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2012 – CONCURSOS PÚBLICOS
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
Com a aplicação da prova de Assistente em Administração - PROGEP, no domingo dia 03/06/2012, a Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas encerra o terceiro concurso já realizado em 2012.
Para todos os concursos realizados foi fundamental a participação das unidades: Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, Editora e
Gráfica – EDGRAF e Prefeitura Universitária - PU bem como das Bancas Examinadoras.
O primeiro concurso realizado em 01/04/2012, teve por objetivo selecionar candidatos para 19 cargos de Servidor TécnicoAdministrativo em Educação. Inscreveram-se aproximadamente 1.600 candidatos que disputaram 34 vagas, realizando provas teóricas e/ou
práticas e análise de currículo.
Em 15/04/2012, foi realizado o segundo concurso para a seleção de candidatos ao cargo de Auxiliar Administrativo, tendo como
inscritos aproximadamente 1000 candidatos para 07 vagas.
O terceiro e último concurso aconteceu no primeiro domingo do mês de junho, dia 03, para o cargo de Assistente em Administração.
Neste, quase 6.000 candidatos se inscreveram para 26 vagas em Rio Grande, 01 vaga no Campus São Lourenço do Sul e 01 vaga para Santo
Antônio da Patrulha.

Considerando o número de candidatos para o cargo de Assistente em Administração, que se caracterizou como o maior concurso já
realizado na Universidade, a prova, constituída de 15 questões de português, 15 de informática e 20 de legislação, foi aplicada no Campus
Carreiros, para aproximadamente 4800 candidatos, no Campus Saúde para 470 candidatos e no Campus IFRS para 620 candidatos.

O número expressivo de candidatos demandou da Comissão Central um planejamento diferenciado dos demais concursos e contou
com a participação decisiva de servidores e alunos.
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COMISSÃO CENTRAL
Em 16/05/2012 foi realizada reunião pela Comissão Central com
representantes da Prefeitura Universitária e da Comunicação Social, visando
estabelecer as estratégias para a logística a ser aplicada no concurso e também
para o planejamento de divulgação na mídia.
No dia 01/06/2012, a Comissão Central se reuniu com os 24 membros de
comissão setorial, previamente selecionados, e representantes da Prefeitura
Universitária, quando foi entregue e debatido, o manual de instruções,
procedimentos e ações a serem adotadas em cada ambiente de prova.
Para o dia de aplicação da prova, 03 de junho (domingo), foram utilizados
pela Comissão Central 525 colaboradores que atuaram como membros de
comissões setoriais, fiscais, responsáveis pela infraestrutura de cada campi,
encanador, eletricista, chaveiro, vigilantes e motoristas.
Comissão Central:
Claudio Paz de Lima e Miriam Martinatto da Costa

COLABORADORES
Fiscais servidores
Fiscais alunos
Comissão Setorial
Comissão Central
Servente
Porteiro
Vigilantes
Eletricista
Encanador
Chaveiro
Chefe Manutenção
Motorista
PU/Supervisores
Atendimento à saúde
Tradutor de linguagem
de sinais
Ledor
TOTAL

TOTAL
193
230
25
2
9
16
29
3
2
2
1
3
4
3

Alguns fiscais de Sala, aqui representando o total de 423 fiscais que atuaram em nosso concurso do
dia 03/06/2012

2
1
525

A Comissão Central encaminhou previamente à Prefeitura Universitária relação
do quantitativo de cadeiras de canhotos e destros necessárias em cada sala de
aplicação de prova.
Foram instituídas seis Comissões Setoriais, compostas por três membros, para
cada prédio de aplicação de prova no Campus Carreiros, uma Comissão Especial para
atendimento de candidatos portadores de deficiência, uma Comissão Setorial para o
Campus IFRS e uma Comissão Setorial para o Campus Saúde, que tiveram por
responsabilidade fazer a conferência no dia que antecedeu a aplicação das provas do
quantitativo de cadeiras dispostas em cada sala de prova.
As Comissões Setoriais também foram responsáveis pela fixação da relação de
candidatos em cada sala de prova do prédio. Neste dia também, foi afixada em quadros
murais a relação completa de todos os candidatos, aptos a realizar o concurso, em
ordem alfabética, que estariam prestando concurso na Universidade, identificando o
Campus, o prédio e a sala de realização da prova.
A iniciativa visou que os candidatos que não acessaram o sítio da
PROGEP, desde o dia 24 de abril de 2012, quando foram divulgados os locais de
prova, ainda, ao chegar em qualquer um dos três campi pudessem consultar ou
confirmar o local de realização de sua prova.

Supervisor Campus Saúde: Sergio Luiz Soares da Costa;
Prefeita/PU: Elenise Ribes Rickes;
Responsável no SIDEC: Domingos Sávio Zabot Dias;
Responsável no Campus Cidade: Nelson Marinho Souto

No dia 03/06/2012, às 7h30min, a Comissão Central entregou a cada
Comissão Setorial os malotes lacrados, contendo, em envelopes também lacrados, o quantitativo exato de provas de cada sala, as atas de
presença e ocorrência.
Para seleção dos fiscais foram realizadas, pela Comissão Central, 6 (seis) reuniões, considerando que foram necessários 5 (cinco)
momentos de convocação até que se atingisse o número de fiscais identificado, pela Comissão Central, como necessário para o concurso.
Nas reuniões com os fiscais foi entregue documento contendo instruções e orientações em referência aos procedimentos e postura
necessária para o concurso.
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COMISSÕES SETORIAIS

Maricler Cunha da Silveira
Flavio Luiz Costa Cruz
Carla Rosane Rodrigues Oleiro

Vera Regina Oliveira Santos
Marcio Luis Soares de Brito
Amelia Irene Vieria Corvello

Fernando Moura da Veiga
Maria Glaci Ferreira Silveira
Marisa Musa Hasan Hamid

Laureci da Costa
Rosaura Alves da Conceição
Jorge Augusto da Silveira Bastos

Fabio Henrique Valejo Lopes
Cybele Troina do Amaral
Adriana Dias Silveira

Gilmar Freitas Silva
Clarete Ceron Zanetti
Ronaldo Piccioni Teixeira

Agnese Campolsivan Ataíde
Maria Olsen Oliveira Correa
Evanir Loren Dutra

Paulo Roberto Votto
Edson Machado Castro
Younan Chaker Nader Filho

No prédio da Psicologia foram
reservadas duas salas para atendimento a três
candidatos com deficiência auditiva e um
candidato com deficiência visual.

Denise Gul Cardoso
No Campus Carreiros, aos candidatos que apresentavam dúvidas quanto à localização, foi entregue um mapa, elaborado pela
PROINFRA, fazendo constar somente a identificação dos locais de realização das provas, dos banheiros localizados fora dos prédios de prova
e do Centro de Convivência - CC.
A iniciativa teve por objetivo minimizar o congestionamento de carros que
acessaram ao Campus Carreiros, dotando o candidato motorista de uma informação
impressa e ágil, quanto aos prédios de realização das provas.
No entanto, ainda assim, a partir das
8h30min foi observado congestionamento do
trânsito de entrada no Campus Carreiros e por
consequência de acesso aos prédios, que
perdurou até alguns minutos antes do início da
prova.
Os portões de entrada de candidatos às
salas de prova foram abertos às 9h, ou seja, com
uma hora de antecedência ao início da mesma.
As 10h foram fechadas as portas de acesso aos prédios e dado início aos procedimentos
de aplicação da prova.

Foto: Jô Folha
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AVALIAÇÃO
Os três concursos
realizados neste ano pela
Universidade para Servidor
Técnico-Administrativo
em
Educação, ocorreram em
clima de tranquilidade. Os
dois primeiros, considerando
o número de inscritos,
demandaram um quantitativo
menor de colaboradores e
uso exclusivo do Campus
Carreiros para aplicação das
provas.
O concurso realizado no dia 03 de junho de 2012, exigiu da PROGEP a criação de procedimentos e de uma logística ainda não
experimentada de uso de locais diferenciados para aplicação das provas.

O exercício da construção coletiva, de trabalho em equipe e de co-responsabilidades, em especial no dia de aplicação da prova, foi
marcado pela identidade e compromisso de cada um dos colaboradores com a missão que lhes foi delegada.
Por mais que NÃO seja surpresa esse espírito de solidariedade e companheirismo que move as pessoas da nossa FURG, servidores
e neste evento também alunos e terceirizados, comove e orgulha a quem tem a missão de dirigir, a responsabilidade que cada um tomou para
si na busca da perfeição e do exercício pleno da nossa capacidade de planejar bem e de executar melhor ainda.

Quando temos pessoas comprometidas com o coletivo,
identificadas e focadas na defesa da imagem da Universidade, no
momento de tamanha exposição, o resultado não pode ser outro que
não o sucesso do desafio proposto.
Registrar o profundo reconhecimento da Pró-Reitoria de
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas a todas as pessoas que se
envolveram na realização dos concursos (bancas examinadoras, NTI,
EDGRAF, PU, PROINFRA, fiscais, membros de comissão setorial,
administrador, analista de TI, vigilantes, serventes, porteiros,
motoristas, eletricistas, encanadores, chaveiro), mais do que uma
obrigação, torna-se neste momento, um prazer absolutamente
indescritível.

A cada uma destas pessoas, nosso
agradecimento e cumprimento pela excelência do
trabalho.
Claudio Paz de Lima
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
PRESERVE A VIDA! VELOCIDADE MÁXIMA NO CAMPUS CARREIROS: 50 KM/H

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP
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