais: leitura, escrita de fração e número decimal, 

comparação, 4 operações e problemas. 
9. Sistema monetário.  
10. Sistema de medidas: comprimento, superfície, capacidade, 

massa e tempo. Problemas. 
11. Figuras geométricas. 
12. Perímetro e área. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1. PASSOS, Ângela. De olho no futuro - 4ª  série. Matemática. 

São Paulo: Quinteto Editorial, 1996.  
2. BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha. 

Matemática – Pode contar comigo. 4ª  série. São Paulo: FTD, 
2001. 

 
 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (Apenas para os cargos Motorista 
A e B)  

 
1. Código de Trânsito Brasileiro 
 

 
  
 
* NOTA: Os programas e bibliografias referentes às provas de Conhecimentos Específicos estarão disponíveis, em separado no  site  
http://www.fundatec.com.br  a  partir do dia 10/08/2004.  
 

 
 
 

ANEXO IV - QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS 
 

Cargos  Provas Caráter N° de Questões 

Assistente Social, Fisioterapeuta, Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Fonoaudiólogo, Contador, Nutricionista, Técnico 
em Educação, Professor, Educação Física, Geografia 

Língua Portuguesa  
Informática 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

Classificatório  
Classificatório 
Classificatório 
Eliminatório 

10 
06 
08 
16 

Intérprete LIBRAS, Instrutor Língua Portuguesa  
Informática 
Matemática 
Legislação 

Classificatório  
Classificatório 
Classificatório  
Classificatório 

10 
10 
10 
10 

Agente Administrativo II   Língua Portuguesa  
Informática 
Matemática 
Legislação 
Redação Oficial  

Classificatório  
Classificatório 
Classificatório  
Classificatório 
Classificatório 

10 
08 
08 
07 
07 

Agente Administrativo I  Língua Portuguesa  
Informática 
Matemática 
Legislação 

Classificatório  
Classificatório 
Classificatório  
Classificatório 

10 
10 
10 
10 

Agente Técnico I Língua Portuguesa 
Matemática 
Legislação 

Classificatório  
Classificatório 
Classificatório 

15 
15 
10 

Merendeira, Servente Língua Portuguesa 
Matemática 

Classificatório  
Classificatório 

20 
20 

Motorista A e B Língua Portuguesa 
Matemática 
Legislação de Trânsito 

Classificatório  
Classificatório 
Classificatório 

15 
15 
10 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 
 

1. INSCRIÇÃO  
 

Das Inscrições 
As inscrições serão realizadas no período de 03/08/2004 à 

23/08/2004, pela Internet no site www.fundatec.com.br ou presencial 
na FUNDATEC, no horário de atendimento das 11 horas às 17 
horas, de segunda à sexta -feira. O pagamento do bloqueto bancário 
poderá ser feito até dia 24 de agosto de 2004. 

 

CARGOS VALOR DAS 
INSCRIÇÕES 

Cargos de Nível Superior* R$ 75,00 
Cargos de Nível  Médio*  R$ 35,00 
Cargos de Nível Fundamental Completo* R$ 25,00 
Cargos de Nível Fundamental Incompleto* R$ 20,00 

*Ver Quadro demonstrativo 1.1 
 
2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
2.1 Data provável e local de realização das provas: 

DIA:  25 e/ou 26 de setembro de 2004. 
HORÁRIO: 14 horas  

A data e o local de realização das provas será informado aos 
candidatos inscritos neste Processo Seletivo Público através de 
Aviso, na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer nº2012, Porto 

Alegre e no site www.fundatec.com.br , 8 (oito) dias antes de sua 
aplicação. 
 
2.2 Horário: 

O candidato deverá comparecer ao local designado, com 
antecedência mínima de trinta minutos à hora prevista para início 
das provas. 

 
2.3 Material necessário à realização da prova: 
O candidato deverá comparecer no local para o qual foi 

convocado para a realização da prova munido de: 
a) documento de identidade; 
b) comprovante de inscrição; 
c) caneta com tinta azul ou preta, de ponta grossa. 
 
2.4 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual 

for o motivo alegado, tampouco será aplicada prova fora do local 
designado por Edital.  

 
2.5 Será utilizado como local de Avisos : 
Quadro de Avisos afixado na sede da FUNDATEC, Rua Prof. 

Cristiano Fischer, 2012, Partenon, Porto Alegre e no site 
www.fundatec.com.br 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital do Concurso  02/08/2004 

Período de Inscrições 03/082004 à 23/08/2004  

Edital com Homologação das Inscrições 31/08/2004 

Período de Recursos – Homologação das inscrições 01 e 02/09/2004 

Resultado da Homologação das inscrições 09/09/2004 

Edital com data e locais de prova 17/09/2004 

Aplicação das Provas (data provável) 25 e/ou 26/09/2004 

Divulgação dos Gabaritos e Notas Preliminares  06/10/2004 - a partir das 15 h oras 

Recebimento de Recursos na  FUNDATEC 07/10 e 08/10/2004 

Divulgação dos Gabaritos Oficiais e notas para os cargos com prova de Títulos e Libras 20/10/2004 - a partir das 15 horas 

Período de entrega de títulos para os cargos previstos no Edital 25, 26,  e 27/10/2004 

Realização de prova prática de Libras para candidatos previstos no Edital 25, 26,  e 27/10/2004 

Divulgação das notas de Títulos e Prova de Libras 18/11/2004 

Período de Recursos das notas dos Títulos 22 e 23/11/2004 

Classificação e Homologação Final  30/11/2004 - a partir das 15 horas 
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ANEXO VI - MODELO DE REQUERIMENTO PARA RECURSO DO GABARITO PRELIMINAR E NOTAS PRELIMINARES: 

 
O candidato deverá seguir as seguintes instruções:  
 
1. Entregar 1 (um) original e  1 (uma) cópia de cada recurso, datilografado ou digitado. 
2. Usar um requerimento  para cada recurso apresentado, conforme modelo abaixo. 
3. Usar um formulário de recurso para cada questão, apresentando exposição de argumento com fundamentação circunstanciada e 

consistente.  
 
 

MODELO 
 

 
 

FADERS 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2004 
 

REQUERIMENTO DE RECURSO 
 

DADOS DO CANDIDATO 
 
Nome completo:_______________________________________________________________ 
 
Número de inscrição: ___________________________________________________________ 
 
 
À Equipe de Concursos FUNDATEC 
 
Como candidato(a) ao cargo de ________________________________, solicito a revisão: 
          
 
  GABARITO  PRELIMINAR DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA, QUESTÃO N° ______ 
 
  NOTA PRELIMINAR 
      
 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Porto Alegre, _____ de _________ de 2004. 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

 
 
 

 

Informações: fundatec.com.br 
FUNDATEC: (051) 33201016 


