Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - CEITEC S.A.
Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de
Nível Médio e Superior
Edital nº 02/2016 - Retificação, de 14 de dezembro de 2015

O Presidente do CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S.A. — CEITEC S.A.,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a retificação do Edital
normativo do Concurso Público destinado à formação de cadastro de reserva, assim compreendido como as
vagas que surgirem ou forem criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, dentro do interesse
da Administração. Serão aprovados para cada cargo o/área de atuação, observado o número destinado às
pessoas com deficiência e pessoas negras ou pardas, para cargos de nível superior de Especialista em
Tecnologia Eletrônica Avançada e Analista Administrativo e Operacional e cargos de nível médio de
Técnico em Eletrônica Avançada e Técnico Administrativo e Operacional, conforme a seguir.
1. O subitem 2.3.9.1. passa a ter a seguinte redação: "Pré-requisitos: Graduação concluída em Engenharia
(Industrial Elétrica, Elétrica, Eletrônica ou de Computação) ou Ciência da Computação."
2. O subitem 2.4.5.1. passa a ter a seguinte redação: 'Pré-requisitos: Ensino médio completo e curso
Técnico em Secretariado e registro profissional, obtido no MTE por meio das SRTEs."
3. . O subitem 2.2.12.1. passa a ter a seguinte redação:" Pré-requisitos: Graduação concluída em Ciências
Contábeis, Administração de Empresas, Direito ou Ciências Econômicas."
4. O subitem 4.3. passa a ter a seguinte redação: "As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet,
no endereço eletrônico www.iades.com.br no período compreendido entre as 10 horas do dia 19 de
novembro de 2015 até as 23 horas e 59 minutos do dia 20 de janeiro de 2016."
5. O subitem 4.3.2. passa a ter a seguinte redação: "O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
até o dia 22 de janeiro de 2016."
6. O subitem 6.5. passa a ter a seguinte redação:"Para assegurar a concorrência nestes termos, o candidato
deverá encaminhar, das 8 (oito) horas do dia 19 de novembro de 2015 até as 22(vinte e duas) horas do
dia 20 de janeiro de 2016, via SEDEX, para o IADES – Concurso Público CEITEC, Caixa Postal 8642, CEP
70.312-970, Brasília (DF), os documentos a seguir:"
7. O subitem 6.12. passa a ter a seguinte redação:"Na data provável de 29 de janeiro de 2016, será
divulgado, no endereço eletrônico www.iades.com.br, o resultado preliminar das inscrições homologadas
para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência."
8. O subitem 8.1. passa a ter a seguinte redação: "O candidato que necessitar de atendimento especial para
a realização da prova objetiva deverá encaminhar, até o dia 20 de janeiro de 2016, via Sedex, para o
IADES – Concurso Público CEITEC Caixa Postal 8642, CEP 70.312-970, Brasília (DF), requerimento de
atendimento especial constante do Anexo VI, devidamente preenchido e assinado, e o laudo médico
original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses contados até o último dia de
inscrição, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, que justifique o
atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força
maior."
9. O subitem 8.7. passa a ter a seguinte redação: "Ao término da apreciação dos requerimentos de
atendimento especial e dos respectivos documentos, o IADES divulgará, no endereço eletrônico
www.iades.com.br, na data provável de 29 de janeiro de 2016, a listagem contendo o resultado preliminar
da apreciação dos pedidos de atendimento especial."
10. O subitem 8.9. passa ter a seguinte redação: "Ao término da apreciação dos recursos contra o
resultado preliminar do requerimento de atendimento especial, a CAC-IADES divulgará, no endereço
eletrônico www.iades.com.br, na data provável de 5 de fevereiro de 2016, a listagem contendo o
resultado final dos requerimentos de atendimento especial para realização da prova.
11. O título do ANEXO I passa a ter a seguinte redação: " QUADRO DE OCUPAÇÕES E FUNÇÕES, ÁREA
DE ATUAÇÃO E TURNO DA PROVA"
12. No ANEXO II os Conhecimentos Específicos (Especialista em Tecnologia Eletrônica Avançada – Área
de atuação ETEA-QGCPRO) passa a ter a seguinte redação: " Conhecimentos Específicos (Especialista
em Tecnologia Eletrônica Avançada – Área de atuação ETEA-QGCPRO) Sistemas de Qualidade e suas

ferramentas; Auditoria de Sistemas de Qualidade; Sistemas de Qualidade aplicados a indústria eletrônica; ISO
9001:2015; ISO 14001:2015; Metodologia em Gerenciamento de Projetos; Conhecimentos em planejamento
estratégico e indicadores."
13. No ANEXO II os Conhecimentos Específicos (Especialista em Tecnologia Eletrônica Avançada – Área
de Atuação ETEA-EAMIE1) passa a ter a seguinte redação: "Conhecimentos Específicos (Especialista em
Tecnologia Eletrônica Avançada – Área de Atuação ETEA-EAMIE1). ELETRÔNICA DIGITAL: interpretação
de diagrama esquemático, interpretação de datasheets de componentes, lógica booleana, síntese e análise de
circuitos combinacionais e sequenciais, interfaceamento de componentes, conversão digital-analógica e
analógico-digital,
técnicas
e
equipamentos
de
medição;
MICROCONTROLADORES
E
MICROPROCESSADORES: arquitetura de sistemas embarcados (embedded systems), periféricos, noções de
programação Assembly, operações de entrada e saída; PROGRAMAÇÃO EM LINGUAGEM C, C++ e C#:
codificação; qualificadores (const, auto, register, extern, static, public, private, protected) em classes, variáveis e
funções, sintaxe de declaração de herança, sintaxe de repetição (for, while) e condição (if, switch), alocação
dinâmica de memória com malloc(), free(), new e delete, programação de microcontroladores de 8 e 16 bits em
linguagem C. ENGENHARIA DE SOFTWARE: qualidade de software, ciclo de vida (requisitos, projeto,
construção, testes), levantamento de requisitos, gerência de configuração, principais diagramas UML;
COMUNICAÇÃO DE DADOS: Princípios de comunicação de dados: representação binária da informação,
modulação analógica e digital; noções de comunicação de dados baseada em TCP/IP; RFID: noções de
tecnologias LF, HF e UHF; SMARTCARDS: noções das normas ISO 7816 e ISO14443."
14. O subitem 17.4. passa a ter a seguinte redação: “O prazo de validade do Concurso Público será de 2
(dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, contado a partir da data de homologação do
resultado final do Concurso Público para cada cargo/área de atuação”.
15. Permanecem inalteradas as demais datas, horários e condições estabelecidas no Edital Normativo n.º
01/2016, de 11 de novembro de 2015 e publicações anteriores.
16. Ficam mantidas todas as demais disposições constantes no Edital Normativo n.º 01/2016, de 11 de
novembro de 2015.
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