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EDITAL Nº 016/2016 

 
Convoca os candidatos aos cargos de Técnico em Informática e 

Técnico em Histopatologia, aprovados na Prova Objetiva, para realização 
da Prova Prática. 

 

A Diretora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (IMES 
Catanduva), no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos do item 
4.8 do Edital nº 007/2016, de 18/04/2016, convoca os candidatos aos cargos de 
Técnico em Informática e Técnico em Histopatologia, aprovados na Prova 
Objetiva, para realização da Prova Prática: 

1. Candidatos aprovados na prova objetiva para o cargo de Técnico em 
Informática: 

Nº Insc. Nome 

11362 Paulo Vinicius Toledo 

2. Candidatos aprovados na prova objetiva para o cargo de Técnico em 
Histopatologia: 

Nº Insc. Nome 

11553 Helena Ribeiro Souza 

11244 Mairto Roberis Geromel 

11449 Meire Helena Silva de Amaral 

3. Os Candidatos aprovados na prova objetiva deverão comparecer em 
uma das salas do Bloco I, do Campus do Instituto Municipal de Ensino Superior 
de Catanduva, localizado na Avenida Daniel Dalto s/n (Rodovia Washington Luiz - SP 
310 - km 382), em Catanduva - SP, no dia 12/06/2016, às 8:00 horas, para 
realização de prova prática prevista no Edital que regulamenta o concurso. 

4. A Prova Prática, de caráter exclusivamente eliminatório, será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo os pontos dessa prova expressos com 2 
(duas) casas decimais, e atribuídos segundo os seguintes critérios: 

4.1. Conhecimento; 

4.2. Habilidade; 

4.3. Organização; 

4.4. Agilidade (rapidez). 

5. Serão considerados classificados na Prova Prática os candidatos que 
obtiverem pontuação igual ou superior a 7,00 (sete inteiros). 
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6. A nota obtida na prova prática não será considerada para fins de 
elaboração da ordem de classificação dos candidatos. 

7. A prova prática para cargo de Técncio em Informática obedecerá ao 
seguinte: 

7.1. Inicialmente a Banca Examinadora sorteará a ordem de realização da 
prova prática pelos candidatos. 

7.2. Cada candidato disporá de até 90 (noventa) minutos para realizar os 
procedimentos de avalição, sendo vedado ao candidato assistir a apresentação 
do outro. 

7.3. A avaliação do candidato será feita mediante realização dos seguintes 
procedimentos: 

7.3.1. Detectar e solucionar um problema de montagem do hardware em 
um microcomputador que o está impedindo de inicializar. Após solucionar e 
inicializar o microcomputador, o candidato deverá relatar resumidamente em 
formulário fornecido quais os problemas detectados e qual a solução adotada; 

7.3.2. Executar a climpagem dos conectores em um cabo par trançado 
obedecendo um dos padrões EIA/TIA 568A ou EIA/TIA 568B, aquele que for 
exigido no momento da prova. Após efetuar a climpagem, será retirada foto das 
duas pontas do cabo, a qual será impressa e deverá ser assinada pelo candidato, 
atestando sua autenticidade; 

7.3.3. Configuração de rede TCP/IP em um microcomputador com Sistema 
Operacional Windows utilizando as informações recebidas. Após fazer a 
configuração, o candidato deverá efetuar testes para verificar o funcionamento 
do acesso à Internet e relatar em formulário fornecido quais procedimentos de 
configuração e testes foram efetuados; 

7.3.4. Instalação do Sistema Operacional Linux, distribuição Debian, em 
uma máquina virtual com as configurações fornecidas. Após instalação, deverá 
ser feita a configuração manual TCP/IP com informações de rede fornecidas, e 
testes devem ser efetuados para atestar o funcionamento do acesso à Internet. 
Os procedimentos de configuração manual TCP/IP bem como os procedimentos 
de testes de acesso à Internet deverão ser relatados resumidamente em 
formulário fornecido. 

8. A prova pratica para cargo de Técncio em Histopatologia obedecerá o 
seguinte: 

8.1. Inicialmente a Banca Examinadora sorteará a ordem de realização da 
prova prática pelos candidatos. 

8.2. Após, no início da avaliação de cada candidato serão sorteados três 
procedimentos, dentre os seguintes: 

8.2.1. Montar bancada para esfregaço sanguíneo e tipagem sanguínea. 
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8.2.2. Explicar os procedimentos para uma cultura permanente de 
protozoários. 

8.2.3. Montar bancada para a coloração de Gram. 

8.2.4. Esfregaço bucal. Coloração: azul de metileno 

8.2.5. Montar uma bancada para plasmólise e deplasmólise. 

8.2.6. Confecção de lâmina histológica em preparação de rotina explicando 
didaticamente suas etapas. 

8.3. Sorteados os temas, cada candidato disporá de até 30 (trinta) minutos 
para realizar os três procedimentos, sendo vedado ao candidato assistir a 
apresentação do outro. 

 

Catanduva-SP, 8 de junho de 2016. 

 
 
 
Profª Maria Lúcia Miranda Chiliga 
                      Diretora 

 


