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Comunicado I - Retificação dos itens 5, 7 e 8 

EDITAL EXTERNO nº 01/2022  

PROCESSO SELETIVO   

 AGROS – Instituto UFV de Seguridade Social  
  

 

5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

  

a) Serão selecionados os candidatos com aproveitamento de 60% da prova escrita, 

com pelo menos 50% nos conteúdos de português e matemática e que não 

zerarem nenhuma das disciplinas;  

b) Os aprovados na etapa anterior participarão da etapa de análise dos currículos 

com pontuação por formação, sendo exigência mínima o ensino médio completo, 

tendo como diferencial experiência profissional e conhecimentos técnicos. Os 

critérios estão definidos a seguir: 

 

ITENS CONSIDERADOS PONTUAÇÃO 

1. Experiência em auditorias 

administrativas de contas 

médicas/negociação 

0,5 ponto por ano de experiência máximo 

2 pontos 

2. Experiência em cobranças, 

tesouraria, investimentos 

0,5 ponto por ano de experiência – 

máximo 2 pontos 

3. Experiência em planos 

previdenciários 

0,5 ponto por ano de experiência – 

máximo 2 pontos 

4. Experiência em recursos 

humanos 

0,5 ponto por ano de experiência – 

máximo 2 pontos 

5. Experiência 

administrativa/contábil geral 

0,5 ponto por ano de experiência – 

máximo 2 pontos 

6. Experiência em 

comunicação/marketing 

0,5 por ano de experiência – máximo 2 

pontos 

7. Curso Superior Completo 
1 ponto, independente de quantas 

graduações 

8. Especialização Lato Sensu: 

Administração, Contabilidade, 

Economia e afins. 

0,25 ponto, independente de quantas 

especializações 

9. Mestrado e/ou Doutorado em 

área afim 

0,25 ponto, independente do grau, para 

uma única pós-graduação 

 

 As experiências serão comprovadas por meio de anotação em carteira de trabalho, 

contrato de prestação de serviços como pessoa física, como MEI ou sócio 

administrador de pessoa jurídica, ou declaração de empregador com firma 

reconhecida em cartório e experiências com estágios, empresa júnior, projetos de 

pesquisa e afins. 

 

 Os casos omissos serão avaliados pela comissão do processo seletivo. 



  

  

  2  

    
  

 

c) Caso haja empate, será considerado aquele que obtiver maior nota somada 

de português e matemática; 

d) Os 100 classificados na etapa anterior seguirão para a etapa de teste 

comportamental. O Teste de Fatores Comportamentais é fornecido pela equipe 

da Primeira Escolha e tem como embasamento teórico o modelo dos Cinco 

Grandes Fatores de Personalidade (Big Five) e tem o objetivo de identificar 

padrões de comportamentos e atitudes de cada pessoa.  

e) Os 60 (sessenta) classificados com as maiores pontuações na etapa anterior 

passarão para a próxima etapa (Avaliação Psicológica, facultado o 

acompanhamento pela Comissão e Diretoria Executiva do Agros) 

f) Serão selecionados os 15 primeiros colocados. 

 

7. INSCRIÇÕES  

 

Para participar do Edital Externo nº 001/2022, o candidato deverá inscrever-se e 

seguir estritamente as normas deste Edital e seus anexos que declara conhecer e concordar 

com todos os requisitos necessários a habilitação na função, bem como se 4 compromete 

a acompanhar e tomar conhecimento de quaisquer outros avisos, erratas ou comunicados 

publicados nos meios definidos neste Edital, dos quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

 As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 01/11/2022, até as 23h59, do dia 

09/11/2022, obrigatoriamente através do formulário disponível no link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9L_KiRGvNg0M3dZAXgGsuSPWJ 

34P80Qg-dRYZuSSZNR073w/viewform  

 

Deverá ser preenchido o formulário disponível com as informações solicitadas e 

anexo em arquivo formato PDF os seguintes documentos, dispostos em UM único 

arquivo:  

 

1. Currículo;  

2. Título de Formação Profissional (Ensino Médio/ Graduação/ Pós-graduação / 

Mestrado e afins). 

 

 A confirmação das inscrições ocorrerá após o envio do formulário e recebimento 

de mensagens automática. 

 

 

8. REALIZAÇÃO DA PROVA  
  

8.1. PROVA DIGITAL   

  

Data: 13/11/2022  

Horário: 08h:00min às 11h:00min  
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a. A prova poderá ser realizada por celular, computador e tablet com acesso à 

internet, câmera e microfone. O áudio e vídeo deverão estar habilitados ao longo 

de toda a prova, sob pena de eliminação;  

b. O candidato deve realizar a Prova em ambiente silencioso e sem a presença de 

qualquer outra pessoa no mesmo ambiente. A simples presença de outrem ou 

detecção de imagem ou voz além da sua própria implica em eliminação e 

desclassificação automática do candidato.  

c. A plataforma para realização da prova e as informações de acesso serão 

disponibilizadas nas páginas da Facev e do AGROS na internet e em suas redes 

sociais. É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações.  

d. O candidato deverá verificar o funcionamento do dispositivo em que realizará a 

Prova, bem como o acesso à internet, previamente à data e horário de sua 

realização. É de inteira responsabilidade do candidato o correto funcionamento do 

seu dispositivo e conexão com a internet.  

e. Durante a aplicação da prova, o candidato poderá utilizar o suporte que estará 

disponível durante todo o período de aplicação da prova, com tempo médio de 

resposta de 5 (cinco) minutos.  

f. O candidato não poderá portar e/ou consultar quaisquer materiais impressos ou 

eletrônicos, além do que estiver utilizando para a acessar a Prova. A simples posse 

pelo candidato destes objetos ou quaisquer outros que possam representar 

qualquer tipo de ajuda ou vantagem na Prova implica em eliminação e 

desclassificação automática do candidato.  

g. O candidato deverá portal papel em branco e lápis ou caneta para realizar o 

rascunho na prova de Matemática, sendo que ao iniciar a Prova, antes de começar 

a responder as questões, deve mostrar para a câmera do seu dispositivo, por 10 

segundos, a folha de papel que utilizará como rascunho.  

h. Não será possível que o candidato opte pela ordem das questões na prova, devendo 

seguir a predefinição do sistema;  

i. Não será possível deixar uma questão em branco e depois retornar para respondê-

la. Cada questão deve ser respondida e enviada para acesso à próxima questão da 

prova.  

j. Durante o período de realização da Provas on-line, não é permitido ao candidato, 

a consulta à internet ou acesso a softwares ou aplicativos, sob pena de 

desclassificação.  

k. Não é permitido transmitir física ou digitalmente informações sobre a prova e nem 

do ambiente do candidato ao longo de sua realização. A simples detecção de 

qualquer meio que possa transmitir informações da prova ou do ambiente implica 

em eliminação e desclassificação automática do candidato.  

l. Após a realização da prova, será realizado auditoria dos candidatos a fim de 

detectar fraudes e divergências, sob pena de eliminação;  

m. O conteúdo programático encontra-se descrito no Anexo I deste edital.  A prova 

será composta por 40 questões, sendo todas as questões objetivas e de múltipla 

escolha, método “ABCDE”, com apenas uma resposta correta; 

 

n. As questões da prova serão disponibilizadas na seguinte ordem: 

 Língua Portuguesa - Questões de 1 a 10; 



  

  

  4  

    
  

 Matemática - Questões de 11 a 20; 

 Informática - Questões de 21 a 30; 

 Saúde - Questões de 31 a 35; 

 Previdência - Questões de 35 a 40. 

o.  A empresa Primeira Escolha será a responsável pela elaboração, aplicação e 

auditoria das provas. 

 

 

 

  

  

Viçosa, 09 de novembro de 2022.  

  

 

  

  

    

________________________________  ________________________________ 

Cláudio Furtado Soares                  Letícia Gomes Teixeira  

                 Diretor Geral do Agros  Superintendente de Administração  

                                                                                    Fundação Facev  

  

  

  



 

 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
  

Processo Seletivo AGROS – Cargo: Auxiliar Administrativo  

  

Conteúdo da Prova Escrita de Língua Portuguesa  

  

1. Elementos organizadores e estruturadores do texto;  

2. Funções da linguagem;  

3. Relação entre língua e identidade nacional;  

4. Recursos verbais e não-verbais do texto;  

5. Análise comparativa entre diferentes textos;  

6. Identificação do objetivo, público-alvo e gênero de um texto;  

7. Identificação de estratégias argumentativas em um texto;  

8. Identificação de marcas de diferentes variedades linguísticas;  

9. Relação entre variedades linguísticas específicas e suas situações de uso;  

10. Emprego da norma padrão da língua portuguesa em diferentes situações de 

comunicação.  

Referência:  1 Adaptado de: Matriz de Referência ENEM – Ministério da Educação  

  

  

Conteúdo da Prova Escrita de Matemática  

1. Razão e Proporção;  

2. Regra de três Simples e Composta;  

3. Matemática Financeira;  

4. Conjuntos e Funções;  

5. Progressões Aritmética e Geométrica;  

6. Funções Logarítmica e Exponencial;  

7. Noções de Estatística;  

8. Sistema métrico, áreas (das principais figuras planas), volume (esfera, cone, 

cilindro, paralelepípedo, cubo); 9. Matrizes e Sistemas Lineares;  

10. Equações de 1º e 2º graus.  

  

Referência: Adaptado de: Matriz de Referência ENEM – Ministério da Educação  

  

  

Conteúdo da Prova de Informática  

MS – Word  

1. Layout de Página;  

2. Inserção de Quebras de Páginas/Seções;  

3. Tabelas;  

4. Imagens;  

5. Comentários;  

6. Cabeçalho/Rodapé;  

7. Formatação de Fonte/Parágrafo;  

8. Notas de Rodapé;  

9.  Mala Direta.  



 

 

  

MS – Excel  

1. Layout de Página;  

2. Fórmulas;  

3. Manipulação de Dados (Classificação, Agrupamento, Filtro, Subtotal);  

4. Inserção de Comentários;  

5. Formatação de Células;  

6. Gráficos;  

7. Formatação Condicional; 8. Cabeçalho e Rodapé.  

  

Versão do Word e Excel: 2016 

 

Conteúdo Saúde e Previdência  

1. Lei Complementar 108/2001   

2. Lei Complementar 109/2001;  

3. Lei 9.656/1998.  
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