
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE 
CONCURSO PÚBLICO TAE 2016  

CAMPI GOVERNADOR VALADARES E JUIZ DE FORA – MG 
ORIENTAÇÕES PARA PROVA PRÁTICA – CARGOS CAMPUS GV 

 

 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO – ÁREA QUÍMICA (retificado) 
 
 

 Local de Realização: 
 Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares. 
 Laboratório de Química – Bloco D6-2, Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

Rua Israel Pinheiro, 2000. 
 Bairro Universitário. 
 Cidade: Governador Valadares – MG. 

 
 Data: 9 de abril de 2017 (Domingo). 

 Horário: início às 8h (Chegar com antecedência de 1h para orientações) – Não haverá 
tolerância para entrada de candidatos. 

 Por questão de sigilo, neste período todos os candidatos ficarão confinados sob 
fiscalização da Instituição. 

 Os candidatos só poderão participar da prova prática se estiverem portando, obrigatoriamente, 
documento de identidade (original e com fotografia). 

 Ao candidato será permitido trazer alimentação leve e água para consumo no local de 
confinamento, não podendo se ausentar em hipótese alguma do local para adquiri-los, nem 
receber nenhum tipo de alimento durante este período. A UFJF não fornecerá nenhum tipo de 
alimentação. 

ATENÇÃO: Será excluído do concurso, de acordo com o artigo 8.3.4 do Edital 26/2016-
PROGEPE/UFJF, o candidato que adentrar a sala portando capacete, armas e aparelhos 
eletrônicos, tais como celulares, qualquer tipo de relógio, calculadoras, palm tops, beeps, pagers, 
walkmans, mp3, mp4, aparelhos auditivos e equipamentos similares.  Também será eliminado, de 
acordo com o artigo 8.3.5 do mesmo edital supracitado, o candidato que apresentar-se após o 
horário previsto e não realizar as provas independentemente do motivo. 
 
RETIFICADO: 

 Serão avaliadas a capacidade e habilidade de realizar os seguintes procedimentos: 

 Observação de regras de segurança e uso de equipamentos de proteção individual. O uso 

do jaleco é obrigatório. 

 Identificação e utilização de materiais de laboratório. 

 Preparo de soluções: pesagem, transferência de líquidos, rotulagem, uso de vidraria 

adequada, armazenamento e cálculos. 

 Medição de pH. 

 Procedimentos envolvendo titulações. 

 Descarte de resíduos químicos. 

 O candidato deverá levar JALECO, CALCULADORA CIENTÍFICA e caneta esferográfica 

azul ou preta de corpo transparente. 
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TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS 
 
 

 Local de Realização: 
 Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares. 
 Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Avenida das Gaivotas, 412. 
 Bairro: Alto Esplanada. 
 Cidade: Governador Valadares – MG. 

 
 Data: 9 de abril de 2017 (Domingo). 

 Horário: início às 8h (Chegar com antecedência de 1h para orientações) – Não haverá 
tolerância para entrada de candidatos. 

 Por questão de sigilo, neste período todos os candidatos ficarão confinados sob 
fiscalização da Instituição. 

 Os candidatos só poderão participar da prova prática se estiverem portando, obrigatoriamente, 
documento de identidade (original e com fotografia). 

 Ao candidato será permitido trazer alimentação leve e água para consumo no local de 
confinamento, não podendo se ausentar em hipótese alguma do local para adquiri-los, nem 
receber nenhum tipo de alimento durante este período. A UFJF não fornecerá nenhum tipo de 
alimentação. 

ATENÇÃO: Será excluído do concurso, de acordo com o artigo 8.3.4 do Edital 26/2016-
PROGEPE/UFJF, o candidato que adentrar a sala portando capacete, armas e aparelhos 
eletrônicos, tais como celulares, qualquer tipo de relógio, calculadoras, palm tops, beeps, pagers, 
walkmans, mp3, mp4, aparelhos auditivos e equipamentos similares.  Também será eliminado, de 
acordo com o artigo 8.3.5 do mesmo edital supracitado, o candidato que apresentar-se após o 
horário previsto e não realizar as provas independentemente do motivo. 
 
 
 O candidato deverá demonstrar conhecimento técnico/prático relativo a: 

 Inspeção de equipamentos. 

 O candidato deverá levar caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. 
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TÉCNICO EM LABORATÓRIO – ÁREA ANÁLISES CLÍNICAS 
 
 

 Local de Realização: 
 Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares. 
 Laboratório de Microbiologia – Bloco D8, Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

Rua Israel Pinheiro, 2000. 
 Bairro Universitário. 
 Cidade: Governador Valadares – MG. 

 
 Data: 9 de abril de 2017 (Domingo). 

 Horário: início às 8h (Chegar com antecedência de 1h para orientações) – Não haverá 
tolerância para entrada de candidatos. 

 Por questão de sigilo, neste período todos os candidatos ficarão confinados sob 
fiscalização da Instituição. 

 Os candidatos só poderão participar da prova prática se estiverem portando, obrigatoriamente, 
documento de identidade (original e com fotografia). 

 Ao candidato será permitido trazer alimentação leve e água para consumo no local de 
confinamento, não podendo se ausentar em hipótese alguma do local para adquiri-los, nem 
receber nenhum tipo de alimento durante este período. A UFJF não fornecerá nenhum tipo de 
alimentação. 

ATENÇÃO: Será excluído do concurso, de acordo com o artigo 8.3.4 do Edital 26/2016-
PROGEPE/UFJF, o candidato que adentrar a sala portando capacete, armas e aparelhos 
eletrônicos, tais como celulares, qualquer tipo de relógio, calculadoras, palm tops, beeps, pagers, 
walkmans, mp3, mp4, aparelhos auditivos e equipamentos similares.  Também será eliminado, de 
acordo com o artigo 8.3.5 do mesmo edital supracitado, o candidato que apresentar-se após o 
horário previsto e não realizar as provas independentemente do motivo. 
 
 
 O candidato deverá demonstrar conhecimento técnico/prático relativo a: 

 Boas práticas laboratoriais aplicadas à realização de coletas, fracionamento, 

armazenamento, manuseio e descarte de amostras biológicas. 

 Execução de procedimentos de rotina de Laboratório de Análises Clínicas. 

 Princípios, utilização e operação de equipamentos e vidrarias. 

 O candidato deverá levar caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. 
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TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS 
 
 

 Local de Realização: 
 Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares. 
 Laboratório de Química – Bloco D6-1, Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

Rua Israel Pinheiro, 2000. 
 Bairro Universitário. 
 Cidade: Governador Valadares – MG. 

 
 Data: 9 de abril de 2017 (Domingo). 

 Horário: início às 8h (Chegar com antecedência de 1h para orientações) – Não haverá 
tolerância para entrada de candidatos. 

 Por questão de sigilo, neste período todos os candidatos ficarão confinados sob 
fiscalização da Instituição. 

 Os candidatos só poderão participar da prova prática se estiverem portando, obrigatoriamente, 
documento de identidade (original e com fotografia). 

 Ao candidato será permitido trazer alimentação leve e água para consumo no local de 
confinamento, não podendo se ausentar em hipótese alguma do local para adquiri-los, nem 
receber nenhum tipo de alimento durante este período. A UFJF não fornecerá nenhum tipo de 
alimentação. 

ATENÇÃO: Será excluído do concurso, de acordo com o artigo 8.3.4 do Edital 26/2016-
PROGEPE/UFJF, o candidato que adentrar a sala portando capacete, armas e aparelhos 
eletrônicos, tais como celulares, qualquer tipo de relógio, calculadoras, palm tops, beeps, pagers, 
walkmans, mp3, mp4, aparelhos auditivos e equipamentos similares.  Também será eliminado, de 
acordo com o artigo 8.3.5 do mesmo edital supracitado, o candidato que apresentar-se após o 
horário previsto e não realizar as provas independentemente do motivo. 
 
 
 O candidato deverá demonstrar conhecimento técnico/prático relativo a: 

 Boas práticas laboratoriais. 
 Execução de procedimentos de rotina de Laboratório de Análises de Alimentos. 
 Realização de cálculos e interpretação de resultados de práticas laboratoriais relacionadas 

ao dia a dia de um Laboratório de Análises de Alimentos. 
 Princípios, utilização e operação de equipamentos e vidrarias. 

 O candidato deverá levar caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. 

Portar jaleco, estando com calça comprida e sapato fechado (Boas Práticas 

Laboratoriais). 

 
 

 
 
 


