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EDITAL Nº 15/2018 

06/11/2018 – DOU DE 07/11/2018 

 

A Diretora de Desenvolvimento de Pessoal da Universidade Federal de Itajubá, no uso da competência que 

lhe foi delegada pelo Reitor da UNIFEI, através da Portaria nº 883, de 05/06/2018, publicada no DOU de 

08/06/2018, faz saber que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para 

Contratação de Professor Substituto, Campus de Itajubá, no período estabelecido no Anexo deste Edital, sob 

a égide da Lei nº 8.745/93 e suas alterações, Decretos nº 7.485/2011 e nº 8.259/2014 e Portaria 

Interministerial MP/MEC nº 316/2017. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. As áreas, número de vagas, regime de trabalho, duração do contrato, taxa de inscrição, remuneração, 

titulação mínima exigida, lotação, data e local das provas estão no Anexo deste Edital. 

1.2. Os diplomas exigidos neste Edital deverão ser de cursos reconhecidos pelo MEC, nos termos da 

legislação vigente, e quando expedidos por instituições de ensino estrangeiras, deverão estar 

revalidados/reconhecidos, conforme determina o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/1996). 

1.3. Atribuições do cargo: os candidatos contratados deverão atuar exclusivamente no exercício de atividades 

de ensino relacionadas a planejamento, preparação, desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas e na 

orientação de Trabalho Final de Graduação (desde que a previsão de defesa não seja posterior ao período de 

vigência do contrato). 

1.4. A reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência, de que trata o Decreto nº 9.508/2018 não se 

aplica a este Edital, devido ao número insuficiente de vagas. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no Sistema Integrado de Gestão de Recursos 

Humanos (SIGRH) da UNIFEI no endereço eletrônico https://sigrh.unifei.edu.br/sigrh/public/home.jsf - 

Concursos - Concursos Abertos. 

2.2. São requisitos para a inscrição no processo seletivo: 

I. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro em situação regular no país; 

II. Possuir documento de identidade válido no país e; 

III. Ter recolhido a taxa de inscrição através do documento gerado pelo sistema. 

2.3. A inscrição somente será confirmada após a identificação eletrônica do pagamento da taxa. O simples 

agendamento do pagamento no banco não é suficiente para efetivação da inscrição. 

2.4. Para tornar mais ágil a inscrição, o candidato deverá digitalizar a GRU e o comprovante de pagamento e 

enviá-los para o endereço eletrônico ddp.prgp@unifei.edu.br para que seja efetuada a confirmação do 

pagamento da taxa de inscrição. 

2.5. No ato da inscrição, o candidato deverá informar se necessita de condições especiais para a realização 

das provas, e de quais condições necessita, que serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e 

razoabilidade. 

2.6. O candidato que necessite de condições especiais para realizar as provas, mas não se manifestou no ato 

da inscrição, fará as provas nas mesmas condições que os demais candidatos. 

2.7. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os dados cadastrais informados no ato de sua 

inscrição. A UNIFEI não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e/ou 

endereço incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato. 

2.8. A UNIFEI não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivo de falhas 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 

que impossibilitem a transferência de dados e o recebimento da inscrição. 

2.9. Não será aceita inscrição enviada via fax, correio eletrônico ou via Correios (via Postal).  

2.10. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 

2.11. Em nenhuma hipótese, haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de 

cancelamento do Processo Seletivo por conveniência da UNIFEI. 
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3. DA COMISSÃO JULGADORA 

3.1. A comissão julgadora será composta por 03 (três) professores integrantes da Carreira do Magistério 

Superior que deverão possuir titulação igual ou superior à titulação exigida para a vaga. 

3.2. Ficam impedidos de participar da comissão julgadora: Cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 

terceiro grau com os candidatos inscritos ou que tenha tido com os candidatos algum relacionamento de 

parceria em atividades técnica e científicas como: orientação ou co-orientação de dissertação de mestrado ou 

de tese de doutorado, redação e a submissão de artigos técnicos, livros, relatórios e outras publicações ou 

que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum candidato.  

 

4. DAS PROVAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4.1. O processo seletivo obedecerá à Norma do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de 

Professor Substituto da Universidade Federal de Itajubá, disponível no endereço eletrônico 

http://unifei.edu.br/pessoal/servicos/concursos-e-processos-seletivos/. 

4.2. O processo seletivo constará de: 

I. Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, no valor de 100 (cem) pontos e com peso igual a 2. 

II. Prova de títulos, de caráter classificatório, no valor de 100 (cem) pontos e com peso igual a 1. 

4.3. O tópico da prova didática, comum a todos os candidatos, será sorteado pelo presidente da comissão 

julgadora, entre aqueles contidos no programa estabelecido no Anexo deste Edital, em sessão pública e na 

presença dos candidatos, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas de seu início, considerando-

se desclassificado o candidato ausente ao sorteio. 

4.4. Todos os candidatos deverão entregar, ao presidente da comissão julgadora, o plano de aula em 3 (três) 

vias, antes do início da prova didática do primeiro candidato, em horário a ser definido pelo presidente da 

comissão julgadora no ato do sorteio do tópico. 

4.5. A prova didática constará de uma aula com duração de até 50 (cinquenta) minutos e será seguida de 

arguição oral, com duração de até 30 (trinta) minutos, excluindo a possibilidade de arguição durante a aula. 

4.5.1. É de exclusiva responsabilidade de o candidato controlar o tempo da aula. A aula será encerrada pelo 

Presidente da comissão julgadora quando atingido o tempo limite. 

4.5.2. A ordem de realização da prova didática pelos candidatos deverá ser sorteada imediatamente após o 

sorteio do tópico. 

4.5.3. Serão disponibilizados para a realização da prova didática apenas pincel, quadro e projetor multimídia. 

É facultado ao candidato o uso de quaisquer recursos didáticos, desde que providenciado por ele com 

autorização do Presidente da comissão julgadora no ato do sorteio do tópico. 

4.5.4. A sessão será pública e deverá ser gravada em forma audiovisual para efeito de registro e avaliação, 

sendo vedada a participação dos demais candidatos e permitidos questionamentos somente por parte dos 

membros da comissão julgadora.  

4.5.5. A prova didática será gravada, sem cortes, iniciando com a apresentação, perante a equipe de 

filmagem, dos membros da comissão julgadora e do candidato e com indicação dos horários de início e 

término dessa prova, por dispositivo que capture sons e imagens, devidamente aferido pela Universidade 

quanto à sua idoneidade e confiabilidade. 

4.5.6. Antes do início da prova, será facultado ao candidato verificar o funcionamento do equipamento de 

gravação. 

4.5.7. Na hipótese de não funcionamento do equipamento verificado antes do início da prova, a equipe de 

filmagem deverá providenciar equipamento reserva, seguindo os procedimentos normais; e verificando-se o 

não funcionamento durante a prova, a comissão julgadora deverá verificar o tempo de prova transcorrido sem 

a respectiva gravação e, após providenciado o equipamento reserva, determinar a continuidade da prova, 

devolvendo-se ao candidato o tempo em questão. 

4.5.8. Constituirão elementos para avaliação da prova didática: 

I.  Plano de aula que deverá ser devidamente assinado; 

II.  Domínio do tópico sorteado; 

III.  Capacidade de organizar ideias a respeito do tópico sorteado; 

IV.  Capacidade de expor ideias a respeito do tópico sorteado; 

V.  Objetividade; 

http://unifei.edu.br/pessoal/servicos/concursos-e-processos-seletivos/
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VI.  Coerência entre o plano de aula apresentado e o desenvolvimento da aula; e 

VII.  Adequação da exposição ao tempo previsto. 

4.6. A prova de títulos será constituída da apreciação do curriculum vitae do candidato, proveniente da 

plataforma Lattes. O candidato deverá entregar uma via impressa do curriculum vitae, acompanhado de um 

bloco de cópia simples dos respectivos comprovantes, ao presidente da comissão julgadora, no ato do sorteio 

da prova didática, observando-se a Tabela de Valoração de Títulos da Norma do Processo Seletivo 

Simplificado para Contratação de Professor Substituto da UNIFEI. O candidato que não entregar a via do 

curriculum vitae e o bloco de comprovantes no ato do sorteio da prova didática, caso seja aprovado, não terá 

pontuação na Prova de Títulos e consequentemente nota zero nesta prova. 

4.6.1. Na prova de títulos a comissão julgadora considerará e pontuará, desde que devidamente 

comprovados na data estabelecida no subitem 4.6: 

I. Títulos acadêmicos; 

II.  Produção técnico-científica; 

III.  Atividade didática e 

IV.  Atividade técnico-profissional. 

4.6.2. Serão considerados exclusivamente os títulos pertinentes à área e subárea de conhecimento definidas 

no Anexo deste Edital e a áreas afins, observando-se os §1º e §2º do Art. 7º da Norma do Processo Seletivo 

Simplificado para Contratação de Professor Substituto da UNIFEI. 

4.6.3. A contagem de pontos no julgamento da prova de títulos será realizada nos termos do Anexo I – Tabela 

de Valoração de Títulos – da Norma do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor 

Substituto da UNIFEI. 

4.6.4. O exame dos Títulos será feito em conjunto por todos os examinadores, sendo atribuída uma única 

nota para cada candidato. 

4.6.5. Somente será pontuado o maior título comprovado pelo candidato. 

4.6.6. Considerar-se-á um único comprovante no grau acadêmico pontuado. 

4.6.7. Para comprovação do grau acadêmico, exclusivamente para pontuação na Prova de Títulos, poderão 

ser considerados pela comissão julgadora quaisquer documentos que comprovem que o candidato faz jus ao 

grau acadêmico, desde que não haja pendências ou ressalvas nesses documentos e que mencionem o início 

da expedição e registro do diploma. 

4.6.8. Os diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras deverão ser revalidados ou 

reconhecidos por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação. 

4.6.9. A prova de títulos será a última prova a ser realizada. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

5.1. O candidato deverá estar na sala de realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos do horário fixado para o seu início, portando obrigatoriamente um dos seguintes documentos de 

identidade: Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos 

Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(ordens, conselhos, etc.), carteiras funcionais expedidas por órgão público reconhecido por lei, como 

identidade, carteira de trabalho, passaporte e carteira nacional de habilitação (somente modelo aprovado pelo 

art. 159 da Lei nº 9503/1997). 

5.2. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização das provas após 

o horário fixado para o início de cada prova.  

5.3. A UNIFEI reserva-se o direito de alterar o horário, o local e a data de realização das provas, 

responsabilizando-se, contudo, pela divulgação com a devida antecedência. 

 

6. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. O resultado do processo seletivo será publicado no endereço eletrônico http://unifei.edu.br/pessoal/edital-

no-15-2018/. 

6.2. Na apuração do resultado do processo seletivo serão observados os seguintes procedimentos: 

I. Caberá a cada examinador, individualmente, atribuir a cada candidato na prova didática, uma nota, em 

número inteiro, na escala de 0 (zero) a 100 (cem); 
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II. O presidente da comissão julgadora deverá calcular, com até duas casas decimais, a média aritmética de 

cada candidato na prova didática; 

III. Serão classificados os candidatos que, além de obterem a média igual ou superior a 70 (setenta) na prova 

didática, tenham obtido este mínimo da maioria dos examinadores nesta prova, sendo os demais candidatos 

desclassificados; 

IV. A classificação final deverá ser feita em ordem decrescente, observando-se a média ponderada dos 

candidatos, calculada com duas casas decimais, somando-se a nota média da prova didática multiplicada por 

dois com a nota da prova de títulos e dividindo o resultado por 3 (três). 

6.3. Em caso de empate, o critério de desempate será: 

I – a maior nota na prova didática; 

II – a idade, em favor do candidato de maior idade. 

6.4. A comissão julgadora elaborará o relatório final contendo todas as etapas e resultado do processo 

seletivo e encaminhará à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para publicação do resultado no site e 

homologação, respeitado o prazo para recurso. 
 

7. DOS RECURSOS 

7.1. Caberá recurso contra o resultado do processo seletivo, devidamente fundamentado, dirigido ao 

Presidente da comissão julgadora.  

7.1.1. Os recursos deverão ser encaminhados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia posterior à 

publicação do resultado, exclusivamente, para o e-mail ddp.prgp@unifei.edu.br e deverá constar: Nome e endereço 

completo, telefone para contato e argumentação para justificar o recurso. 

7.2. Da decisão da comissão julgadora caberá recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Administração (CEPEAd). 

7.3. Da decisão do CEPEAd não caberá novo recurso. 

7.4. Recursos inconsistentes serão indeferidos. 

7.5. Não serão aceitos pedidos de recursos intempestivos ou promovidos por intermédio de correio eletrônico, 

fax ou postal. 

7.6. Havendo alteração de resultado final, proveniente do deferimento de recurso, haverá nova e definitiva 

publicação dos resultados. 
 

8. DA CONVOCAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 

8.1. O candidato aprovado neste Processo Seletivo, dentro do número de vagas, será convocado por meio 

eletrônico (e-mail) e correspondência com Aviso de Recebimento (AR), no endereço informado pelo candidato 

no ato da inscrição. 

8.2. O candidato deverá apresentar a documentação para contratação, disponível no endereço eletrônico: 

http://unifei.edu.br/pessoal/servicos/concursos-e-processos-seletivos/, e assinar o contrato em até 20 (vinte) 

dias a contar do recebimento confirmado da convocação do e-mail ou do AR. 

8.2.1. Somente serão aceitos para comprovação da titulação exigida no Anexo deste Edital, no momento da 

contratação, o diploma de conclusão do curso. Outros documentos referentes à titulação, que não sejam diplomas, 

não serão aceitos em nenhuma hipótese para assinatura do contrato. 

8.4. O não pronunciamento do candidato no prazo estipulado no item 8.2 tornará sem efeito a sua 

convocação, cabendo à UNIFEI convocar o próximo candidato classificado. 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O resultado do Processo Seletivo Simplificado será homologado mediante publicação no Diário Oficial da 

União, com validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da UNIFEI. 

9.2. Não será devolvida a documentação entregue para o processo seletivo. 

9.3. A contratação do Professor será efetuada em conformidade com a Lei nº 8.745/93 e suas alterações, e 

com a Norma do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto da Universidade 

Federal de Itajubá, aprovada pelo CEPEAd em 17/06/2015. 

9.4. No interesse da administração, o contrato poderá ser prorrogado por, no máximo, 02 (dois) anos de seu 

termo inicial. 

9.5. É vedado o recebimento de atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato e ser 

nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança ou gratificada. 

mailto:ddp.prgp@unifei.edu.br
http://unifei.edu.br/pessoal/servicos/concursos-e-processos-seletivos/
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9.6. É vedado ao pessoal contratado nos termos da Lei nº 8.745/93 ser novamente contratado, antes de 

decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior. 

9.7. A contratação de candidato que seja servidor/empregado de Instituição Pública somente será permitida 

mediante comprovação por parte do candidato, de que: 

a) ocupa cargo, emprego ou função de natureza técnica / científica ou de professor; 

b) não é ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério das Instituições Federais de Ensino; 

9.8. A contratação de candidato que tenha outro vínculo empregatício público ou privado só poderá ocorrer se 

houver comprovação de compatibilidade de horários entre o emprego/cargo/função ora ocupado e o de 

professor pretendido. 

9.9. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar no endereço eletrônico: 
https://unifei.edu.br/pessoal/edital-no-15-2018/, a publicação dos atos, editais e comunicados referentes a 
este processo seletivo. 
9.10. O candidato aprovado deverá manter atualizados seus dados cadastrais no SIGRH durante a realização 
e a vigência do resultado do processo seletivo, além de informar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas pelo e-
mail ddp.prgp@unifei.edu.br, responsabilizando-se por prejuízos decorrentes da não atualização. 
9.11. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica no conhecimento e tácita aceitação das condições 

estabelecidas no inteiro teor deste Edital e na Norma do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de 

Professor Substituto da Universidade Federal de Itajubá, do qual não se poderá alegar desconhecimento. 

9.12. A qualquer tempo, poderá haver anulação da inscrição, das provas e da contratação do candidato, 

quando verificada a falsidade em qualquer declaração, documento e/ou irregularidade e utilização de meios 

ilícitos durante a realização das provas, observado o devido processo legal. 

9.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo CEPEAd, ouvidos a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a 

comissão julgadora. 

 

 

 

 

 

Aliny Cristina dos Santos 

Diretora de Desenvolvimento de Pessoal 
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ANEXO 

 

 

Período de Inscrições: 07/11/2018 a 19/11/2018 

 

 

Área: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

N° de vagas: 01 (uma) vaga 

Regime de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais 

Duração do contrato: Até 31/07/2019 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 (trinta) reais 

Remuneração Equivalente à 
Classe A, Professor 
ASSISTENTE A, Nível 1: 

Vencimento Básico (VB): R$ 3.126,31 

Retribuição por titulação (RT): R$ 1.146,68 

Total (VB + RT):  R$ 4.272,99 

Titulação Mínima Exigida: 
GRADUAÇÃO em Engenharia de Controle e Automação ou em áreas 

correlatas e MESTRADO em Engenharia Elétrica ou em áreas correlatas. 

Lotação: Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação 

Data das provas: 
SORTEIO do tema da prova didática: 10/12/2018, a partir das 8:30h. 

PROVA DIDÁTICA: A partir de 11/12/2018, a partir das 8:30h. 

Local do sorteio e das provas: 

Miniauditório do Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da 

Informação, localizado no Campus Sede, à Avenida BPS, 1303, Bairro 

Pinheirinho – Itajubá/MG. 

 

PROGRAMA 

1) Automação e Supervisão de Processos Industriais 

Aspectos históricos e evolução tecnológica. Introdução ao processo de automação. Universo da 

automação industrial e perspectivas. Comando e proteção baseado em relés eletromecânicos. 

Caracterização de processos industriais (em lote, contínuos, mistos). Controladores lógicos 

programáveis (CLPs). Linguagens de programação. Aplicações, sistemas comerciais, projetos. Sistemas 

de Supervisão: conceito e aplicações. Principais Softwares de Supervisão: características e aplicações. 

Computadores Industriais.  

 

2)  Automação Pneumática e Hidráulica 

Conceitos elementares de Automação Pneumática. Produção e Distribuição do ar comprimido. 

Componentes da pneumática industrial. Atuadores pneumáticos 

Válvulas direcionais pneumáticas – Operação, simbologia, nomenclatura.  Válvulas – Bloqueio, 

Limitadoras de vazão, limitadoras de pressão. Circuitos pneumáticos elementares. Componentes de 

eletropneumática industrial. Eletroválvulas – Operação, simbologia, nomenclatura. Comandos eletro-

pneumáticos – intertravamento, comando repetitivo. Projeto de comandos seqüenciais pelo método 

intuitivo – Diagrama trajeto-passo. Hidráulica e Eletro-hidráulica. Conceitos elementares de Automação 

Hidráulica. Unidade de potência hidráulica. Atuadores hidráulicos. Válvulas direcionais hidráulicas - 

Operação, simbologia, nomenclatura. Válvulas hidráulicas – Bloqueio, Limitadoras de vazão, limitadoras 

de pressão. Circuitos hidráulicos elementares. 

Conceitos elementares de Automação Eletrohidráulica. Eletroválvulas hidráulicas - Operação, 

simbologia, nomenclatura. Circuitos eletrohidráulicos elementares. Normas técnicas. 
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3)  Manufatura Integrada por Computador 

Histórico da automatização. Automatização rígida e flexível, (os FMC, FMS, FHS, etc.) Tecnologia de 

grupo. Seleções de tarefas automatizadas. Técnicas e ferramentas de auxílio por computador 

(CAD/CAE, CAPP e CAM, etc.). Sistemas flexíveis de manufatura. Critérios para seleção, gerenciamento 

e implementação destes sistemas. Noções de programação de máquinas operatrizes baseada em 

comando numérico.  

 

4)  Robótica 

Classificação de manipuladores robóticos industriais. Aspectos de projeto de robôs. Sensores e 

atuadores para robôs. Integração em uma célula de manufatura. Modelo cinemático direto e inverso. 

Aspectos dinâmicos. Controle de posição e força. Arquiteturas computacionais de suporte ao robô. 

Linguagem de programação. Aplicações industriais. 
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2. PAZOS, Fernando Automação de Sistemas e Robótica. Axcel Books Do Brasil Editora, 1ª Ed , 2005.  

3. MORAES, C. C.; CASTRUCCI, P. L. Engenharia de Automação Industrial. Editora LTC, 2ª Ed., 2007. 

4. GEORGINI, Marcelo. Automação Aplicada – Descrição e Implementação de Sistemas Seqüenciais com 

PLCs. Érica, 3 a . Ed., 2002 

5. BONACORSO, N.G.; NOLL, V. Automação Eletropneumática. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 1997. 

6. FIALHO, A.B.  Automação Pneumática-Projeto,Dimensionamento e Análise de Circuitos. 3ª. ed. São Paulo: 

Érica, 2002. 

7. FIALHO, A.B.  Automação Hidráulica-Projeto,Dimensionamento e Análise de Circuitos. 3ª. ed. São Paulo: 

Érica, 2002. 

8. MIKELL, M.P.  Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 
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PROGRAMA 

1)  Programação em linguagem C/C++: 
1.1.  Algoritmos e Lógica 
1.2.  Estruturas Condicionais e de repetição 
1.3.  Matrizes e vetores 
1.4.  strings e caracteres 
1.5.  Funções 
1.6.  Recursão 
1.7.  Estruturas Heterogêneas 
1.8.  Ponteiros e alocação dinâmica 
1.9.  Classes 
1.10. Sobrecarga de Operadores 
1.11. Herança 
1.12. Polimorfismo e Funções Virtuais 
1.13. I/O em arquivos 
1.14. Tratamento de Exceções 
1.15. Gabaritos (Templates) 
1.16.  Standard Template Library 

 

2)  Análise de Algoritmos: 
2.1. Análise Matemática 
2.2. Algoritmos de Grafos 
2.3. Algoritmos triviais de ordenação (bubble, selection, insertion e shell) 
2.4. Paradigmas de Programação: Divisão e Conquista 
2.5. Quick Sort 
2.6. Heaps e o algoritmo Heap Sort 
2.7. Paradigmas de Programação: Algoritmos Gulosos 
2.8. Paradigmas de Programação: Programação Dinâmica 
2.9. Problemas NP-Completos 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Linguagem C – Completa e Descomplicada: Autor: André Backes - Editora: ELSEVIER EDITORA - Edição: 
1 - Ano: 2013 - ISBN: 8535268553 

2. C: Como Programar: Autores: Harvey Deitel e Paul Deitel - Editora: PEARSON BRASIL - Edição: 6 - Ano: 
2011 - ISBN: 8576059347 

3. Algoritmos em Linguagem C: Autor: Paulo Feofiloff - Editora: ELSEVIER EDITORA - Edição: 1 - Ano: 2008 
- ISBN: 8535232494 

4. The C++ Programming Language: Autor: Bjarne Stroustrup - Editora: ADDISON WESLEY - Edição: 4 - 
Ano: 2013 - ISBN: 0321563840 

5. C++ Como Programar (Deitel & Deitel): Autores: Harvey Deitel e Paul Deitel - Editora: PRENTICE HALL 
BRASIL - Edição: 5 - Ano: 2015 - ISBN: 8576050560 

6. Algoritmos – Teoria e Prática: Autores: Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest e 
Clifford Stein - Editora: ELSEVIER EDITORA - Edição: 3 - Ano: 2012 - ISBN: 8535236996 

7. Desmistificando Algoritmos: Autor: Thomas Cormen - Editora: ELSEVIER EDITORA - Edição: 1 - Ano: 2013 
- ISBN: 8535271775 

8. Algoritmos: Autores: Christos H. Papadimitriou, Sanjoy Dasgupta e Umesh Vazirani - Editora: MCGRAW 
HILL – ARTMED - Edição: 1 - Ano: 2009 - ISBN: 8577260321 

9. Algorithms: Autores: Robert Sedgewick e Kevin Wayne - Editora: ADDISON WESLEY - Edição: 4 - Ano: 
2010 - ISBN: 032157351X 
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PROGRAMA 

1)  ELETRÔNICA ANALÓGICA: 
1.1.  Circuitos com diodos: Retificadores. Limitadores. Grampeadores. Reguladores zener. Outras 

aplicações de diodos.  
1.2.  Transistores bipolares (BJTs): Curvas características. Ação transistor. Polarização. Modelos a 

pequeno e a grande sinal. Capacitâncias.  
1.3.  Circuitos com BJTs: Circuitos de polarização. BJT como chave.  
1.4.  Transistores de Efeito de Campo (FET): Curvas características. Funcionamento. Polarização. Modelos 

a pequeno e grande sinal. Capacitâncias. 
1.5.  Amplificadores a pequeno sinal: Configurações de amplificadores a pequeno sinal com BJTs e FETs. 

Retas de carga AC e DC. Resposta em freqüência de amplificadores a pequeno sinal.  
1.6.  Amplificadores operacionais (AMPOPs): Circuitos lineares (inversor, não inversor, somador, subtrator, 

etc.). 
1.7.  Amplificadores operacionais (AMPOPs): Aplicações não-lineares (Comparadores, comparadores com 

histerese, detectores de zero, detectores de pico, etc).  
1.8.  Amplificadores operacionais (AMPOPs): Conversores V/I, I/V, V/F e F/V. Regulares PID.  
1.9.  Conversores A/D e D/A: Necessidade da conversão analógico-digital e digital analógico. Estruturas de 

conversores A/D. Estruturas de conversores D/A. Erros. Amostradores e retentores. Condicionamento 
de sinais.  

1.10.  Fontes de alimentação: Reguladores de tensão. Reguladores em forma de CI’s. Fontes Lineares e 
Chaveadas.  

 

2)  ELETRÔNICA DIGITAL: 
2.1.  Álgebra Booleana: Portas Lógicas (E, Ou, Ou-Exclusivo, Não-E, Não-Ou, Inversor) Simplificações 

de expressões booleanas, Teoremas, Expressões com Não-E e Não-Ou.  
2.2.  Mapa de Karnaugh: Simplificações utilizando mapa de Karnaugh de até 5 variáveis.  
2.3.  Projeto de Máquina de Estado: Projeto de máquina de estado síncronas utilizando FlipFlops e 

blocos lógicos básicos.  
2.4.  Circuito de Manuseio de dados: Contadores, registradores de deslocamento, multiplexadores, de 

multiplexadores, circuitos aritméticos e de paridade. 
2.5.  Microprocessadores – arquitetura, barramentos, conjunto de instruções, stack pointer, interrupções. 
2.6  Microcontroladores – interfaces de entrada e saída, PWM, timers, comunicação serial. 
2.7  Linguagens de descrição de hardware. 
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