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

ORIENTAÇÕES PARA A PROVA PRÁTICA DO EDITAL 8/2017
TÉCNICO EM AUDIOVISUAL
LOCAL: Laboratório de Informática (sala 09) - Prédio das Artes Visuais, Av. Itália, Km 8, Campus
Carreiros, Rio Grande/RS.
DATA: 15 de setembro de 2017.
HORÁRIO: 8h30min.
CANDIDATOS:
ALEXANDRE MARQUES MOURA DE LEON
EVERTON SOARES COSME
GUILHERME MELLO DOS SANTOS
MARCEL CRIZEL BRAUCH
MOACIR BISPO DOS SANTOS
RAFAEL WERK DE ANELLO
REGIS AGUIAR DUTRA
RICARDO HENRIQUE AYRES ALVES
SIDNEI SILVA COSTA JUNIOR
TIAGO AZEVEDO APPOLINARIO DA SILVA
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)
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 de
uso pessoal 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) A prova prática terá duração de até 4 horas e visa avaliar os conhecimentos do candidato quanto ao
uso de recursos técnicos necessários ao desempenho das atividades relacionadas ao respectivo
cargo.
8) Todos os materiais e equipamentos necessários à execução das atividades estarão disponíveis no
local da prova.
9) Os candidatos terão à disposição para a realização da prova computador individual equipado com a
Plataforma Windows 7 versão. Os computadores não estarão conectados à internet.
10) Os computadores terão os seguintes programas instalados e utilizados para a realização da prova:
programa de edição de vídeo (Adobre Premiere PRO CC versão 7.0.0), programa edição de imagens
(Adobe Photoshop CC 2014 versão 15.0), leitor de pdf (Adobe Reader versão 11.0 Português) e
leitor e criador de textos (Libre Office 5.3.4.2). O candidato deverá conhecer os métodos e técnicas
para a utilização do material citado.
11) A prova abrangerá conhecimentos sobre os seguintes pontos do programa divulgado no edital:
- Edição analógica e digital de áudio e vídeo: aspectos técnicos sobre hardwares e softwares; sistemas
de gravação, exportação e armazenamento.
- O audiovisual como instrumento didático pedagógico.

12) Critérios de avaliação:
Execução das atividades propostas de acordo com as especificações técnicas solicitadas: 4 pts;
Demonstração de domínio sobre os recursos de edição de áudio e vídeo disponíveis e adequação do
uso desses recursos na execução das atividades propostas: 3 pts;
Demonstração do conhecimento e domínio na linguagem audiovisual em relação aos aspectos
solicitados na prova, incluindo o aspecto didático: 3 pts
13) O resultado da prova prática será representado pelo somatório de pontos obtidos em cada item
avaliado, totalizando 10 pontos.
14) 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.
15) A prova será filmada.
16) Caso o candidato não se sinta habilitado ao desenvolvimento de alguma das tarefas programadas,
deve manifestar-se à Banca Examinadora.
17) Os candidatos que não cumprirem as condições estabelecidas acima e no Edital nº 8/2017 estarão
desclassificados do Concurso Público.

