
 

Universidade Federal  

de Goiás - UFG 
 

Cargos de Nível Médio (Comum a Todos) 

 

 

 

Língua Portuguesa  
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Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico 

em Eletromecânica, Técnico em Mecânica) 
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(Exceto para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação) 
1. Sistemas operacionais Windows: recursos básicos de utilização: janelas, menus, atalhos, ajuda e suporte 
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