
 

         
   MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
GABINETE DA REITORIA 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 1 AO EDITAL N. 08/2018  

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, torna público o presente Edital Complementar que: 

 

1. retifica no Edital de abertura o Quadro 2 – Cargos, disciplinas, número de questões, pesos, valor das 

provas e pontuação mínima na Prova Objetiva, a quantidade de questões das disciplinas de Matemática, 

Informática e Conhecimentos Específicos para os cargos de Técnico de Laboratório/Área: Informática, 

Técnico de Tecnologia da Informação e Técnico em Estatística. O Quadro 2 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Quadro 2 – Cargos, disciplinas, número de questões, pesos, valor das provas e pontuação mínima na Prova Objetiva 

 

Técnico de Laboratório/Área: Informática 

Técnico de Tecnologia da Informação 

Língua Portuguesa 10 1 ponto 
 

 

 

80 pontos 

 

 

 

40 pontos 
 

 

Matemática 10 1 ponto 

Conhecimentos 

Específicos 
30 2 pontos 

Técnico em Estatística 

Língua Portuguesa 10 1 ponto 
 

 

 

80 pontos 

 

 

 

40 pontos 
 

 

Informática 10 1 ponto 

Conhecimentos 

Específicos 
30 2 pontos 

 

2. retifica no Edital de abertura o item 7.6.2, que define o local de realização da Prova Teórico-Prática o 

estabelecido no item 7.5.3. Dessa forma, o item 7.6.2 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

7.6.2 As Provas Objetivas, Teórico-Práticas com caráter Discursivo e Teórico-Práticas serão realizadas na 

cidade de opção do candidato, escolhida no momento da inscrição. 

Leia-se: 

7.6.2 As Provas Objetivas e Teórico-Práticas com caráter Discursivo serão realizadas na cidade de opção 

do candidato, escolhida no momento da inscrição.  

3. retifica o nome do cargo de Técnico de Laboratório/Área: Alimentos que passa a ser Técnico de 

Laboratório/Área: Tecnologia em Alimentos; 

4. retifica no Anexo I – Cronograma a data da divulgação das respostas dos recursos contra o Edital, que 

passa a ser dia 19 de fevereiro de 2018; 
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5. retifica no Anexo V – Responsabilidades, Título do Cargo, Requisitos e Descrição Sumária das 

Atividades que exclui o requisito de “especialização na área” para os cargos de Psicólogo/Área: Clínica e 

da Saúde e Pedagogo/Área: Hospitalar; 

6. retifica no Anexo IV, o conteúdo programático do cargo de Biomédico que especifica quais as 

Portarias que poderão ser abordadas nas provas; 

7. retifica no Anexo IV, os tópicos 1, 2, 9 e 10 dos conhecimentos específicos para o cargo de Técnico em 

Estatística. Os tópicos passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 
1. Conceitos fundamentais da estatística - Estatística: objetos e aplicações; Fenômenos determinísticos e 

fenômenos aleatórios; Tipos de variáveis; População e amostra; Variáveis discretas e variáveis contínuas; 

Estatística descritiva e estatística inferencial. 2. Amostragem - Tipos de amostragem; Dimensionamento e 

de seleção da amostra; e Composição da amostra: métodos probabilísticos e métodos não probabilísticos. 
9. Probabilidade - Conceituação; Eventos dependentes e independentes; Eventos mutuamente exclusivos; 

Probabilidade condicional; Teorema de Bayes; Variáveis aleatórias discretas; Distribuição Binomial; 

Distribuição de Poisson; Variáveis aleatórias contínuas (propriedades); e Distribuição normal. 10. 

Correlação e regressão lineares - Correlação linear; Covariância; Coeficiente de correlação linear; 

Coeficiente de determinação; Equações de regressão; Métodos dos Mínimos Quadrados; Propriedades dos 

Estimadores; e Ajustamento da Reta. 
 

Leia-se:  

1. Conceitos fundamentais da estatística - Estatística: objetos e aplicações; Fenômenos determinísticos e 

fenômenos aleatórios; Tipos de variáveis; População e amostra; Variáveis aleatórias discretas e variáveis 

aleatórias contínuas; Propriedades de Média e variância para variáveis aleatórias discretas e contínuas; 

Estatística descritiva e ferramentas gráficas e estatística inferencial. 2. Amostragem - Tipos de 

amostragem; Dimensionamento e técnica de seleção da amostra; e Composição da amostra: métodos 

probabilísticos e métodos não probabilísticos. 9. Probabilidade - Conceituação; Teoria da Contagem; 

Eventos dependentes e independentes; Eventos mutuamente exclusivos; Probabilidade condicional; 

Teorema de Bayes; Variáveis aleatórias discretas; Distribuição Bernoulli; Distribuição Binomial; 

Distribuição de Poisson; Variáveis aleatórias contínuas (propriedades); e Distribuição normal. 10. 

Correlação e regressão lineares - Correlação linear; Covariância; Coeficiente de correlação linear; 

Coeficiente de determinação; Equações de regressão; Métodos dos Mínimos Quadrados; Propriedades dos 

Estimadores; Ferramentas de Diagnóstico; e Ajustamento da Reta. 
 

Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. 

 

Goiânia, 20 de fevereiro de 2018. 

 

 

Prof. Edward Madureira Brasil 
Reitor da UFG 

 

 


