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RETIFICAÇÃO 

Onde se lê: 

2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

2.1 DA INSCRIÇÃO 

2.1.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via presencial, na Secretaria do 

SINDUFAP, localizada no Centro de Vivências, no Campus Marco Zero da UNIFAP, 

no período do dia 13 de agosto de 2013 ao dia 23 de agosto de 2013. 

2.1.9 A listagem com as inscrições deferidas será divulgada no dia 23 de agosto de 

2013, no blog do SINDUFAP: http://sindufap.wordpress.com/ e anexada no mural 

externo da Secretaria do SINDUFAP, localizada no Centro de Vivências, no Campus 

Marco Zero da UNIFAP. 

3 DA PROVA 

3.1 O Processo de Seleção constará de quatro fases, constante de prova de redação, 

prova de informática, análise de currículo e entrevista, todas de caráter classificatório. 

3.2 O conteúdo para a prova de redação e prova de informática constam no Anexo I, 

bem como os critérios para análise de currículo e entrevista. 

3.3 A primeira fase do Processo de Seleção será a redação. Será aplicada no dia 27 de 

agosto de 2013, com horário e local a serem definidos e publicados posteriormente.  

3.4 A segunda fase do Processo de Seleção será a prova de informática, que será 

aplicada no dia 28 de agosto de 2013, com horário e local a serem definidos e 

publicados posteriormente. 

3.5 A terceira fase do Processo de Seleção será a análise de currículo, a qual será 

publicada no dia 28 de agosto de 2013. 

Prova de Informática: A prova de informática será realizada de forma prática, e 

poderá abranger os seguintes assuntos: 1. Sistema operacional Windows/XP. 2. Editor 

de texto (MS Word) Janela principal e seus elementos; barras (título, menu, padrão, 

formatação, etc.) régua, curso e área de edição; Digitação e formatação (palavras, 

parágrafos, figuras, tabelas, etc.); Manipulação de arquivos (salvar, salvar como, abrir, 

fechar, etc.); Cabeçalho e rodapé; Opções do Menu Inserir (quebra, número de páginas, 

data e hora, notas, símbolos, figura e hiperlink); Tabelas e formatação de texto em 

colunas. 3. Planilhas Eletrônicas (MS Excel); Janela principal e seus elementos: barras 

(título, menu, padrão, formatação, fórmulas, etc.) cursor, célula, linha, coluna, faixa e 

planilha; Tipos de dados (numéricos, alfanuméricos, fórmulas, data e hora, etc.); 

formatação; Manipulação de pastas (salvar, salvar como, abrir, fechar, etc.); Fórmulas e 

principais funções; Principais tipos de Gráficos (barra, coluna e pizza). 
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2.1 DA INSCRIÇÃO 

2.1.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via presencial, na Secretaria do 

SINDUFAP, localizada no Centro de Vivências, no Campus Marco Zero da UNIFAP, 

no período do dia 13 de agosto de 2013 ao dia 19 de agosto de 2013. 

2.1.9 A listagem com as inscrições deferidas será divulgada no dia 20 de agosto de 

2013, no blog do SINDUFAP: http://sindufap.wordpress.com/ e anexada no mural 

externo da Secretaria do SINDUFAP, localizada no Centro de Vivências, no Campus 

Marco Zero da UNIFAP. 

3 DA PROVA 

3.1 O Processo de Seleção constará de quatro fases, constante de: prova de redação e 

prova de informática, ambas de caráter eliminatório e classificatório; análise de 

currículo e entrevista, de caráter classificatório. 

3.2 O conteúdo para a prova de redação e prova de informática constam no Anexo I, 

bem como os critérios para análise de currículo e entrevista. 

3.3 A primeira fase do Processo de Seleção será a redação, cuja nota para aprovação 

será igual ou superior a 5 (cinco) pontos. Será aplicada no dia 21 de agosto de 2013, 

com horário e local a serem definidos posteriormente. A publicação do resultado será no 

dia 23 de agosto de 2013. 

3.4 A segunda fase do Processo de Seleção será a prova de informática, cuja nota para 

aprovação será igual ou superior a 5 (cinco) pontos. Será aplicada no dia 26 de agosto 

de 2013, com horário e local a serem definidos posteriormente. A publicação do 

resultado será no dia 28 de agosto de 2013. 

3.5 A terceira fase do Processo de Seleção será a análise de currículo, a qual será 

publicada no dia 30 de agosto de 2013. 

Prova de Informática: A prova de informática será realizada de forma prática, e 

poderá abranger os seguintes assuntos: 1. Sistema operacional Windows/7. 2. Editor de 

texto (MS Word) Janela principal e seus elementos; barras (título, menu, padrão, 

formatação, etc.) régua, curso e área de edição; Digitação e formatação (palavras, 

parágrafos, figuras, tabelas, etc.); Manipulação de arquivos (salvar, salvar como, abrir, 

fechar, etc.); Cabeçalho e rodapé; Opções do Menu Inserir (quebra, número de páginas, 

data e hora, notas, símbolos, figura e hiperlink); Tabelas e formatação de texto em 

colunas. 3. Planilhas Eletrônicas (MS Excel); Janela principal e seus elementos: barras 

(título, menu, padrão, formatação, fórmulas, etc.) cursor, célula, linha, coluna, faixa e 

planilha; Tipos de dados (numéricos, alfanuméricos, fórmulas, data e hora, etc.); 

formatação; Manipulação de pastas (salvar, salvar como, abrir, fechar, etc.); Fórmulas e 

principais funções; Principais tipos de Gráficos (barra, coluna e pizza). 
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