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ORIENTAÇÕES PARA A PROVA PRÁTICA
CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO / BOTÂNICA
EDITAL Nº 2/2015

LOCAL: FURG – Prédio de Botânica, Ecologia e Genética do Instituto de Ciências Biológicas
(ICB) Laboratório de Ensino 2, Av. Itália, Km 8, Rio Grande/RS.
DATA: 6 de junho de 2015.
HORÁRIO: 08h30min
NOME DO CANDIDATO
ADRIANA MARTINS GUEDES DE AZEVEDO
ANDREISA DAMO
CAROLINE DE AZEVEDO GIBBON
CÍNTHIA ROSADO DE ALMEIDA
DAIANE CARRASCO CHAVES
ILDA MARICLEI DE CASTRO DA SILVA
KARINE MASSIA PEREIRA
PABLO SANTOS GUIMARÃES
THAÍSSA NUNES CABREIRA
UBIRACY ALLAN SOUSA MAGALHAES
REGRAMENTO
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)

Os candidatos acima relacionados deverão estar no local da prova no horário indicado
acima, portando documento original oficial de identificação, conforme definido no item 3.3
do Edital nº 2, de 16 de março de 2015.
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.
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.
Haverá sorteio entre os candidatos presentes, a fim de determinar a ordem em que será
realizada a prova prática.
Cinco provas serão montadas com o mesmo conteúdo e a cada 50 minutos, cinco
candidatos realizarão a prova simultaneamente, sendo este o tempo máximo para sua
execução.
Os primeiros candidatos a realizarem a prova não poderão ausentar-se do local da prova
antes das 10 horas.
A Banca Examinadora do Concurso disponibilizará todos os equipamentos, vidrarias,
reagentes e EPI´s necessários à execução da prova prática. Os candidatos terão 5
minutos para se familiarizarem com os materiais que estarão à disposição destes no
ambiente do laboratório antes do início da prova.
A prova prática visa avaliar a experiência, a postura e atitude em laboratório, assim como
as habilidades técnicas do candidato, quanto ao desempenho das atividades rotineiras
relacionadas ao respectivo cargo.

k)

A critério da Banca Examinadora, o candidato poderá ser eliminado da prova prática se
provocar acidentes, danos em equipamentos ou qualquer erro grave durante o
desenvolvimento das atividades.
l)
Caso o candidato não se sinta habilitado ao desenvolvimento de alguma das tarefas
programadas, deve manifestar-se à Banca Examinadora.
m) Critérios a serem avaliados: A prova será composta de 10 questões valendo 1,0 ponto
cada uma, abrangendo conhecimentos sobre o programa divulgado no Edital nº 2, de 16
de março de 2015. Para cada questão serão avaliados: domínio do conteúdo prático
apresentado: até 0,5 ponto; utilização correta de equipamentos e vidrarias de laboratório:
até 0,3 ponto; utilização correta de EPI’s: até 0,2 ponto. O candidato deverá ser capaz de
mostrar conhecimento sobre a resolução das situações problemas apresentadas,
classificar os espécimes e identificar estruturas indicadas no momento da avaliação. Serão
utilizados microscópios estereoscópios, microscópios ópticos, balanças, agitador
magnético, alcoômetro, bomba de vácuo, pHmetro, condutivimetro, vidrarias e materiais
comuns de laboratório, reagentes e material vegetal. A prova será filmada e cada
candidato receberá uma folha na qual deverá registrar as respostas.
n) Os candidatos que não cumprirem as condições estabelecidas acima e no Edital nº 2, de
16 de março de 2015 estarão desclassificados do Concurso Público.

Rio Grande, 29 de maio de 2015.

MIRIAM MARTINATTO DA COSTA
Diretora de Desenvolvimento de Pessoas
PROGEP

