SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EDITAL Nº 4 – CONCURSO PÚBLICO DE 11 DE MARÇO DE 2014
Complementar ao Edital nº 1 - Concurso Público de 27 de janeiro de 2012
A Universidade Federal do Rio Grande - FURG torna público o presente Edital, complementar ao Edital nº 1 Concurso Público de 27 de janeiro de 2012, de provimento de cargos da Carreira de Servidor TécnicoAdministrativo em Educação.
Por determinação judicial nos autos do Processo nº 5004659-35.2012.404.7101, da 1ª Vara Federal da
Subseção Judiciária do Rio Grande/RS, a prova prática para o cargo de sonoplasta realizada em 26/04/2012
é anula, sendo aplicada nova prova prática para os candidatos aprovados e classificados na primeira fase do
concurso público, a ser realizada em 08/04/2014, às 13 horas, no prédio do CIDEC-SUL, Av. Itália Km 8, Rio
Grande/RS.
Os candidatos acima referidos deverão estar no local da prova, no dia e horário indicado acima, portando
documento original oficial de identificação, conforme definido no item 3.2.3, do Edital nº 1 - Concurso Público
de 27 de janeiro de 2012.
São de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da prova prática e o
comparecimento no horário determinado.
O candidato que não realizar a prova prática estará eliminado do concurso público.
Durante a permanência para a realização da prova prática, não serão permitidas consultas de qualquer
espécie, nem o uso de telefone celular ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, que não forem
autorizados pela Banca Examinadora.
Não será permitida a permanência de candidato que encerrou a prova ou de pessoas estranhas ao concurso
público, no local de aplicação da prova.
Todos os materiais necessários a execução da prova prática estarão disponíveis no local da prova.
Casos de alterações psicológicas ou fisiológicas que impossibilitem o candidato de submeter-se à prova
prática ou que diminuam sua capacidade de realização, não serão considerados para tratamento
diferenciado.
Equipamentos a serem usados: mesa de som, modelo SRP-V340, SONY; equalizador gráfico, modelo SRPE210, SONY; amplificador de audio, modelo SRP-P15, SONY; caixa acústica FULL RAGE 12", modelo
UPPER-400, STANER; gravador, reprodutor de audio, digital, MINIDISK (MD),modelo MDS-E12, SONY;
compact disc player, SONY; computador de mesa; programa de gravação SOUND FORGE 10.
A prova prática consistirá na mixagem de um texto previamente gravado em uma das trilhas apresentadas,
produzindo um spot de 30 segundos de duração.
Cada candidato terá o tempo de 5 minutos antes do início da prova para se familiarizar com o equipamento
apresentado e 15 minutos para a execução da prova prática.
Critérios de avaliação da prova prática:
1. Habilidade no manuseio do equipamento: valendo 2,5 pontos;
2. Adequação da trilha ao tipo de texto: valendo 2,5 pontos;
3. Proporção entre introdução, texto e final: valendo 2,5 pontos;
4. Tempo de execução da prova: valendo 2,5 pontos.
5. Valor total da prova: 10 pontos.
Conforme anexo do Edital nº 1 - Concurso Público de 27 de janeiro de 2012, somente será considerado
aprovado, o candidato que tiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos e estiver classificado até os 5 (cinco)
primeiros candidatos aprovados. Os candidatos não classificados no número máximo de 5 (cinco), ainda que
tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público. Nenhum dos
candidatos empatados na última posição de classificação de aprovados, em qualquer uma das fases, será
considerado reprovado.
Os candidatos que não cumprirem as condições estabelecidas acima estarão desclassificados do Concurso
Público.
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