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ORIENTAÇÕES PARA A PROVA PRÁTICA DO EDITAL 6/2016 
 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO / AQUICULTURA PISCICULTURA 
 
 

LOCAL: Estação Marinha de Aquacultura - EMA, Rua do Hotel, nº 2, Cassino, Rio Grande/RS.  
 
DATA: 17 de agosto de 2016. 

HORÁRIO: 8h30min. 

NOME DO CANDIDATO  

BRUNO PINTO CRUZ 

CARLOS AUGUSTO PRATA GAONA 

DEBORA FERNANDA AVILA TROCA 

FABIO FELIPE GABRIEL ROSELET 

IGOR GONÇALVES MEDVEDOVSKY 

JANAÍNA DOS SANTOS PEDRON 

LUCAS CAMPOS MALTEZ 

MARCELO HIDEO OKAMOTO 

MARTA DA COSTA KLOSTERHOFF 

REINALDO DA SILVA BRAZ 

RODRIGO MATOS DE SOUZA 

SABRINA MEDEIROS SUITA 

VIVIANA LISBOA DA CUNHA 

 
REGRAMENTO 

 
1) Os candidatos acima relacionados deverão estar no local da prova, no dia e horário indicado acima, 

portando documento original oficial de identificação, conforme definido no item 5.4 do Edital nº 
5/2016. 

2) São de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da prova e o 
comparecimento no horário determinado.  

3) O candidato que não realizar a prova prática estará eliminado do concurso público.  
4) 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. 

5) Não será permitida a permanência de candidato que encerrou a prova ou de pessoas estranhas ao 
concurso público, no local de aplicação da prova.  

6) 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.  

7) Haverá sorteio entre os candidatos presentes a fim de determinar a ordem em que será realizada a 
prova prática.  

8) No local de realização da prova prática será disponibilizado calculadora, balança e demais 
equipamentos necessários para a realização da prova. 

9) O tempo máximo de prova será de 15 minutos para cada candidato. 
10) Critérios de avaliação:  

A prova será composta de 3 questões, sendo que uma questão valerá 4 pontos e as demais, 3 
pontos cada uma, totalizando 10 pontos, abrangendo conhecimentos sobre o programa divulgado no 
Edital nº 6 de 8 de junho de 2016.  

11) Cada candidato receberá a prova impressa, onde deverá indicar as suas respostas. 
 



12) O resultado da prova prática será representado pelo somatório de pontos obtidos em cada item 
avaliado. 

13) Os candidatos que não cumprirem as condições estabelecidas acima estarão desclassificados do 
Concurso Público. 
 

8/agosto/2016 
Miriam Martinatto da Costa 

Diretora de Desenvolvimento de Pessoas 
PROGEP 

 


