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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

REGULAMENTO PARA ABERTURA DE INSCRIÇOES E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
DE ESTUDANTES DE NíVEL SUPERIOR, PELA UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ, PARA
INGRESSO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ.

A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ, inscrita no CNPJ/MF sob o nO05.342.580/0001-19,
com sede estabelecida na Rua São Jorge, 530, Centro - Juazeiro do Norte - Ceará / Unidade Fortaleza:
Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 205 - Bairro Aldeota - Fortaleza, CE, usando das atribuições conferidas
pelo Contrato nO223/2014 celebrado entre a UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ e o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, inscrito no CNPJ/MF sob o nO06.026.531/0001-30 e considerando

a Lei n.o 11.788/08, de 25 de Setembro de 2008, faz saber que fará realizar processo seletivo para a
escolha de estagiários nas áreas de Administração, Arquitetura, Ciências da Computação ou
Engenharia da Computação, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicaçoes,
Engenharia Elétrica, História, Publicidade e Propaganda e Jornalismo, de acordo com as seguintes
instruções:

1. DISPOSIÇOES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo será realizado pela UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA, através da
Unidade Regional de Fortaleza - Ceará.

1.2 A presente seleção visa o preenchimento das vagas de estagiários existentes atualmente no Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará e das que vierem a vagar ou surgir dentro do prazo de validade previsto neste
Regulamento, por meio da formação de cadastro de reserva.

1.3 Os Cursos, as áreas e o número de vagas existentes são os estabelecidos no quadro a seguir.

CURSOS CÓDIGO VAGAS

Administração ADM 04

Arquitetura ARO CR*

Ciências da Computação ou CIC 02Engenharia da Computação

Direito DIR 02

Engenharia Civil ENC 01

Engenharia de ENT 02Telecomunicações
Engenharia Elétrica ENE 01

História HIS 01
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Publicidade e Propaganda PEP 01

Jornalismo JRM CR*

'CR: CADASTRO RESERVA

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÀO

2.1 O estágio destina-se, exclusivamente, aos estudantes regularmente matriculados, com frequência

efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino de nível superior
reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC.

2.2 A admissão do aluno selecionado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará está condicionada, no ato

de assinatura do termo de compromisso, ao cumprimento, no mínimo, de cinquenta por cento dos créditos
obrigatórios do curso superior respectivo, e no máximo, o penúltimo ano do curso, obtendo média global

não inferior a 7.0.

2.3 O estudante que já tenha estagiado no TRE/CE não poderá realizar novo estágio, salvo se for
referente a outro curso.

2.4 Nos termos do art. 17, § 5°, da Lei N° 11.788/2008, fica assegurado a reserva de 10% (dez por cento)
das vagas oferecidas às pessoas com deficiência, devidamente comprovada por laudo médico, emitido
até 90 (noventa) dias antes da inscrição, e confirmada pela Seção de Assistência Médica e Odontológica
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

3. DAS INSCRIÇOES

3.1 As inscrições serão realizadas ON-L1NE no site da UPA- www.universidadepatativa.com.br. por
meio de formulário de Inscrição via internet, com início às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 2015 e
término às 23:59 horas do dia 24 de Abril de 2015.

3.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por via postal, fax e correio eletrônico.

3.3 A inscrição será gratuita.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÀO

4.1 O acesso à vaga destinada ao estágio ficará condicionado à submissão do aluno ao processo
seletivo, constituído por meio de uma prova objetiva aplicada a todos os cursos, de caráter classificatório
e eliminatório, e somente serão classificados os candidatos que obtiverem nota igualou superior a 50%
(cinquenta por cento) de acertos.

4.2 A prova objetiva constará de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, sendo 10 (dez)
questões de Língua Portuguesa e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos com 04 (quatro)
alternativas, sem N.D.A ou equivalente, tendo apenas 01 (uma) opção correta, sendo atribuído a cada

questão o valor de 1.0 (um) ponto.
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4.3 A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 03 de Maio de 2015 com duração de 03 (três)
horas, em horário e local a serem divulgados no COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO, que será impresso na
página do candidato no site da UPA www.universidadepatativa.com.br.

4.4 O Comprovante de confirmação de inscrição informará ao candidato o local, a sala e horário de sua
prova. Por isso, depois de imprimi-lo conforme o Item 4.5 o candidato deverá guardá-lo cuidadosamente,
apresentá-lo no dia das provas juntamente com o documento original de identificação com foto.

4.5 O comprovante de confirmação de inscrição do candidato poderá ser impresso a partir do dia 28 de
Abril de 2015, acessando o site www.universidadepatativa.com.br. campo concurso aberto, utilizando a
aba de login e senha (N° de RG e CPF) que será disponibilizado ao candidato no momento do
preenchimento de sua inscrição, devendo ser apresentado juntamente com sua identificação no dia da
realização da prova objetiva.

4.6 O local de aplicação da prova objetiva será divulgado no comprovante de inscrição do candidato.

4.7 A prova objetiva versará sobre o conteúdo programático constante do anexo do Edital;

4.8 Ao terminar a prova objetiva, o candidato deverá entregar o CARTÃO RESPOSTA devidamente

assinado e deverá também assinar a lista de presença, sob pena de ser eliminado do certame por ato da
Comissão Responsável pela seleção.

4.9 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos e aqueles que desobedecerem a
essa disposição serão considerados desclassificados por termo de ocorrência lavrado pela Comissão
Responsável pela Seleção e seus fiscais.

4.10 O gabarito parcial para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado no site da
Entidade www.universidadepatativa.com.br no dia 04 de Maio de 2015.

4.11 O gabarito citado na letra acima poderá ser alterado em função de recursos impetrados e os cartões
respostas serão corrigidos de acordo com o gabarito oficial.

5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

5.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência
mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para seu início.

5.2 O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento de identidade original ou de
cópia autenticada em cartório e caneta esferográfica de material transparente e tinta azulou preta.

5.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da prova, documento de identidade

original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá fornecer documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 15 ( inze) dias, ocasião em que será submetido à
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identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em

formulário próprio.

5.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidão de nascimento, CPF, título de eleitor,

carteira de motorista sem foto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, nem

documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados.

5.5 Cada candidato receberá um caderno de provas e um cartão para marcação de suas respostas,
devendo ser marcada apenas uma das alternativas disponíveis para cada enunciado.

5.6 O cartão de resposta referido no item anterior não será substituído em qualquer hipótese, devendo o
candidato tomar o devido cuidado no seu manuseio e preenchimento, sendo de sua exclusiva
responsabilidade qualquer prejuízo que lhe possa advir de problemas decorrentes da indevida realização

dessas duas atividades.

5.7 O candidato poderá levar o caderno de provas 60 (sessenta) minutos após a realização das provas.

5.8 Após o horário fixado para o início das provas, não se admitirá, sob qualquer hipótese, o ingresso de

nenhum candidato aos locais de sua realização.

5.9 A ausência do candidato acarretará sua eliminação automática, não havendo segunda chamada para

qualquer uma das provas.

5.10 O tempo previsto para aplicação das provas será de 03 (três) horas, não havendo, por qualquer
motivo, prorrogação em virtude de afastamento de candidato da sala de prova.

5.11 Durante a realização das provas, não será permitida espécie alguma de consulta ou comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.

5.12 Não será permitida a utilização, no local de provas, de aparelhos eletrônicos tais como máquinas
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®,
gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens,
bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como
relógio de qualquer espécie, qualquer recipiente, tais como garrafa de água e suco que não seja fabricado
com material transparente, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite com quaisquer descrição, marca-texto e(ou)
borracha.

5.13 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo o candidato que, durante a
realização da prova:

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de quaisqu
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c) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas
ou impressos que não forem expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor ou pagers, ou
que se comunicar com outro candidato;
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer um dos examinadores, seus auxiliares, autoridades

presentes ou candidatos;
e) Se recusar a entregar o material de provas ao término do tempo de provas;
f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

5.14 Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas para a realização das provas, definidas
neste Regulamento ou em outros relativos ao processo seletivo, nos comunicados, nas instruções ao
candidato ou naquelas constantes de cada prova.

6. DA CLASSIFICAÇÀO DOS CANDIDATOS

6.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, a partir das notas obtidas nas provas de
Conhecimentos Específicos e de Língua Portuguesa.

6.2 Em caso de empate adotar-se-ão os seguintes critérios de desempate:

a) O candidato com maior número de pontos no CRE (Coeficiente de Rendimento Escolar), conforme

documentação apresentada no ato da convocação por parte da UPA, de acordo com o item 10.3 desse
Edital.
b) O candidato que tiver maior idade.

7. DOS RECURSOS

7.1 O gabarito Parcial será divulgado no dia 04 de Maio de 2015, 24 horas após a realização da prova.

7.2 O prazo para interpor recursos contra a prova objetiva e o gabarito parcial será nos dias 05 e 06 de
Maio de 2015 através do site da UPA - www.universidadepatativa.com.br.

7.3 O gabarito oficial das provas e as respostas aos recursos serão divulgados no dia 12 de Maio de
2015 no sítio da UPA - www.universidadepatativa.com.br.

7.4 Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, via fax ou correio eletrônico, ou ainda, que não
estejam no padrão acima exposto.

7.5 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, a pontuação correspondente a essa questão
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
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8. DO RESULTADO

8.1 O resultado oficial do processo seletivo será divulgado no sítio da UPA
www.universidadepatativa.com.br. bem como na Unidade de Operação da UPA em Fortaleza - Ceará,

localizado na Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 205 - Bairro Aldeota - Fortaleza - Ceará no dia 18 de Maio

de 2015.

8.2 O resultado servirá para preenchimento das vagas existentes atualmente no Tribunal Regional

Eleitoral do Ceará bem como para formação de cadastro reserva, a ser utilizado pelo órgão segundo sua
necessidade e conveniência, para preencher as vagas de estágio durante o período de validade do

processo;

8.3 A aprovação no processo seletivo gera para o candidato apenas expectativa de ser convocado para
preencher a vaga de estágio;

8.4 O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reserva-se o direito de convocar os candidatos em número que
atenda as necessidades e de acordo com a disponibilidade orçamentária e a existência de vaga de
estágio;

9. DO ESTÁGIO

9.1 O estágio tem duração de até 01 (um) ano, prorrogável por igual período.

9.2 O estágio será automaticamente cessado com a formatura ou colação de grau do estagiário, caso
essa ocorra antes do término do prazo de duração contido no item 9.1 deste Regulamento.

9.3 O estágio tem carga horária de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sexta-feira, distribuídas em
jornadas diárias de 4 (quatro) horas para 5 (cinco) dias por semana; o horário do estágio deve ser
compatível com o horário do curso de graduação em que esteja matriculado o aluno, podendo ser no
turno da manhã ou da tarde, de acordo com a necessidade do Tribunal, a ser informada no momento da
convocação.

9.4 O estagiário receberá bolsa-auxílio correspondente a R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)
mensais, bem como o auxílio-transporte, devido em razão dos dias efetivamente trabalhados, no valor

diário correspondente a 2 (duas) tarifas integrais do serviço de Transporte Público Coletivo Regular e
Complementar de Passageiros no Município de Fortaleza.

10. DISPOSIÇOES GERAIS

10.1 O aproveitamento dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação
final.

10.2 A lista de aprovados do processo seletivo para a escolha de estagiários nas áreas de que
regulamento terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da publicação do resultado final.

este
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10.3 A convocação para o exercício do estágio será feita pela Universidade Patativa do Assaré - UPA, por
meio de contato telefônico e por meio eletrônico (e-mail) do candidato selecionado. O candidato
convocado deverá apresentar-se a Universidade Patativa do Assaré - UPA no prazo máximo de 03 (três)

dias da data da convocação, munido de:

• Histórico escolar atualizado;
• Declaração escolar atualizada;

• Cópia de RG e CPF.

10.4 Serão considerados para convocação os telefones e e-mail registrados pelo estudante no ato da

inscrição;

10.5 Independentemente da renovação, ou não, da celebração de novo Contrato entre o Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará, enquanto ente público concedente, e a UPA, na condição de Agente de
Integração, prevalecerá a lista de aprovados no resultado final e o seu prazo de validade previsto no item

10.2.

10.6 Será eliminado do processo seletivo o candidato que:

• Não for localizado em decorrência de telefone desatualizado, incompleto ou incorreto;
• Se recusar a iniciar o estágio na data, local e demais condições estipuladas pelo Tribunal Regional

Eleitoral do Ceará.
• Não se apresentar a UPA no prazo máximo de 3 (três) dias da data da convocação, munido dos

documentos constantes do item 10.3.

Fortaleza- CE, 07 de Abril de 2015.

Ciente e de acordo,

VJ~~
ARBAS MARINHO LOPES

Sec etário de Gestao de ~ssoas - TRE-CE
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ANEXO I

___ CRONOGRAMA GERAL DE EVENTOS __ ~---, .l

DATAS EVENTOS
09 à 24/04/2015 Período de inscriçoes.

27/04/2015 Publicação das inscrições deferidas/indeferidas.

28/04/2015
Início da liberação do cartão de inscrição no sítio da UPA
(www.universidadepatativa.com.br)

03/05/2015 Realizaçao da Prova Objetiva.

04/05/2015 Publicação do Gabarito Parcial da Prova Objetiva.

05 e 06/05/2015 Prazo para recursos contra a Prova Objetiva e o Gabarito Parcial.

12/05/2015 Publicação do Gabarito Oficial e Resposta aos Recursos.

12/05/2015 Publicaçao do Resultado Parcial da Prova Objetiva.

13/05/2015 Período para recursos contra o Resultado Parcial da Prova Objetiva.

15/05/2015 Resposta aos recursos do Resultado Parcial da Prova Objetiva.

18/05/2015 Publicaçao do Resultado Oficial Classificatório Final.
(\(\

iV

\J
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ANEXO 11

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS _________ --l

L1NGUA PORTUGUESA (comum a todos as vagas): Ortografia oficial; Acentuação gráfica;
Pontuação; Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, com
domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas; Tipologia Textual;

Figura de linguagem, Coesão e coerência; Formação, classe e emprego de palavras; Significação de
palavras; Coordenação e Subordinação; Concordância nominal e verbal; Emprego do sinal indicativo
de crase; Regência Nominal e Verbal; Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa.

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
ADMINISTRAÇÃO
Introdução à Administração: Conceitos de administração, Evolução da Administração, Teorias da
Administração, Processos da Administração. 2. Teoria Geral da Administração: Abordagem Clássica,
Abordagem Humanística, Abordagem Neoclássica, Abordagem Sistêmica, Abordagem
Comportamental, Abordagem Estruturalista. 3. Administração Pública: Princípios da Administração
Pública, Administração Direta e Indireta, Atos Administrativos. 4. Noções de Direito Constitucional:
Competência Privativa da União (Art. 22, inciso XXVII), Princípios da Administração Pública (Art. 37,
caput, inciso XXI), Da Ordem Social (Art 195, parágrafo 3°). 5. Lei 8.666/93 (Capítulo I e Capítulo II -
Seção I e 11). 6. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte: Constituição Federal
(Art. 170, inciso IX). 7. Portaria 306, de 13 de Dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e eventuais alterações.

ARQUITETURA
Programas, metodologia e desenvolvimento de projetos de arquitetura: pesquisa, elaboração de
programas, estudos preliminares, anteprojetos, projetos executivos e detalhamentos. 2. Noções de

projetos de instalações prediais: instalações hidrossanitárias, elétricas, especiais. 3. Acessibilidade
ao meio físico e adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente: normas
técnicas e legislação. 4. Computação gráfica aplicada à Arquitetura: aplicação de programas para
projeto de arquitetura. Noções de AUTOCAD.

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO OU ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
Introdução à ciência da computação; Fundamentos de Programação; Arquitetura de computadores;
Matemática básica; Ética, Direito e legislação; Pré-cálculo; Programação orientada a objetos;

Sistemas operacionais; Estrutura de dados; Cálculo diferencial e integral I; Matemática discreta;
Programação funcional; Estrutura de dados avançada; Linguagens formais e autômatos; Lógica para
computação; Probabilidade e estatística; Fundamentos de banco de dados; Linguagens de
programação; Projeto e análise de algoritmos; Álgebra linear; Análise e projeto de sistemas;
Compiladores; Computação gráfica; Mate 'tica computacional; Redes de computadores;
Desenvolvimento de software para web.

DIREITO
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Noções de Direito Processual Civil - Atos processuais: conceito, classificação e forma. Atos do juiz,

das partes e dos auxiliares da Justiça; tempo e lugar dos atos processuais. Prazo: conceito,
espécies, contagem, suspensão e interrupção do prazo. Procedimento: conceito, diferença entre
processo e procedimento, espécies, princípios gerais; classificação. 2. Noções de Direito Eleitoral -

Código Eleitoral - Lei nO 4.737, de 15/07/65. Alistamento eleitoral: requisitos, procedimento e

fiscalização. Órgãos da Justiça Eleitoral: composição e competência. Garantias eleitorais: aspectos
gerais, liberdade de escolha e sigilo do voto, limites à presença da força pública. Atos preparatórios

da votação: seções eleitorais, mesas receptoras de votos e fiscalização perante as mesas
receptoras. Votação: material para votação, lugares da votação, polícia dos trabalhos eleitorais, início
e encerramento da votação, ato de votar, nulidades da votação. Apuração: órgãos apuradores,
apuração nas Juntas Eleitorais, nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior Eleitoral. Diplomação

dos eleitos: natureza jurídica, competência para diplomar e fiscalização. 3. Direito Constitucional -
Poder Constituinte. Constituição Federal de 1988: Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Da
nacionalidade. Dos direitos políticos. Dos partidos políticos. Da Organização do Estado: da União; da
Administração Pública. Da organização dos Poderes: do Poder Judiciário. Das Finanças Públicas. 4.
Direito Administrativo - Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei n.O 8.112/90). Licitações e
Contratos (Lei n.O8.666/1993 e Lei n.O5.520/2002). Procedimento Administrativo (Lei n. 9.784/1999).
5. Direito Civil - Lei n.O 10.406/2002: Das Pessoas. Dos Bens. Dos Fatos Jurídicos. 6. Direito
Eleitoral - Código Eleitoral (Lei nO 4.737/65 com as alterações da Constituição da República de

1988): Dos Órgãos da Justiça Eleitoral (arts. 12 a 41). Do Alistamento (arts. 42 a 81). Das Eleições
(arts. 82 a 233). Lei Complementar n.o 64, de 18.5.1990 13 (Estabelece casos de inelegibilidade,

prazos de cessação e determina outras providências). Lei n.o 9.096, de 19.9.1995 (Lei dos Partidos
Políticos). Lei n.O9.504, de 30.9.1997 (Lei das Eleições). 7. Direito Processual Civil - Da Jurisdição.

Da Ação. Da Capacidade Processual. Do litisconsórcio. Da Assistência. Das citações. Das
intimações. Das Nulidades. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Da petição
inicial. Da resposta do réu. Dos recursos: Das disposições gerais. Da ordem dos processos no
tribunal.

ENGENHARIA CIVIL
Noções de Construção Civil, matenals de construção, instalações prediais, normas técnicas
pertinentes aos assuntos relacionados, resistência de materiais e fundações. 2. Orçamento de obras:
Levantamento de quantitativos, levantamento de custos, execução de planilhas orçamentárias,
execução de cronogramas físico-financeiros, elaboração de planilhas de controle, com a utilização de

planilhas eletrônicas. 3. Projetos: Representação gráfica para projetos arquitetônicos; elaboração de
cortes, fachadas, planta de coberta, situação, locação, planta baixa, planta de lay-out, detalhes

construtivos e de mobiliário. Utilização do AUTOCAD.

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
1 Conceitos básicos. 1.1 Terminologia geral de sistemas de comunicações. 1.2 Tipo de informação
em sistemas de comunicações. 1.3 Elementos de um sistema de comunicações. 1.4 Classificação
dos sistemas. 1.5 Espectro eletromagnético. 1.6 Conceitos de banda passante e canal. 1.7 Taxa de

transmissão. 1.8 Identificação dos componentes de sistemas de comunicação, suas funcionalidades
e parâmetros. 2 Conceitos de transmissão e recepção. 2.1 Conceitos de modulaç- analógica e
digital. 2.2 Conceitos de multiplexação e de múltiplo acesso. 2.3 Conceitos utação. 2.4
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Aspectos de sinalização e de interconexão. 2.5 Conceitos de desempenho de sistemas analógicos e

digitais. 3 Propagação e antenas. 3.1 Fundamentos de linhas de transmissão e de antenas. 3.2 Onda
estacionária e coeficiente de reflexão. 3.3 Casamento de impedâncias. 3.4 Tipos básicos de antenas.
3.5 Conceitos de propagação nas diferentes faixas de freqüência. 3.6 Propagação no espaço livre.

3.7 Fenômenos de reflexão, refração e difração. 3.8 Noções de interferência: tipos, técnicas de

identificação, rastreio, monitoramento e definição de parâmetros de interferência e ruído. 3.9
Conceitos de potência de transmissão. 3.10 Processos funcionais de inspeção de campo e
monitoramento do espectro eletromagnético. 3.11 Conceitos de equipamentos e métodos de
medições de parâmetros técnicos e análise espectral. 3.12 Medidas em comunicações. 4 Conceitos

de plataformas. 4.1 Componentes de sistemas de comunicações. 4.2 Telefonia fixa. 4.3
Comunicações móveis. 4.4 Comunicações via satélite. 4.5 Comunicações ópticas. 4.6 Sistemas de
comunicações VHF, UHF e por microondas. 4.7 Arquitetura de redes. 4.8 Técnicas de manutenção

de sistemas de comunicações. 4.9 Novas tendências em sistemas de comunicação. 5
Processamento de sinal. 5.1 Codificação. 5.2 Compressão. 5.3 Identificação de sinais. 6 Eletrônica
analógica e digital. 6.1 Circuitos elétricos. 6.2 Circuitos eletrônicos. 6.3 Acionadores. 6.4
Amplificadores operacionais. 6.5 Transdutores. 6.6 Circuitos lógicos. 6.7 Controladores lógicos
programáveis. 6.8 Sistemas digitais de supervisão e controle. 7 Instalações elétricas prediais -
residenciais e comerciais. 8 Proteção de sistemas elétricos. 9 Sistema de transmissão e de
distribuição de energia elétrica. 10 Medidas elétricas. 11 Dispositivos eletrônicos. 12 Processamento
digital de sinais de áudio e vídeo. 13 Sistemas de televisão, formatos de gravação.

ENGENHARIA ELÉTRICA
Física dos Semicondutores: Diagrama de bandas de energia nos sólidos; Tipos de portadores de
corrente; Dopagem de materiais semicondutores. Diodos: Cristal de Silício, Nível de resistência,
Circuitos equivalentes de diodo, Semicondutor tipo N e tipo P, Tensão de ruptura, Diodo Ideal,
Análise de Circuitos com Diodos, Diodos lener, Fotodiodos, Diodos Emissores de Luz, etc.
Aplicações do diodo. 2. Transistores Bipolares de Junção (TBJ): Operação do transistor,

Configurações do TBJ, Limites de operação. Polarização em c.c. do TBJ, Ponto de operação,
Configurações mistas de polarização, Procedimentos de projeto, Estabilização da polarização e
Circuito de chaveamento com transistor. Análise de circuitos TBJ para pequenos sinais, Modelagem
do transistor, Amplificação, Parâmetros li, lo, Av, Ai, Parâmetros H, Variações dos parâmetros do
transistor. 3. Transistores de Efeito de Campo (FET): Operação dos FETs, Configurações dos FETs,
Polarização do FET, FETs de potência, Modelagem do Transistor FET, Aplicações dos FETs,
Procedimentos de projeto, Circuito de chaveamento, Análise para pequenos sinais de circuitos FETs.
Amplificação em CA, Modelos equivalentes. Resposta de Frequência do FET e JFET. Ganâncias de
potência e de tensão em decibéis, Diagrama bode em magnitude e fase, Teorema de Miller. 4.
Amplificadores operacionais. Amplificador operacional ideal, comparador, amplificador inversor. O
amplificador não-inversor. Circuitos com amplificadores operacionais: Fonte de corrente dependente,
Conversor corrente-tensão, Conversor tensão-corrente, Integrador, Diferenciador, Somador. 5.

Análise dos amplificadores para pequenos sinais. Osciladores. Conversores. Detetores.
Multiplicadores de frequência. Amplificadores sintonizados de potência. Moduladores FM e AM.
Demoduladores FM e AM. 6. Sensores e dispositivos eletrônicos especiais: amplificadores para
instrumentação. Técnicas analógicas e digitais em instrumentação; conversão AJD~e D/A. Técnicas e
instrumentação de medida de tensões e de correntes. Técnicas e instrument de medida de
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tempo e frequência; técnicas e instrumentação de medidas de admitâncias, impedâncias e

parâmetros elétricos em geral. 7. Amplificadores de potência e fontes de alimentação Tempo
sugerido: 4 horas Utilizar SPICE quando for adequado a. Classes de amplificadores· Operação em
classe A . Operação em classe B . Operação em classe AB . Operação em classe C b. Introdução à
Fonte de alimentação chaveada 8. Retificadores não controlados: comportamentos não lineares dos

retificadores mono e trifásicos. Análise do fator de potência e da distorção harmônica das correntes
consumidas. Circuitos com tiristores, Circuitos com TRIAC; Caracterização de dispositivos
semicondutores rápidos de potência: diodos, transistor bipolar, MOSFET, IGBT. Circuitos com

transistor MOSFET: aplicação em fontes chaveadas, Circuitos com IGBT's: inversores monofásicos.
Acionamento de motor de corrente alternada com ajuste de velocidade. 9. Teoria de controle de
sistemas. Matrizes e álgebra linear. Representação de sistemas através de equações dinâmicas:
Solução geral e operações algébricas com sistemas. Análise de sistemas descritos por equações
dinâmicas: controlabilidade, observabilidade e estabilizabilidade. Redução de ordem. Projeto de
controladores utilizando realimentação de estados. Projeto de observadores de estados. Projeto de
controladores utilizando realimentação de saída. Controle ótimo Iinearquadrático. Introdução ao
controle ótimo H2, infinito.

HISTÓRIA
HISTÓRIA GERAL: A economia da antiguidade oriental; Aspectos econômicos, políticos, sociais e
culturais das civilizações egípcia e mesopotâmica; As civilizações da antiguidade clássica: aspectos
econômicos, políticos, sociais e culturais; A formação da sociedade medieval: as invasões bárbaras e
suas consequências, a economia e a sociedade feudais; O papel da igreja nessa sociedade; as
civilizações bizantina e muçulmana; a decadência do feudalismo; O renascimento e suas

manifestações nas artes e nas ciências; A ilustração; as reformas religiosas do século XVII; A
expansão marítima-comercial e a posse da América pelos europeus; A ação colonizadora das
nações europeias nesse continente; a formação do Estado moderno e o absolutismo; Os

fundamentos do iluminismo e as revoluções burguesas na Inglaterra e na França; As etapas da
revolução francesa e o governo de Napoleão Bonaparte; O processo de independência das colônias
europeus da América; Os problemas enfrentados pelas nações americanas no Século XIX; A guerra
da sucessão; os avanços da ciência e da tecnologia e a revolução industrial; consequências sociais e
políticas; A burguesia industrial e o proletariado; A expansão do capitalismo europeu na Ásia e África;
A concordância imperialista, a questão do nacionalismo e a guerra de 1914-18; As ideias socialistas
e a revolução de 1917 na Rússia; O fascismo, o nazismo e a segunda guerra mundial; A
descolonização na África e Ásia; A Revolução Chinesa e o desenvolvimento do Japão; Conflitos e
contradições na segunda metade do século XX; A norma ordem mundial; as diversas manifestações
culturais do século XX. HISTÓRIA DO BRASIL: Características da organização econômica e social
dos povos que viviam no Brasil antes da chegada do europeu; os fundamentos da colonização
portuguesa; as formas do controle administrativo adotadas na colônia por Portugal; As disputas entre
as metrópoles europeias e a presença holandesa no Nordeste; A penetração nos sertões pela
pecuária e a procura por metais preciosos; a importância da mineração no século XVIII; As
manifestações culturais no Brasil colônia; A crise no sistema colonial e os movimentos precursores
da independência; a decadência da mineração e a inconfidência mineira de 1789; A conjuração
baiana de 1798; O processo da independência: transferência do governo portug ês para o Brasil;
Revolução pernambucano de 1817; Reflexo no Brasil da revolução de 20 em Portugal; A
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independência do Brasil; O primeiro reinado; situação econômica, crises políticas e revoltas internas;
Política externa; A instabilidade do período regência e as diversas revoltas desse período; O
Segundo Reinado: A expansão da lavoura cafeeira e sua consequência, política interna e externa;

Atuação do Brasil na região platina; O longo processo de abolição da escravatura, a crise da

monarquia e a proclamação de republica; A cultura brasileira no século XIX; O período Getulista; O

Estado Novo e os reflexos da Segunda Guerra mundial no Brasil; Característica da republica
brasileira no período de 1946 a 1964; Os fundamentos do populismo e os principais aspectos da
crise de 1964; A luta pela abertura política e a Republica Brasileira hoje; A cultura brasileira no
século XIX, Globalização, meios de comunicação, violência urbana, dominação política no Brasil
contemporâneo.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1 Fundamentos da Comunicação. 2 Sociologia da Comunicação. 3 Comunicação empresarial.

Identidade e imagem corporativas. Reputação corporativa. 4 Comunicação integrada. 5 Gestão de
marcas. 6 Publicidade e propaganda. 7 Planejamento de comunicação. 8 Criação e direção de arte.

Design. 9 Mídia. 10 Redação publicitária. Roteirização e adaptação de produtos audiovisuais. 11
Produção gráfica. 12 Cibercultura e produção digital. 13 Pesquisa de opinião e mercado. Pesquisa de

mídia. 14 Promoção e merchandising. 15 Ética e legislação publicitária. 16 Marketing institucional e
corporativo. 17 Novas tecnologias de comunicação; mídias web e digitais; social media; comunicação
online. 18 Comunicação de crise. 19 Comunicação dirigida. 20 Pesquisas quantitativas e qualitativas.
21 Planejamento de comunicação organizacional. 22 Produtos audiovisuais internos e externos. 23
Internet e intranet. 24 Relações com públicos-alvo. 25 Comunicação social e órgãos públicos. 26

Imagem institucional. 27 Responsabilidade social corporativa. 28 Criação e produção de projetos
gráficos. 29 Ilustração e web designo 30 Softwares: Photoshop, Corei Draw, InDesign, Ilustrador e
afins. 31 Instrumentos de controle e avaliação de resultados de pesquisas. 32 Planejamento e
execução de campanhas. 33 Administração e gerenciamento de produção audiovisual. 34
Orçamentação. 35 Planejamento editorial: ilustração, cores, técnicas de impressão, visual da

publicação. 36 Edição de técnicas e produtos em multimídia. 37 Estudos das audiências. 38 26
Técnicas de produção gráfica. 39 Tipos de impressão e acabamento. 40 Planejamento, produção,
edição e redação de publicações internas e externas. 41 Produção, edição e redação de cartazes e
folhetos. 42 Planejamento de campanhas publicitárias. 43 Planejamento, produção, edição e redação
de peças publicitárias impressas para os diversos meios. 44 Planejamento, produção, edição, gestão
e redação de sites. 45 Ética publicitária. 46 Leis de regulamentação profissional. 47 Uso de cores no
produto impresso. 48 Papel: qualidade, usos e dimensões. 49 Técnicas de diagramação.

JORNALISMO
Teoria da Comunicação: modelos e conceitos. Comunicação de Massa. Teoria da Informação.!
Linguagem jornalística e Estrutura da notícia.! Assessoria de Comunicação: conceito e estrutura.
Público interno e externo.! Assessoria de Imprensa: conceito. Função. Tipos de estruturas. Produtos
e serviços. Notícias para imprensa. Entrevistas e seus diferentes aspectos. Imagem institucional e
acesso às informações. Intermediação e relação com a mídia. / Tipos de mídias e estrutura das
agências de propaganda e publicidade. Campanhas institucionais. Novas Tecnologias e Estudos de
Comunicação. Redes Sociais / Código de Ética e Lei de Imprensa - Lei n.O5.250/67
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