SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
RETIFICAÇÃO 03 DO EDITAL Nº 36/2011-Reitoria/IFRN
CONCURSO PÚBLICO – GRUPO MAGISTÉRIO
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE, tendo em vista a competência delegada pela Portaria Ministerial nº 56 de 07 de janeiro de 2008 de
2008, publicada no Diário Oficial da União de 08 de janeiro de 2008, torna pública a presente retificação ao
Edital nº 36/2011-Reitoria/IFRN.
1.

No item Anexo III, nos Temas para a prova de desempenho da matéria/disciplina de Biologia, no
tema 5 onde se lê “Modalidades didáticas aplicadas ao ensino de Ciências e Biologia”, leia-se
“Fisiologia do Sistema Excretor dos Vertebrados”.

2.

No Anexo II nos conteúdos programáticos da prova escrita, inclui-se o conteúdo programático da
disciplina de PROCESSOS DE GESTÃO E CONTROLE DE QUALIDADE NA INDÚSTRIA DO
VESTUÁRIO que passa a ter a seguinte redação:
1. “Administração da produção
2. Papel estratégico e objetivo da produção
3. Projeto em gestão da produção
4. Arranjo físico e fluxo (ambos aplicados a indústria do vestuário)
5. Tecnologia de processos
6. Natureza do planejamento e controle
7. Ferramentas informatizadas para gestão interna e externa
8. Introdução a Tecnologia da Costura
8.1. Normas de classificação de pontos de costura
8.2. Características e classificação das máquinas de costura (base)
8.3. Operações de costura e tipos de pontos de costura
9. Introdução a Tecnologia do Enfesto e Corte
9.1. Técnica de encaixe, risco e enfesto tradicional e computadorizado
9.2. Planejamento e controle do setor de corte
9.3. Técnicas para riscar, enfestar e cortar entretela
10. Tecnologia da Confecção do Vestuário e Acessórios
10.1. Importância da inovação sistemática
10.2. Gestão integrada e inovações tecnológicas
10.3. Utilização da ficha técnica: pilotagem e setor de produção
10.4. Etiquetagem, armazenagem e distribuição do produto
10.5. Tipos de linhas de costura
10.6. Tipos de pontos de costura
10.7. Tipos de costuras e pespontos
10.8. Estrutura e classificação das máquinas de costura
10.9. Técnica de modelagem, graduação, encaixe e risco tradicional e computadorizado
10.10. Medidas do corpo humano e do vestuário
10.11. Métodos de enfestar
10.12. Planejamento e controle do setor de corte
10.13. Importância da revisão antes, durante e após o corte
10.14. Armazenar o vestuário
10.15. Transporte do vestuário
11. Marketing e Moda
11.1. Ciclo de moda. Cronograma têxtil
11.2. Mercado nacional e internacional
11.3. Pesquisa mercadológica
11.4. Canais de distribuição
12. Normas Técnicas e Cont. de Qual. na Conf. do Vestuário
12.1. A ABNT
12.2. Normalização

12.3. Normas ligadas aos ensaios de qualidade dos substratos têxteis e do vestuário: Acervo de
Normas ABNT CB-17, Regulamento Técnico Mercosul Sobre, Etiquetagem de Produtos Têxteis,
Conjunto de Símbolos para Conservação e Tabela de Tamanhos Internacionais
12.4. Projeto e Procedimentos no Laboratório físico; Processo Off-line, Processo On-line,
12.5. Acabamento – Controle de Qualidade de Tecido Acabado: Controle de Matéria Prima,
Controle dos artigos durante o Processo, Inspeção e controle dos Produtos Acabados
12.6. Controle do Processo e Qualidade; Medição da Cor. Relação entre as Propriedades do
Tecido e Processo de Confecção; Falhas Visíveis, Características Mensuráveis; Relação entre
Propriedades Mecânicas e Costurabilidade, Problema no Caimento dos tecidos
12.7. Qualidade
12.8. Controle de qualidade
12.9. Inspeção
12.10. Ensaios Laboratoriais
12.11. Equipamentos
12.12. Fibras e simbologia
12.13. Ensaios e Normas aplicadas a Indústria Têxtil e do Vestuário
13. Planejamento e Controle da Produção
13.1. Dimensionar layout produtivo e respectiva capacidade produtiva
13.2. Planejar a produção de produtos de vestuário, boné e acessórios
13.3. Controlar a produção de produtos de vestuário, boné e acessórios
13.4. Sistemas de Produção: Administração da produção do vestuário; funções gerencias na
administração da produção do vestuário; o sistema de produção; tipos de sistema de produção
e a classificação de tipos de sistemas produtivo na indústria de vestuário
13.5. Planejamento da Produção: Conceitos e funções do planejamento, da programação e do
controle da produção; planejamento mestre da produção; planejamento da capacidade
(demanda); e sistema de controle de produção e sistemas de PCP no chão de fábrica
13.6. Sistemas de Produção convencional: Balanceamento de linhas de montagem e sistemas de
produção de processo
13.7. Sistema da Produção Celular: Layout celular e sua integração na indústria do vestuário
13.8. Sequência operacional do produto: Sequência operacional de produtos do vestuário interno
e externos a empresa
13.9. Análise do processo produtivo: Análise de processo produtivo de acordo com o produto, a
demanda e a capacidade produtiva da indústria de vestuário
13.10. Conceitos de logística e distribuição Planejamento e controle na cadeia de suprimentos
têxtil; desenvolvimento de fornecedores; atividades de compras; gestão da distribuição física;
modo de transporte; gestão de materiais; logística; e gestão da cadeia de suprimentos
14. Tempos e Métodos no Processo Produtivo
14.1. Implantar os conceitos de tempos e movimentos nas linhas de produção do vestuário
14.2. Dimensionar layout produtivo e respectiva capacidade produtiva
14.3. Analisar e propor melhoria de métodos de trabalho
14.4. Administração do tempo: Metodologia e equipamentos para tempo padrão, tempos
predeterminados ou sintéticos, amostragem de trabalho
14.5. Métodos de trabalho: Processo e operações melhoria dos processos industriais, registro de
atividades que agregam valor e que não agregam valor
14.6. Estudo do tempo: Cronometragem, terminologia usada em cronometragem, métodos de
cronometragem e cálculos de tempo padrão para empresas do vestuário
14.7. Sequencial Operacional do Produto. Registro de um processo industrial - fluxograma de uma
indústria do vestuário
14.8. Conceitos de Layout. Capacidade de turnos de trabalho; etapa de elaboração de layout;
layout funcional; layout em linhas de montagem; layout celular”
3.

No Anexo III nos Temas para a prova de Desempenho, inclui-se os temas da disciplina de
PROCESSOS DE GESTÃO E CONTROLE DE QUALIDADE NA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO, que
passa a ter a seguinte redação:
1. “Planejamento e controle da capacidade
2. Administração da qualidade total
3. Melhoria da produção
4. Planejamento e controle de qualidade
5. Planejamento e controle just in time”
Natal, 02 de janeiro de 2012.
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