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DIVISÃO TECNICA ADMINISTRATIVA/PRAd 
EDITAL Nº  140/2007-DA/PRAD 
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” - RUNESP, em face dos Despachos nºs 275/07-RUNESP, 277/07-RUNESP, 284/07-
RUNESP, 279/07-RUNESP, 273/07-RUNESP, 283/07-RUNESP, de 13/04/07, publicados no DOE de 
14/04/07, faz saber que estarão abertas inscrições para Concurso Público, regido pelas Instruções 
Especiais, parte integrante deste Edital, para preenchimento, mediante contratação, das funções de 
Assistente Administrativo, Oficial Administrativo, Técnico de Laboratório – área de Biologia e 
Ecologia/Água e Solos, Técnico de Laboratório – área de Biológicas, Técnico de Laboratório – 
área de Eletrônica, Técnico de Laboratório – área de Eletrotécnica, Técnico de Laboratório – área 
de Geografia Física, Técnico de Laboratório – área de Química, do Subquadro de Funções do 
Quadro da UNESP, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP. 
 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
I – DAS FUNÇÕES  
 
1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento das funções de Assistente Administrativo, Oficial 
Administrativo, Técnico de Laboratório – área de Biologia e Ecologia/Água e Solos, Técnico de 
Laboratório – área de Biológicas, Técnico de Laboratório – área de Eletrônica, Técnico de 
Laboratório – área de Eletrotécnica, Técnico de Laboratório – área de Geografia Física, Técnico 
de Laboratório – área de Química, com vaga existente, das que vierem a existir e das que forem 
criadas dentro do prazo de sua validade. 
2. As funções, número de vagas, salários e requisitos exigidos são os estabelecidos na tabela que 
segue: 
 
 

Funções Campus 
Experimentais 

Nº de 
Vagas 

Vencimentos 
(R$) Requisitos 

Itapeva 01 

Rosana 01 Assistente 
Administrativo 

Tupã 02 

1.416,43 

 
- Ensino médio completo ou 
equivalente, suplementado 
por 2 anos de experiência 
na área de atuação. 

Rosana 02 
Oficial 
Administrativo 

Tupã 01 

1.109,81 

 
 
- Ensino médio completo ou 
equivalente, suplementado 
por conhecimentos de 
informática. 

Técnico de 
Laboratório – área 
de Biologia e 
Ecologia/Água e 
Solos 

Sorocaba 01 

Técnico de 
Laboratório – área 
de Biológicas 

Dracena 01 

Técnico de 
Laboratório – área 
de Eletrônica 

Sorocaba 01 

1.284,75 

- Ensino médio completo ou 
equivalente, suplementado 
por conhecimentos 
específicos adquiridos por 
meio de cursos ou prática 
de serviço ou ensino 
profissionalizante de nível 
técnico, compatível com a 
área de atuação. 



Técnico de 
Laboratório – área 
Eletrotécnica 

Itapeva 01 

Técnico de 
Laboratório – área 
de Geografia 
Física 

Ourinhos 01 

Técnico de 
Laboratório – área 
de Química 

Dracena 01 

Técnico de 
Laboratório – área 
de Química 

Itapeva 01 

  

 
3. Os vencimentos das funções, em jornada completa de trabalho – 40 horas semanais, têm como base 
o mês de abril de 2007.  
4.O candidato aprovado e contratado, no regime da Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação 
Complementar - CLT, deverá prestar serviços na cidade onde existe a vaga, dentro do horário 
estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, 
domingos e feriados e estará sujeito ao período de experiência de 90 (noventa) dias.  
5. As atribuições a serem exercidas pelo candidato contrato encontram-se no Anexo I – DAS 
ATRIBUIÇÕES. 
 
II – DAS INSCRIÇÕES 
1. A inscrição deverá ser efetuada no período das 10 horas de 14.05.07 às 16 horas de 18.05.07, pela 
internet – site www.vunesp.com.br. 
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelo correio, fac-símile, condicional ou fora do prazo 
estabelecido. 
2. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as condições para provimento da função e entregar, 
na data da contratação, a comprovação de: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição 
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter 18 anos de idade completos no término do prazo de inscrição; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício da função; 
g) não registrar antecedentes criminais; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovada em avaliação 
médica. 
3.1. A comprovação relativa ao requisito da experiência bem como o conhecimento específico 
adquirido por meio de cursos ou prática de serviços se dará das seguintes formas: 
a) de serviço público: atestado ou certidão ou declaração, em original, expedido(a) pelo órgão público 
competente, com firma reconhecida da autoridade que o subscreve/assina; 
b) de iniciativa privada: cópia autenticada do contrato de trabalho ou da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (identificação, foto e dos respectivos registros) ou declaração original, em papel 
timbrado, com firma reconhecida da autoridade que a assina/subscreve 
4. O pagamento da importância adiante, correspondente ao valor da taxa de inscrição, poderá ser 
efetuado em dinheiro ou em cheque, em qualquer agência bancária. 
 
 

Funções Valor (R$) 
Assistente Administrativo 
Oficial Administrativo 
Técnico de Laboratório – área de Biologia e 
Ecologia/Água e Solos 
Técnico de Laboratório – área de Biológicas 
Técnico de Laboratório – área de Eletrônica 
Técnico de Laboratório – área Eletrotécnica 

27,00 

http://www.vunesp.com.br/


Técnico de Laboratório – área de Geografia 
Física 
Técnico de Laboratório – área de Química 

 

 
4.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido, a inscrição do candidato será automaticamente 
cancelada. 
4.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelo correio, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em 
conta corrente, condicional ou fora do período de inscrição (14.05 a 18.05.07), ou por qualquer outro 
meio que não os especificados neste Edital. O pagamento por agendamento somente será aceito se 
comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição.  
4.3. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento 
da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.4. Não haverá devolução de importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, nem isenção total 
ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
4.5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 
5. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas 
na ficha de inscrição. 
5.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos 
dela decorrentes, mesmo que aprovado, na prova, e que o fato seja constatado posteriormente. 
6. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo 
ao Diretor da Divisão Técnica Administrativa da RUNESP o direito de excluir do Concurso àquele que 
preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente. 
7. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3. deste 
Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da contratação, sob pena de exclusão do 
candidato do Concurso Público. 
8. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site www.vunesp.com.br e 
pelo Disque VUNESP - telefone (0xx11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. 
9. Para inscrever-se, o candidato deverá: 
a) acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição (10 horas de 14.05 às 16 horas de 
18.05.07); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler o respectivo Edital e preencher a ficha de inscrição; 
d) imprimir o boleto bancário; 
e) efetuar o pagamento da inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data limite para 
encerramento das inscrições (18.05.07). 
9.1. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no 
ato da inscrição, até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
9.2. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição deverá ser feita no site 
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, 72 (setenta e duas) horas após o encerramento do 
período de inscrições. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato 
com o Disque VUNESP, pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, para 
verificar o ocorrido. 
9.3. Às 16 horas (horário de Brasília) de 18.05.07, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizada no 
site. 
9.4. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação da 
inscrição. 
10. O candidato poderá, também, efetuar sua inscrição no Infocentro do Programa Acessa São Paulo, 
localizado nos municípios de Dracena – Av. José Bonifácio, 1480 – Centro; Itapeva – Av. Governador 
Mario Covas, 269 – Centro; Ourinhos – Pça Henrique Tocalino, 264 – Centro; Rosana  - Rua Aristides 
Vasconselos, s/n – Centro; Sorocaba - Rua Álvares Soares, 431 –Centro e  Tupã – Avenida Tamoios, 
1685 - Centro.  
10.1. Este programa, além de oferecer facilidade para os candidatos que não têm acesso à internet, é 
completamente gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer um cadastro apresentando o RG nos 
próprios Postos Acessa SP.  
11. Não deverá ser enviada ao Diretor Técnico da Divisão de Administração da RUNESP,  ou à 
Fundação VUNESP qualquer cópia de documento de identidade. 
12. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá, no período de 
inscrições, encaminhar, por sedex, à Fundação VUNESP – Caixa Postal 61070-4 – CEP 05001-970 – 
Água Branca/Perdizes – São Paulo, ou entregar pessoalmente, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 
horas,  no endereço da Fundação VUNESP – Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água 

http://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/


Branca/Perdizes, São Paulo/SP, solicitação detalhada dos recursos necessários para a realização da 
prova objetiva e, indicar no envelope, o concurso para o qual está inscrito. 
12.1. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido neste 
subitem, não terá a sua prova especial (ampliada ou braile) preparada ou as condições especiais 
providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 
12.2. Para efeito do prazo estipulado neste item, será considerada, conforme o caso, a data da 
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo 
firmado pela Fundação VUNESP. 
12.3. O candidato portador de deficiência deverá observar ainda o Capítulo III – DA PARTICIPAÇÃO DE 
CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 
 
III – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições da função, especificadas no 
Anexo I – DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência de que é portador. 
2. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência que apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal 3.298, de 20.12.99, e, 
no período de inscrição (14.05 a 18.05.07) deverá encaminhar à Fundação VUNESP – Caixa Postal 
61070-4 – CEP 05001-970 – Água Branca/Perdizes – São Paulo, ou entregar pessoalmente, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 horas, à Fundação VUNESP - Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água 
Branca/Perdizes - São Paulo / SP, os seguintes documentos: 
a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da 
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova; 
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso 
Público para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de prova especial em braile ou ampliada, 
ou de condições especiais para a realização da prova. 
2.1. O tempo para a realização da prova a que os portadores de deficiência serão submetidos poderá, 
desde que requerido justificadamente, ser diferente daquele previsto para os demais candidatos, 
levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado em decorrência da deficiência (artigo 2º, § 4º da 
L.C. nº 683/92, alterada pela L.C. nº 932/02). 
2.2. Para efeito do prazo estipulado no item 2. deste Capítulo, será considerada a data de postagem 
fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT - ou a data do protocolo firmada pela 
Fundação VUNESP. 
3. O candidato que não declarar ser portador de deficiência, no ato da inscrição, e não atender ao 
solicitado no item 2. deste Capítulo, não será considerado portador de deficiência, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação, não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado, 
e não terá o tempo adicional concedido. 
4. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que 
implique em grau acentuado de dificuldade para integração social. 
5. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial 
de portadores de deficiência. 
6. Os candidatos constantes da Lista Especial (portadores de deficiência aprovados) serão convocados 
pela Diretor da Divisão Técnica Administrativa da RUNESP para perícia médica, de acordo com a 
legislação aplicável à espécie, com a finalidade de avaliação da compatibilidade das atribuições da 
função com a deficiência declarada, nos termos do item 3. do Capítulo VIII – DOS CRITÉRIOS DE 
DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL. 
7. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência aprovados) o candidato que não tiver 
configurado a deficiência declarada (declarado não portador de deficiência pelo órgão de saúde 
encarregado da realização da perícia), passando a figurar na Lista Geral de Classificados. 
8. Será excluído do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições da função e também aquele que não comparecer para a Perícia Médica. 
9. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, a mesma não poderá ser argüida para justificar 
a concessão de readaptação da função, bem como para aposentadoria por invalidez. 
 
 
IV – DAS PROVAS 
 
1. O Concurso Público constará das seguintes provas: 
 

Funções Provas Nº de questões

Assistente Administrativo Prova Objetiva  



Oficial Administrativo 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Noções de Informática 

20 
20 
10 

Técnico de Laboratório – área de 
Biologia e Ecologia/Água e Solos

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
15 
15 
20 
-- 
 

Técnico de Laboratório – área de 
Biológicas 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
15 
15 
20 
-- 
 

Técnico de Laboratório – área de 
Eletrônica 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
15 
15 
20 

 
-- 

Técnico de Laboratório – área 
Eletrotécnica 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 

 
 

15 
15 
20 
-- 
 

Técnico de Laboratório – área de 
Geografia Física 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 
 

 
 

15 
15 
20 
-- 

Técnico de Laboratório – área de 
Química 

Prova Objetiva 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 
Prova Prática 
 

 
10 
10 
20 
-- 

 
2. A prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento do candidato, necessário ao desempenho da 
função. Essa prova terá duração de 3 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 
5 (cinco) alternativas cada, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo II – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
3. A prova prática permite avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de 
demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício das atribuições da função. A 
prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo de conhecimentos Específicos, constante do 
Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
 
V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  
1. Os candidatos classificados e habilitados na prova objetiva serão submetidos à prova prática 
para avaliação de desempenho nas tarefas típicas da função, conforme item 2.2., do Capítulo VI – 
DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO. 
1.1. As provas serão realizadas nas cidades de Dracena, Itapeva, Ourinhos, Rosana, Sorocaba e 
Tupã, conforme opção da vaga do candidato. 
1.2. Caso o número de candidatos, para prestar a prova, exceda a oferta de lugares nas escolas 
localizadas nas cidades de Dracena, Itapeva, Ourinhos, Rosana, Sorocaba e Tupã, a Fundação 
VUNESP poderá aplicar a prova em municípios vizinhos. 



2. O candidato somente poderá realizar a prova na respectiva data, horário e local constantes do Edital 
de Convocação. 
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a respectiva prova constante do Edital de 
Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: 
a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha macia; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da 
Lei Federal 9.503/97, ou Passaporte. 
3.1. Caso esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade 
no original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias. O candidato poderá realizar a 
prova, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio. 
3.2. Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apresentar um dos documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação. 
3.3. Em caso de não apresentar, no dia da realização da prova, por motivo de esquecimento, um dos 
documentos citados neste item, o candidato fará a prova condicionalmente, mediante preenchimento e 
assinatura de formulário próprio, comprometendo-se, até o final da respectiva prova, a apresentar 
documento hábil de identificação, sob pena de ter sua prova anulada. 
3.4. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 
4. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido para o seu início. 
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência 
do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário preestabelecido. 
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente 
datada e assinada, ao fiscal da sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão 
deverá procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
7.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com 
as conseqüências advindas de sua omissão. 
8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala de prova. 
9. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização da prova, a candidata deverá levar 
um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela guarda da 
criança. 
9.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação na duração da prova da candidata. 
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido e em local e data diferentes do Edital de Convocação; 
b) não comparecer à prova, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme previsto no item 3. deste Capítulo; 
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, ou 
utilizando-se de calculadora, livros, notas ou impressos não permitidos; 
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
g) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido 
pela Fundação VUNESP; 
i) não devolver ao fiscal a Folha de Respostas ou qualquer outro material de aplicação da prova; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
k) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
l) estiver fazendo uso de boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou calculadora com relógio; 
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação 
da prova. 
11. A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 24.06.07, às 9 horas. 
11.1. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação. 
11.2. A confirmação da data e horário e informações sobre o local para a realização da prova deverão 
ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado – Poder Executivo – Seção I - DOE. 
11.3. Nos 5 (cinco) dias que antecederem a data prevista para a prova objetiva o candidato deverá: 
- verificar a publicação do Edital de Convocação no DOE; ou 



- consultar o site www.vunesp.com.br; ou 
- contatar o Disque VUNESP, pelo telefone (0xx11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 
horas; ou 
- consultar o sistema TTS (Text to Speach), pelo telefone (0xx11) 3874-6300, digitando o número do 
respectivo CPF. 
11.4. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o seu nome não constar do Edital de 
Convocação, o candidato deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, pelo Disque VUNESP, no 
telefone (0xx11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, para verificar o ocorrido. 
11.4.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso e realizar a 
prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste 
Edital, devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.  
11.4.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 
verificação da regularidade da referida inscrição. 
11.4.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes. 
11.5. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrido o tempo de 50% (cinqüenta por cento) da duração da prova. 
11.6. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 
11.6.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta de tinta 
azul ou preta, bem como assinar no campo apropriado. 
11.6.2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. O 
candidato, após 1 hora e 30 minutos do início da prova ou ao seu final, levará consigo somente o 
Caderno de Questões. 
11.6.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
11.6.4. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob 
pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
11.6.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
12. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar os termos constantes do item 2. do 
Capítulo VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO. 
12.1. Os candidatos classificados e habilitados na prova objetiva serão submetidos à prova prática para 
avaliação de desempenho nas tarefas típicas da função, conforme item 2.3., do Capítulo VI – DO 
JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO. 
12.2. A convocação para a prova prática será publicada no DOE e acontecerá em turmas e locais 
preestabelecidos no Edital de Convocação. 
 
 
VI - DO JULGAMENTO DA PROVA E HABILITAÇÃO 
 
1. – DA PROVA OBJETIVA 
1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos. 
1.2.  A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
NP = Nax100 
           Tq 
Onde: 
NP = Nota da prova 
Na = Número de acertos 
Tq = Total de questões da prova 
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos 
na prova objetiva.  
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso. 
 
2. DA PROVA PRÁTICA 
2.1. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos. 
2.2. Serão convocados para realizar a prova prática os 15 (quinze) candidatos mais bem classificados e 
habilitados na prova objetiva. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados. 
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2.3. A convocação para a prova prática será publicada oportunamente no DOE – Poder Executivo  - 
Seção I, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento . 
2.4. O candidato, deverá ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 10 do Capítulo I – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS. 
2.5. A prova prática será elaborada tendo em vista os Conhecimentos Específicos do Conteúdo 
Programático. 
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos 
na prova prática. 
 
2.7. O candidato não habilitado na prova prática ou aquele habilitado na prova objetiva e não convocado 
para a prova prática será excluído do Concurso. 
 
 
VII - DA PONTUAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato corresponderá à nota obtida na prova objetiva para as funções de 
Assistente Administrativo e Oficial Administrativo e a somatória da nota obtida nas provas objetiva e 
prática para as funções de Técnico de Laboratório – área de Biologia e Ecologia/Água e solos, Técnico  
de Laboratório – Área de Biológicas, Técnico de Laboratório – Área Eletrônica, Técnico de Laboratório – 
Área de Eletrotecnica, Técnico de Laboratório – Área de Geografia Física e Técnico de Laboratório – 
Área de Química. 
 
VIII-DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) e outra especial (portadores de deficiência aprovados). 
3. A Lista Especial (portadores de deficiência aprovados) será divulgada em ordem alfabética, sendo 
concedidos 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da divulgação, para que os interessados 
retirem o formulário para a perícia médica no local indicado. 
3.1. A perícia médica será realizada a cargo da Divisão Técnica Administrativa da RUNESP, para 
verificação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições da função, por especialista 
na área de deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias 
corridos contados da data do respectivo exame. 
3.2. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias 
corridos, contados da data do respectivo exame, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo interessado. 
3.3. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da data da ciência do laudo referido no subitem anterior. 
3.4. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data 
da realização do exame. 
3.5. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos da Lei 
Complementar nº 683/92. 
3.6. Findo o prazo estabelecido no subitem anterior, serão divulgadas as Listas de Classificação Final 
Geral e Especial, das quais serão excluídos os portadores de deficiência considerados inaptos na 
inspeção médica, bem como os que não comparecerem para a Perícia Médica. 
4. O candidato cuja deficiência não for configurada constará apenas da lista de Classificação Final Geral. 
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência, 
será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 
6. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de 
desempate ao candidato: 
- para todas as funções: 
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 

frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
- (para as funções de Assistente Administrativo e Oficial Administrativo a) que obtiver maior 

número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Informática; 
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
- para as funções de Técnico de Laboratório – áreas de Biologia e Ecologia/Água e Solos,  
Biológicas, Eletrônica, Eletrotécnica,  Geografia Física e Química  
a) que obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
c) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
7. Persistindo, ainda, o empate poderá haver sorteio entre os candidatos envolvidos. 



 
IX - DOS RECURSOS  
1. O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, contados da data da divulgação do 
fato que lhe deu origem. 
1.1. Admitir-se-á um único recurso, de forma individualizada, para cada questão. Deverá ser 
encaminhada uma cópia do recurso acompanhada do original. 
2. O recurso – Anexo III – MODELO DE RECURSO - deverá ser dirigido ao Diretor da Divisão Técnica 
Administrativa da RUNESP e protocolado no Setor de Protocolo, sita na rua Quirino de Andrade, 215 – 
Centro – São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12 horas e das 14h às 16 horas, com as 
seguintes especificações: 
a) nome do candidato; 
b) número de inscrição; 
c) número do documento de identidade; 
d) Concurso Público para o qual se inscreveu; 
e) função para a qual se inscreveu; 
f) endereço completo; 
g) questionamento; 
h) embasamento do recurso; 
i) local, data e assinatura. 
3. O recurso deverá estar digitado ou datilografado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, 
telex, internet, sedex, telegrama ou outro meio não especificado neste Edital. 
4. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no DOE. 
5. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, este poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, 
ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 
habilitação. 
6. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital. 
7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 
 
X – DA CONTRATAÇÃO 
1. A contratação, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Complementar   será 
caracterizada até 30 dias após a convocação e obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de 
acordo com as necessidades da RUNESP. 
2. Por ocasião da contratação, deverão ser comprovadas, mediante entrega dos devidos documentos, as 
seguintes exigências: 
a) ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para a função, previstos na inscrição; 
b) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 
Constituição Federal de 1988; 
c) outros documentos que a Divisão Técnica Administrativa da RUNESP julgar necessários. 
3. O não atendimento à convocação, a não contratação dentro do prazo estipulado ou a manifestação 
por escrito de desistência tácita implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso, sem 
qualquer alegação de direitos futuros. 
 
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência das normas e condições estabelecidas neste 
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar 
desconhecimento. 
2. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no 
item 3. do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES e outros que a Divisão Técnica Administrativa da RUNESP 
julgar necessários. 
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial por ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, 
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando não 
comparecer às convocações nas datas e horários estabelecidos ou manifestar sua desistência por 
escrito. 
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
contratação e à preferência na contratação. 
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 1 (um) ano, contado da data da sua 
homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Diretor da Divisão Técnica Administrativa da RUNESP a homologação dos resultados finais 
deste Concurso Público. 



6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso 
a ser publicado no DOE. 
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação na prova neste Concurso. 
8. As informações sobre o presente Concurso, serão prestadas pela Fundação VUNESP, por meio do 
Disque VUNESP, pelo telefone (0xx11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e pela 
internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após a competente homologação do resultado final, as 
informações serão de responsabilidade da Divisão Técnica Administrativa da RUNESP. 
9. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a emissão da classificação final, o candidato 
deverá requerer a atualização à Fundação VUNESP, após o que e durante o prazo de validade deste 
Certame, pessoalmente, à Divisão Técnica Administrativa da RUNESP na rua Quirino de Andrade, 215 – 
Centro – São Paulo/SP,  de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas. 
10. A Divisão Técnica Administrativa da RUNESP e a Fundação VUNESP se eximem das despesas 
decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso 
Público e de objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova. 
11. A Divisão Técnica Administrativa da RUNESP e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros. 
12. A Divisão Técnica Administrativa da RUNESP e a Fundação VUNESP não emitirão Declaração de 
Aprovação no Concurso, sendo a própria publicação no DOE documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 
13. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, 
serão publicados no Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – Seção I,  e divulgados no site 
www.vunesp.com.br sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 
14. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília. 
15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Divisão Técnica 
Administrativa da RUNESP. 
16. Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é 
facultada a incineração da prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de 
validade do Concurso Público, os registros eletrônicos. 
17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Diretor da Divisão Técnica 
Administrativa da RUNESP poderá anular a inscrição, prova ou contratação do candidato, se verificadas 
falsidades de declaração ou irregularidade no Certame. 
 
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Assistente Administrativo: Participar do planejamento, organização, execução, distribuição, controle e 
orientação das atividades administrativas e de desenvolvimento da área de atuação.  
 
Oficial Administrativo: Executar serviços de apoio administrativo, conforme a área de atuação, visando o 
atendimento das rotinas e sistemas estabelecidos, bem como auxiliar no planejamento, organização, 
controle e análise das atividades administrativas em geral.  
 
Técnico de Laboratório – área de Biológicas: Desenvolver e executar atividades de apoio técnico, 
destinados ao ensino, pesquisa e extensão, bem como atividades específicas da área.  
 
Técnico de Laboratório – área de Biologia e Ecologia/Água e Solos: Desenvolver e executar  atividades 
de apoio técnico, destinados ao ensino, pesquisa e extensão, bem como atividades específicas da área.  
 
Técnico de Laboratório – área de Eletrônica: Desenvolver e executar atividades de apoio técnico, 
destinados ao ensino, pesquisa e extensão, bem como atividades específicas da área. 
 
Técnico de Laboratório – área Eletrotécnica: Desenvolver e executar atividades de apoio técnico, 
destinados ao ensino, pesquisa e extensão, bem como atividades específicas da área. 
 
Técnico de Laboratório – área de Geografia Física: Desenvolver e executar atividades de apoio técnico, 
destinados ao ensino, pesquisa e extensão, bem como atividades específicas da área. 
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Técnico de Laboratório – área de Química: Desenvolver e executar atividades de apoio técnico, 
destinados ao ensino, pesquisa e extensão, bem como atividades específicas da área. 
 
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Noções de Informática  
Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word 
97/2000: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, 
fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, 
controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 
predefinidos, caixas de texto.  Microsoft Excel 97/2000: estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e 
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de 
páginas, obtenção de dados externos, classificação. Microsoft Windows 98/2000: conceito de pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, 
uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office. 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. 
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Noções de Informática  
Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word 
97/2000: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, 
fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, 
controle de quebras, numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 
predefinidos, caixas de texto.  Microsoft Excel 97/2000: estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e 
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de 
páginas, obtenção de dados externos, classificação. Microsoft Windows 98/2000: conceito de pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, 
uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office. 
Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. 
 



 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ÁREA DE BIOLOGIA E ECOLOGIA/AGUA E SOLOS)  
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Conhecimentos Específicos – Origem dos solos. Intemperismo de solos. Granulometria e Índices 
físicos de solos. Permeabilidade e compactação dos solos. Rochas magmáticas, metamórficas e 
sedimentares. Tempo geológico e formação do sistema solar. Conceitos em ecologia. Aspectos físicos, 
químicos e biológicos da água. Os ciclos biogeoquímicos. Ecossistemas terrestres, aquáticos e 
interfaces. Ecologia e desenvolvimento sustentável. Os Microrganismos (bactérias), seus efeitos e sua 
utilização.  
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ÁREA DE BIOLÓGICAS)  
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Conhecimentos Específicos  
Saber identificar por meio dos dados dos frascos os cuidados a serem tomados para o manuseio dos 
diferentes tipos de drogas utilizadas em um laboratório. Principais técnicas e métodos de diluição de 
extratos. A energia para a vida: as enzimas. A energia de Ativação. Fatores que influem na atividade 
enzimática. O citoplasma: componentes – o retículo endoplasmático – ribossomos – as mitocôndrias – os 
cloroplastos – vacúolos. O núcleo: nucleotídeos – a estrutura da molécula de DNA – a síntese de 
proteínas. Fisiologia vegetal: o solo – a absorção de água – a nutrição mineral. A planta – condução da 
seiva bruta e elaborada – transpiração – os estômatos – fotossínteses (generalidades). Fisiologia animal: 
introdução – homeostase – revestimento e proteção – a epiderme dos invertebrados.  O tegumento dos 
vertebrados – nutrição – os alimentos – as vitaminas – o metabolismo – a digestão, circulação e 
respiração (generalidades). 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ÁREA DE ELETRÔNICA)  
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 



Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Eletricidade - Introdução: natureza da eletricidade; conceituação de resistência, tensão, corrente e 
potência elétrica; correntes e tensões contínua e alternada; unidades de medidas elétricas (prefixos 
métricos, potências de 10, notação científica e arredondamento de números); resistores lineares; 
associação de resistores; associação de pilhas e baterias. Circuitos elétricos de corrente contínua: lei de 
OHM, circuitos série, paralelo e misto; divisores de tensão e corrente; leis de Kirchhoff; teoremas de 
Thevenin e Norton; superposição. Magnetismo e eletromagnetismo: campo magnético; grandezas 
magnéticas; introdução eletromagnética; solenóides e eletroimãs. Indutância: indutor; tipos de indutores; 
associação. Capacitância: capacitor; tipos de capacitores; associação de capacitores; capacitor em 
regime CC. Corrente alternada: gerador básico de CA; período e freqüência da CA; valores 
característicos de tensão e corrente CA; circuito puramente resistivo; circuito indutivo - reatância indutiva; 
circuito capacitivo - reatância capacitiva; circuitos série RL - RC - RLC; ressonância série - largura de 
faixa; circuitos paralelo RL – RC - RLC; ressonância paralela - largura de faixa. Transformadores: 
constituição e princípio de funcionamento; proporcionalidade entre as indutâncias e as quantidades de 
espiras dos enrolamentos; relação entre as tensões de indutância mútua; regra dos pontos para 
terminais em fase e equações de tensões totais nos enrolamentos; transformador ideal (relação entre 
tensões, relação entre correntes, impedância de entrada); circuitos com transformadores. 
Eletrônica Analógica- Introdução aos semicondutores: germânio e silício; semicondutores tipo P e tipo 
N; junção PN; influência da temperatura. Diodo: polarizações direta e reversa; curva característica; reta 
de carga e ponto de operação; interpretação da folha de dados. Circuitos com diodo: retificador de meia 
onda; retificador de onda completa (com transformador de derivação central; em ponte; fontes de 
alimentação); limitadores; dobrador de tensão; grampeador CC; detetor de pico a pico. Diodos com 
finalidades específicas: características e aplicações dos diodos (Zener, LED, Túnel, Schottky, Varactor, 
de corrente constante). Transistor: estrutura interna; polarização; regiões de operação; interpretação da 
folha de dados; reta de carga e ponto de operação; configurações Ec, BC e CC. Características de 
impedâncias e ganho: transistor como chave; circuitos de polarização; fonte de alimentação; regulação 
de tensão e corrente. FET e MOSFET: estrutura interna e funcionamento; polarização; reta de carga e 
ponto de operação; circuitos de polarização; aplicações. Reguladores à transistor: regulador de tensão; 
regulador de corrente. 
Amplificadores transistorizados: noções básicas. Amplificador operacional: conceitos básicos; 
amplificador inversor, não inversor; circuito somador e diminuidor; circuito diferenciador; circuito 
integrador; circuito comparador; osciladores; filtro ativo. Osciladores: realimentação; LC sintonizado; à 
cristal. Temporizador (timer) 555: conceitos básicos; diagrama em blocos do 555; operação monoestável; 
operação astável; oscilador controlado por tensão; gerador de rampa.Tiristores: SCR; DIAC; TRIAC; 
SUS; SBS; UJT - transistor de unijunção (características e aplicações).  
Eletrônica Digital - Sistemas numéricos: sistema binário (sistema octal; sistema hexadecimal; operações 
aritméticas no sistema binário). Funções e portas lógicas: funções e, ou, não e, não ou, não, ou exclusivo 
e coincidência; porta lógica sua expressão e tabela verdade; interligação entre expressões, circuitos e 
tabela verdade; equivalência entre blocos lógicos. Álgebra de Boole: variáveis e expressões; 
complementação, adição e multiplicação. Propriedades e teoremas: propriedades comutativa, 
associativa e distributiva; teoremas de Morgan. Simplificação de expressões Booleanas e circuitos: 
metódo analítico; diagramas de Veitch-Karnaugh; casos que não admitem simplificação. Circuitos 
combinacionais: expressões e circuitos baseados em tabela verdade; circuitos com 2, 3 e 4 variáveis; 
códigos BCD e excesso de 3. Codificadores e decodificadores: decimal - binário e binário - decimal; BCD 
- sete segmentos; multiplexador e demultiplexador. Circuitos aritméticos: meio somador e somador 
completo; meio subtrator e subtrator completo. FLIP-FLOP: RS básico e com clock; JK básico, com 
preset e clear e master -slave; tipo T; tipo D. Registradores de deslocamento: conversores série - 
paralelo e paralelo - série; registrador usado como multiplicador ou divisor. Contadores: assíncrono de 
pulso, década e seqüencial de 0 a N, crescente e decrescente; síncronos de década, em anel e Johnson; 
contadores usados em temporizadores (de 0 a 59 e de 1 a 12). Multiplex e demultiplex. Memórias: tipos 
(RAM e ROM); aplicações; especificações e principais parâmetros. 
Programação de microprocessador / microcontrolador. Assembler; Famílias Intel, PIC, Motorola; DSPs; 
FPGAs; Barramentos; Comunicação Serial; Confecção de Placas de Circuito Impresso. 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ÁREA DE ELETROTECNICA) 
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 



relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Eletricidade básica; Máquinas elétricas; Motor de indução trifásico; Motores de indução monofásicos; 
Alimentação e proteção de circuitos. Fundamentos de projetos elétricos. Sistemas de alimentação de 
energia. Distribuição de força. Iluminação. Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Gestão 
energética. 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ÁREA DE GEOGRAFIA FÍSICA)  
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
Conhecimentos Específicos  
  
1. Propriedades físicas do solo: textura, estrutura, consistência, porosidade, densidade – métodos para 
predizê-los. 
2. Análise química de solo para fins de fertilidade; 
3. Normas técnicas para obtenção de solos, rochas e água no campo; 
4. Índice de qualidade de água;  
5. Normas de segurança no trabalho; 
6. Preparo de soluções; 
7. Descarte de soluções e vidrarias quebradas; 
8. Primeiros socorros; 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ÁREA DE QUÍMICA )  
 
Língua Portuguesa 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e 
nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, 
teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 
 
 



Conhecimentos Específicos  
 
Sistemas monofásicos e polifásicos: mistura e espécies químicas. Misturas homogêneas e 
heterogêneas. Espécies químicas simples e compostas. Diferenças entre mistura e combinação. Noção 
de elemento químico. Primeira noção de átomo, molécula, fórmulas e equações químicas. Leis de 
combinações químicas: - teoria atômica-molecular de Dalton – Avogadro. Processos de análise imediata: 
critérios de pureza – propriedades gerais, funcionais e específicas. Classificação periódica dos 
elementos químicos. Ligações químicas. Geometria das moléculas. Moleculares polares e apolares. 
Reações químicas: dupla troca entre eletrólitos, reações de deslocamento, número de oxidação, reações 
de oxirredução, balanceamento. 
 
 ANEXO III – MODELO DE RECURSO 
 

Ao ........................................ Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
- RUNESP  

Nome: __________________________________________________ 

N.º de inscrição:_______________________________________ 

Número do Documento de Identidade: _____________________ 

Concurso Público: ______________________________________ 

Função: ________________________________________________ 

Endereço Completo:_______________________________________________ 

Questionamento: 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Embasamento: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Local e Data: ___________________, __/__/__ 

Assinatura: _________________________________________________________ 
 
 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
São Paulo, 02 de maio de 2007 

 
 
 
 

Divisão Técnica Administrativa 
 
 
 

Homero Garbin 
Diretor 
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