
 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014 

 EDITAL Nº 012/2014 – PROVA PRÁTICA 

 

A Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), por meio de sua Comissão de Concursos e Seleções 

(CCS), torna público pelo presente edital os critérios e orientações para realização das provas práticas 

para Cargos para Analista de Banco de dados, Analista de Produção Gráfica, Analista de Sistemas, Analista de 

Suporte, Programador de Micro e Técnico em Manutenção em Informática, que acontecerão no Campus I da 

UNITINS, situado na Quadra 1102 Sul, Av. Teotônio Segurado, lotes 01 e 02, Plano Diretor Sul – Palmas – TO, 

conforme segue: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. A prova prática para todos os cargos, de caráter eliminatório, possui pontuação máxima de 100 (cem) 

pontos e avaliará a habilidade do candidato no entendimento de situações problemas e suas soluções, de 

acordo com as instruções específicas dos enunciados da prova de cada cargo. 

1.2. Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver pontuação inferior a 50 (cinquenta) pontos no 

somatório das atividades da prova prática. 

1.3. Não será aplicada prova prática, em hipótese alguma, fora dos locais, das datas e dos horários 

predeterminados no presente Edital. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de 

seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 

1.4. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado para o seu 

início. 

1.5. A prova prática terá duração de até 4 horas.  

1.6. Não haverá segunda chamada para a realização da prova prática. Será eliminado do concurso público o 

candidato que não comparecer ao local e horário previsto para a realização da mesma. 

1.7. No dia de realização da prova prática, não será permitido ao candidato entrar e(ou) permanecer com 

armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, aparelhos de reprodução de 

áudio e/ou vídeo, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone, tablete,  etc.). Caso o 

candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pela fiscalização das 

provas. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de 

fraude. 

1.8. As provas práticas serão aplicadas no dia 10 de julho de 2014 nos horários definidos no EDITAL Nº 
011/2014 publicado na página do concurso no site da UNITINS (www.unitins.br). 

1.9. Os horários estabelecidos para a realização das provas práticas obedecerão ao horário local de 

Palmas/TO. 

 

2. DA AVALIAÇÃO – PROVA PRÁTICA 
 
2.1. Critérios adotados na avaliação da prova prática para o cargo de ANALISTA DE PRODUÇÃO GRÁFICA: 

2.1.1. A prova prática será composta de atividade envolvendo a leitura, entendimento e resolução de estudos 

de casos, com o tempo pré-definido conforme o cargo, onde serão observadas habilidades especificas do 

cargo. 

2.1.2. Todas as tarefas executadas durante a prova deverão estar adequadas ao estudo de caso proposto. 

2.1.3. O cumprimento dos prazos será rigoroso, sem qualquer possibilidade de extensão do tempo previsto. 

2.1.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a 

realização da prova prática. 

 

2.1.5. A pontuação atribuída a cada requisito avaliado será de acordo com a seguinte regra: 

 

 Requisito cumprido = 25 pontos 

 Requisito parcialmente cumprido valerá até 12,5 pontos 

 Requisito não cumprido = 0 ponto 

http://www.unitins.br/


2.1.6. Os critérios são: 

a. Princípios da programação visual 

b. Concepção e desenvolvimento de arquitetura da informação para aplicativos web. 

c. Utilização de padrões web 

d. Estética, ergonomia e usabilidade 

2.1.7. Os recursos técnicos são: 

 CorelDraw  

 Adobe Creative Suíte  

o Photoshop 

o Fireworks 

o Illustrator 

o Dreamweaver 

2.2. Critérios adotados na avaliação da prova prática para o cargo de ADMINISTRADOR DE BANCO DE 

DADOS: 

2.2.1. A prova prática será composta de atividade envolvendo a leitura, entendimento e resolução de estudos 
de casos, com o tempo pré-definido conforme o cargo, onde serão observadas habilidades especificas do 
cargo. 
2.2.2. Todas as tarefas executadas durante a prova deverão estar adequadas ao estudo de caso proposto. 
2.2.3. O cumprimento dos prazos será rigoroso, sem qualquer possibilidade de extensão do tempo previsto. 
2.2.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a 
realização da prova prática. 
2.2.5. A pontuação atribuída a cada requisito avaliado será de acordo com a seguinte regra: 
 

 Requisito cumprido = 25 pontos 

 Requisito parcialmente cumprido valerá até 12,5 pontos 

 Requisito não cumprido = 0 ponto 

2.2.6. Os critérios são: 

a. Modelagem de Banco de Dados 

b. Normalização de Banco de Dados 

c. Geração de objetos em Banco de Dados  

d. Segurança em Banco de Dados 

2.2.7. Os recursos técnicos são: 

 Microsoft SQL Server  

 MySQL Workbench 6.1.7 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Office 2007 

2.3. Critérios adotados na avaliação da prova prática para o cargo de ANALISTA DE SUPORTE: 

2.3.1. A prova prática será composta de atividade envolvendo a leitura, entendimento e resolução de estudos 
de casos, com o tempo pré-definido conforme o cargo, onde serão observadas habilidades especificas do 
cargo. 
2.3.2. Todas as tarefas executadas durante a prova deverão estar adequadas ao estudo de caso proposto. 
2.3.3. O cumprimento dos prazos será rigoroso, sem qualquer possibilidade de extensão do tempo previsto. 
2.3.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a 
realização da prova prática. 
 
2.3.5. A pontuação atribuída a cada requisito avaliado será de acordo com a seguinte regra: 

 Requisito cumprido = 20 pontos 

 Requisito parcialmente cumprido valerá até 10 pontos 

 Requisito não cumprido = 0 ponto 



2.3.6. Os critérios são: 

a. Topologia de redes locais e cabeamento 

b. Proteção e segurança de dados 

c. Gerenciamento de Serviços de TI 

d. Gerenciamento de Projetos 

e. Princípios da Governança de TI 

2.3.7. Os recursos técnicos são: 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Office 2007 

 Astah Community 6.8 

2.4. Critérios adotados na avaliação da prova prática para o cargo de PROGRAMADOR DE MICRO: 
2.4.1. A prova prática será composta de atividade envolvendo a leitura, entendimento e resolução de estudos 
de casos, com o tempo pré-definido conforme o cargo, onde serão observadas habilidades especificas do 
cargo. 
2.4.2. Todas as tarefas executadas durante a prova deverão estar adequadas ao estudo de caso proposto. 
2.4.3. O cumprimento dos prazos será rigoroso, sem qualquer possibilidade de extensão do tempo previsto. 
2.4.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a 
realização da prova prática. 
2.4.5. A pontuação atribuída a cada requisito avaliado será de acordo com a seguinte regra: 

 Requisito cumprido = 20 pontos 

 Requisito parcialmente cumprido valerá até 10 pontos 

 Requisito não cumprido = 0 ponto 

2.4.6. Os critérios são: 

a. Identificação de requisitos funcionais de software 

b. Diagramas UML 

c. Criação de objetos do banco de dados 

d. Comunicação entre o banco e aplicação 

e. Codificação de aplicação web 

2.4.7. Os recursos técnicos são: 

 Microsoft Visual Studio 

 Eclipse com suporte a PHP 

 Microsoft SQL Server  

 MySQL 5.6 

 MySQL Workbench 6.1.7 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Office 2007 

 Netbeans 8.0 
 

2.5. Critérios adotados na avaliação da prova prática para o cargo de ANALISTA DE SISTEMAS: 

2.5.1. A prova prática será composta de atividade envolvendo a leitura, entendimento e resolução de estudos 

de casos, com o tempo pré-definido conforme o cargo, onde serão observadas habilidades especificas do 

cargo. 

2.5.2. Todas as tarefas executadas durante a prova deverão estar adequadas ao estudo de caso proposto. 

2.5.3. O cumprimento dos prazos será rigoroso, sem qualquer possibilidade de extensão do tempo previsto. 

2.5.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a 

realização da prova prática. 

2.5.5. A pontuação atribuída a cada requisito avaliado será de acordo com a seguinte regra: 

 

 Requisito cumprido = 20 pontos 

 Requisito parcialmente cumprido valerá até 10 pontos 

 Requisito não cumprido = 0 ponto 



2.5.6. Os critérios são: 

a. Gerencia de projetos e técnicas de reunião 

b. Identificação de requisitos funcionais 

c. Projeto de interfaces de software; 

d. Construção de artefatos UML; 

e. Desenvolvimento de aplicações com arquitetura em camadas; 

2.5.7. Os recursos técnicos são: 

 Astah Community 6.8 

 Microsoft Visual Studio  

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Office 2007 

 

2.6. Critérios adotados na avaliação da prova prática para o cargo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO EM 

INFORMÁTICA: 

2.6.1. A prova prática será composta de atividade envolvendo a leitura, entendimento e resolução de estudos 

de casos, com o tempo pré-definido conforme o cargo, onde serão observadas habilidades especificas do 

cargo. 

2.6.2. Todas as tarefas executadas durante a prova deverão estar adequadas ao estudo de caso proposto. 

2.6.3. O cumprimento dos prazos será rigoroso, sem qualquer possibilidade de extensão do tempo previsto. 

2.6.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de terceiros durante a 

realização da prova prática. 

2.6.5. A pontuação atribuída a cada requisito avaliado será de acordo com a seguinte regra: 

 Requisito cumprido = 20 pontos 

 Requisito parcialmente cumprido valerá até 10 pontos 

 Requisito não cumprido = 0 ponto 

2.6.6. Os critérios são: 

a. Identificação de falhas em equipamentos de informática; 

b. Configuração básica de sistema operacional Windows; 

c. Consulta a informativos técnicos e manuais; 

d. Habilidade e destreza no desenvolvimento das tarefas; 

e. Operação de ferramentas Office (MSoffice). 

2.6.7. Os recursos técnicos são: 

 PCs 

 Microsoft Windows 7 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este concurso, no Diário Oficial do Estado do Tocantins e divulgados na Internet, no 

endereço eletrônico www.unitins.br. 

3.2. O candidato poderá obter informações referentes ao concurso, prova prática, no endereço eletrônico 

www.unitins.br. 

3.3. O candidato que desejar relatar à CCS/UNITINS, fatos ocorridos durante a realização do concurso, na 

prova prática, poderá fazê-lo encaminhando correspondência para a Caixa Postal 173, CEP 77.020-112; ou 

enviá-la para o endereço eletrônico ccs@unitins.br. 



3.4. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do 

subitem 3.1 desse edital. 

3.5. O candidato deverá comparecer ao local designado no EDITAL Nº 011/2014 para a realização da prova 
prática com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido do comprovante de 
inscrição e do documento de identidade original. 
 
3.6. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 

brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgãos públicos que, por lei, valham 

como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 

159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997). 

3.7. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 

carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 

nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 

3.8. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do referido 

documento. 

3.9. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, 

na forma definida no subitem 3.6 deste edital, não poderá fazer a prova prática e será automaticamente 

eliminado do concurso público. 

3.10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 

registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias antes da realização das provas, 

e será exigida a apresentação de outro documento de identificação com foto, assinatura do candidato e que 

tenha fé pública. Não sendo possível a apresentação de outro documento a CCS/UNITINS poderá optar por 

submeter o candidato à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão 

digital em formulário próprio. 

3.11. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 

dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

3.12. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, a CCS/UNITINS poderá proceder, 

como forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos os candidatos no dia de realização das 

provas. 

3.13. Não serão aplicadas prova prática em local, data ou horário diferente dos predeterminados em edital 

próprio ou em comunicado oficial. 

3.14. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova prática após o horário fixado 

para o seu início. 

3.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova prática, em 

razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

3.16. Não haverá segunda chamada para a realização da prova prática. O não comparecimento a estas 

implicará a eliminação automática do candidato. 

3.17. O candidato terá sua prova prática anulada e será automaticamente eliminado do concurso se, durante a 

sua realização: 

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para o desenvolvimento da prova; 

b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 

autoridades presentes ou com os demais candidatos; 

c) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 



d) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 

e) descumprir as instruções; 

f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

g) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital; 

3.18. Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente da prova prática portando armas. O candidato 

que estiver armado será encaminhado à Coordenação. 

3.19. No dia de realização da prova prática, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios 

de avaliação e de classificação. 

3.20. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso. 

 
 

Palmas/TO, 7 de julho de 2014. 
 
 
 

Joaber Divino Macedo 
Reitor da UNITINS 


