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EDITAL Nº. 13, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
 
O SUBSTITUTO DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFTM nº 129 de 07/02/2014 
publicada no DOU de 11/02/2014 e Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008 e de acordo com 
as normas estabelecidas pelos Decretos nº. 7.312 de 22 de setembro de 2010, publicado no DOU em 23 de 
setembro de 2010 e n° 6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 
2009, e suas alterações, e ainda pelas Portarias do Ministério da Educação nº 1.475 de 20 de dezembro de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União em 21 de dezembro de 2012 e nº 360 de 25 de abril de 2013, publicada no Diário 
Oficial da União de 26 de abril de 2013, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue 
 

1. RELATÓRIO DE NOTAS APÓS RECURSOS: fica divulgado novo Relatório de Notas da Prova Objetiva, 
que substitui os anteriormente divulgados, com informação sobre candidatos inscritos como Portadores de 
Necessidades Especiais, indicados com asterisco, conforme Anexo I deste edital.  

 
2. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTO PRÁTICO: fica divulgado novo relatório de 

convocação para a Prova de Conhecimento Prático, que substitui os anteriormente divulgados, com informação sobre 
candidatos inscritos como Portadores de Necessidades Especiais, indicados com asterisco, conforme Anexo II deste 
edital.  
  
 3. DA PROVA DE CONHECIMENTO PRÁTICO: 
 
 3.1. Para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, a prova consistirá na verificação de itens, 
condições do equipamento e manutenção preventiva, bem como a condução e operação de Trator Agrícola (arado).  
 
 3.2. Para o cargo de PROGRAMADOR VISUAL, a prova consistirá na avaliação de técnicas em programas 
de recurso visual e linguagem de programação para web. 
 
 3.3. Para o cargo de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, a prova consistirá na avaliação do 
conhecimento do candidato em utilizar sistemas operacionais diferentes para o suporte ao usuário. Conhecimento de 
infraestrutura, configuração e utilização de recursos. 
 
 3.4. Para o cargo de TÉCNICO EM LABORATÓRIO/INFORMÁTICA, a prova consistirá na avaliação do 
conhecimento do candidato em utilizar sistemas operacionais diferentes para o suporte ao usuário. Conhecimento de 
infraestrutura, configuração e utilização de recursos. 
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