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ORIENTAÇÕES PARA A PROVA PRÁTICA DO EDITAL 8/2017 
 

ASSISTENTE DE SOM 
 
 

LOCAL: FURG - Prédio do Centro Integrado de Desenvolvimento Costeiro (CIDEC-SUL), sala Lagoas – 
Campus Carreiros, Av. Itália, Km 8, Rio Grande/RS.  
 
DATA: 13 de setembro de 2017. 
 
HORÁRIO E CANDIDATOS:  
 

GRUPO HORÁRIO CANDIDATOS 

1 8 horas 

ALEXANDRE AMARO VIEIRA SALES 
ALEXANDRE RODRIGUES CORREA 
EDERSON WRAGUE DA CRUZ 
ÉRICO ALVES DUARTE 
JEFERSON GOULART DE JESUS 

2 11 horas 

LIANDRO HOLZ FONSECA 
MARCIO BRUM 
MICHEL ALMEIDA CORRÊA 
RAFAEL LOUZADA PRATES 
RICARDO FERREIRA RIZZO 

 
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 
8/2017. 

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) Os candidatos do grupo 1 não poderão se ausentar do local de prova antes das 11 horas. 
5) 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. 

6) Será permitido ao candidato portar algum tipo de alimentação própria.  
7) Não será permitida a permanência de candidato que encerrou a prova ou de pessoas estranhas 

não-autorizadas ao concurso público, no local da realização da prova. 
8) 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. 

9) Haverá sorteio entre os candidatos presentes em cada turno, a fim de determinar a ordem em que 
será realizada a prova prática. 

10) Todos os materiais e equipamentos necessários a execução das atividades estarão disponíveis no 
local da prova. 

11) A prova será filmada. 
12) 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. 

13) Caso o candidato não se sinta habilitado ao desenvolvimento de alguma das tarefas programadas, 
deve manifestar-se à Banca Examinadora. 

14) A prova prática visa avaliar os conhecimentos do candidato quanto ao uso de recursos técnicos 
necessários ao desempenho das atividades relacionadas ao respectivo cargo.  

15) O tempo máximo de prova será de 30 minutos para cada candidato. 
16) Cada candidato terá 5 minutos para fazer o reconhecimento do local, antes do início da prova. 
17) O candidato deverá seguir as instruções e etapas descritas no documento que será disponibilizado 

antes da prova, individualmente. 
18) Critérios de avaliação:  



A prova prática consistirá na montagem, manutenção, operação e manuseio de um sistema de áudio 
e vídeo, a ser executado num período máximo de 30 minutos.  
Nesse período o candidato será avaliado pelo desempenho, habilidades, conhecimentos e tempo de 
execução das atividades. 
Serão utilizados os seguintes equipamentos: 
Mesas de som SONY SRP-V340, SRP-V324, SRP-V316, SRP-V110, soundcraft SI performer3, 
Behringer X32, amplificador SRP15 Sony, caixas de som Staner, reprodutor de áudio mini disc MDS-
S50, retro projetor Epson X36+, processador de áudio DCX2496 Behringer, processador de efeito 
TC Eletronic M2000, notebook DELL, Mac book pro, Equalizador gráfico SRP-E210, placas de áudio 
focusrite2i4, placa de áudio Behringer UCA222, Windows, IOS, sounde forge, adobe Audition pro, 
mídia player, virtual dj, cabos de ligação, ferro de solda, multímetro e ferramentas afim para 
manutenção e ligação do sistema. 

19) O resultado da prova prática será representado pelo somatório de pontos obtidos em cada item 
avaliado, totalizando 10 pontos. 

20) Os candidatos que não cumprirem as condições estabelecidas acima e no Edital nº 8/2017 estarão 
desclassificados do Concurso Público.  

 


