
MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES E CONCURSOS

EDITAL CGIC Nº 073, DE 18 DE JUNHO DE 2012

A Universidade Federal de Pelotas,  por  meio do Centro de Gerenciamento de Informações e 
Concursos,  CONVOCA para a Prova Prática  os candidatos aprovados na Prova Objetiva do Concurso 
Público regido pelo Edital CGIC nº 043/2012,  para  os cargos de TÉCNICO EM HIDROLOGIA, 
TÉCNICO  DE  LABORATÓRIO/ÁREA  FÍSICA,  TÉCNICO  EM  PRÓTESE  DENTÁRIA  e 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA, conforme segue.

1. As datas, horários e locais, bem como as informações específicas de cada prova prática estão no Anexo 
deste Edital. 
2. O candidato deverá apresentar-se no local da prova com antecedência mínima de trinta (30) minutos do 
horário marcado para o seu início, com documento de identidade original, com foto.
2.1.  O candidato que não apresentar documento de identidade original não poderá fazer a prova e será 
automaticamente eliminado do concurso público.
2.2.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o documento de identidade por motivo de 
perda,  roubo ou furto deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, noventa (90) dias, será coletada a impressão digital e o fato deverá ser 
registrado na ata de aplicação da prova.
3. Não será admitido nos locais de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido.
4. Não haverá segunda chamada ou repetição da prova prática.
5.  Durante a realização da prova prática,  o candidato somente poderá circular pelo local de prova 
acompanhado do Examinador ou de fiscal, não podendo retirar-se, sob pena de ser eliminado dessa etapa.
6. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência ou a participação de terceiros na realização das 
respectivas provas.
7. A Prova Prática versará sobre os conteúdos de Conhecimentos Específicos e/ou descrição sumária do 
cargo, que constam do edital regulador do concurso - Edital CGIC nº 43/2012 - no Anexo 4.
8. Será ELIMINADO SUMARIAMENTE da Prova Prática, o candidato que, durante a realização dessa 
prova,  for  surpreendido  portando material  bibliográfico  e/ou  aparelhos  eletrônicos (tais  como: 
máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones,  tablets,  ipod, 
gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, 
agenda eletrônica,  notebook,  palmtop,  walkman, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., 
bem como relógio de qualquer espécie,  óculos escuros,  protetor auricular  ou quaisquer acessórios de  
chapelaria,  tais como chapéu, boné, gorro etc.) junto ao próprio corpo, ainda que em bolsas, sacolas,  
mochilas e assemelhados,  após o início da prova,  salvo o caso em que esses itens (sem a bateria, 
quando  possível,  no  caso  de  aparelhos  eletrônicos)  estiverem  acondicionados  em  embalagem 
fornecida pelo CGIC e colocada em lugar previamente definido pelos organizadores da prova.
8.1. Ainda que desligado o aparelho de PORTE proibido na sala de aplicação de provas, o candidato que o  
portar será ELIMINADO DO CERTAME.
8.2. O candidato, ao término da prova, ao sair da sala de aplicação da prova, deverá levar a embalagem 
com seus pertences, ainda FECHADA, não sendo permitido o uso de aparelho celular dentro do prédio,  
sob pena de ser eliminado do concurso.
8.3. O CGIC/UFPel recomenda que o candidato não leve nenhum dos itens citados no subitem anterior no  
dia de realização das provas, sob pena de assumir os riscos (perda por esquecimento, furto, confusão com 
bens de outrem, etc.).
8.4.  O CGIC/UFPel  não se  responsabilizará  por  perdas  ou extravios  de objetos  ou de equipamentos  
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados.



9. O resultado da Prova Prática será representado pela soma de pontos obtidos no conjunto dos itens que 
constituem a avaliação.

10. As disposições do edital de abertura do concurso – 043/2012 – e retificações posteriores permanecem 
válidas e inalteradas.

Christiano Martino Otero Avila
                        Diretor do CGIC

                                                                         Prof. Antonio Cesar Gonçalves Borges
                                                                                                Reitor



ANEXO (Edital CGIC nº 73/2012)

Prova     Prática - Edital     CGIC     Nº   043/2012  

Cargo: TÉCNICO EM HIDROLOGIA
Data/Hora da prova prática: dia 26/06/2012, às 08 horas.
Duração: 1 hora, por candidato.
Local: Colegiado do curso de graduação em Engenharia Hídrica da UFPel 
Endereço: Rua Gomes Carneiro 01, Campus PORTO, Bloco B, sala 313. Centro, Pelotas-RS.

Informações sobre a prova:
- A prova prática consistirá na realização de um conjunto de tarefas a partir de roteiro definido pela banca, 
relacionadas a técnicas e procedimentos aplicados para a medição de variáveis hidrológicas comumente  
de interesse no âmbito de bacias hidrográficas. Folhetos de instruções e/ou manuais dos equipamentos a 
serem utilizados na realização da  prova  prática serão disponibilizados,  se necessários,  para eventual 
consulta do candidato.  A definição de um roteiro tem como objetivo simular  as  diferentes  fases 
associadas à medição de uma dada variável hidrológica, além da instalação e manutenção periódica de  
equipamento e/ou instrumento específico.  Na realização da prova é esperado que o candidato apresente 
todos os procedimentos, em sequência adequada, necessários para a medição de cada variável hidrológica  
de interesse, demonstrando familiaridade com os equipamentos a serem utilizados, bem como técnicas e 
procedimentos   adequados para medição de cada variável hidrológica.
-  A  Prova Prática será realizada  individualmente,  sendo  que  a  ordem  de  realização  da  prova  será 
estabelecida,  mediante  sorteio,  no  horário  estipulado  para  o  início  da  prova.  O(s)  candidato(s)  que  
estiver(em) aguardando para a realização da prova permanecerá(ão) em uma mesma sala, acompanhados 
de fiscal  ou examinador,  mas sem acesso a material  bibliográfico e/ou qualquer  aparelho eletrônico,  
conforme item 8. 
- Os equipamentos disponibilizados para a realização da prova prática estarão em condições técnicas  
idênticas para todos os candidatos.

Critérios específicos para avaliação da prova prática:
- Domínio da instalação, montagem e/ou calibração do (s) equipamento (s) e/ou instrumento (s) a ser (em)  
utilizados;
- Domínio do uso do (s) equipamento (s) e/ou instrumento (s) a ser (em) utilizado (s), demonstrando  
precisão técnica na execução de cada tarefa;
- Competência na escolha do (s) equipamento (s) e/ou instrumento (s) e escolha adequada da sequência de 
etapas a serem realizadas para a medição de variáveis hidrológicas e montagem, instalação e manutenção 
dos equipamentos disponibilizados;
- Familiaridade com a utilização dos equipamentos disponibilizados;
- Habilidade na conversão da informação obtida através do (s) equipamento (s) e/ou instrumento (s) em 
um dado final, que possa realmente ser utilizado;
- Competência na realização de cálculos, quando necessário, para a obtenção de um valor de uma variável 
de interesse.

Candidatos classificados:

Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO – ÁREA: FÍSICA

Data/Hora da prova prática: 22/06/2012,  às 13 horas 
Duração: 50 min/candidato

Inscrição Nome
01584 REGINALDO GALSKI BONCZYNSKI
02443 IVANIR MEDEIRO DE AVILA



Local: Sala 419/Departamento de Física/Instituto de Física e Matemática
Endereço: Prédio 13/Departamento de Física/Campus Capão do Leão

Informações sobre a prova:
- A prova prática consistirá na realização de conjunto de tarefas a partir de roteiro definido pela banca, 
relacionado a um experimento de Física. Folhetos de instruções e/ou manuais dos equipamentos a serem 
utilizados na realização do experimento serão disponibilizados, se necessários, para eventual consulta do 
candidato.  A definição de um roteiro tem como objetivo contextualizar as tarefas de organização, 
montagem  e  execução  do  experimento.  Na realização destas tarefas,  é esperado que o candidato 
demonstre familiaridade com instrumentos,  equipamentos e programas diversos  presentes  em  um 
laboratório de ensino de Física.
-  A Prova Prática será realizada individualmente, cada uma com duração de 50 minutos, sendo então 
chamado um   candidato por vez e os demais permanecerão incomunicáveis em sala reservada e sem 
acesso a  material bibliográfico e/ou aparelho eletrônico, conforme item 8. Os candidatos farão a prova 
prática seguindo a ordem crescente do número de inscrição.
Obs.: Tendo em vista o número de candidatos (6) e o tempo de duração das provas, é permitido ao  
candidato levar seu próprio lanche no dia 22 de junho.

Critérios específicos para avaliação da prova prática:
- Domínio na montagem e configuração do experimento;
- Domínio na realização e coleta de dados do experimento;
- Domínio na interpretação física dos dados experimentais;
- Cuidado e segurança dos equipamentos.

Candidatos Classificados:

Cargo: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
Data/Hora da prova prática: 04/07/2012, às 14 horas 
Duração: 3 horas de prova
Local: Laboratório de Prótese da UFPel
Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 457, 2º andar

Informações sobre a prova:
- A Prova Prática consistirá na realização de uma atividade que será sorteada, a partir das atividades 
elencadas no Edital. O sorteio será realizado às 14 horas, do dia 4 de julho, na presença dos candidatos,  
utilizando-se para tal o  número de inscrição no concurso. O candidato que não estiver presente para o 
sorteio, no horário determinado no edital, será desclassificado automaticamente.
- As Provas Práticas serão realizadas pelos candidatos de forma simultânea, no mesmo laboratório.
Obs.: A indumentária e instrumental utilizados durante a prova prática, devem ser trazidos pelo  
candidato. Serão disponibilizados apenas os motores de bancada e o material de consumo para a 
execução das  atividades propostas. 

Critérios específicos para avaliação da prova prática:
- Domínio na execução das etapas da tarefa prática sorteada; 
- Disponibilidade e manuseio do instrumental necessário para execução da tarefa; 

Inscrição Nome
00318 EDUARDO GARCIA RIBAS
00387 VALTER ANTONIO FERREIRA
01248 ANDERSON LENA BALDEZ
01316 MARIELI SALLET
01453 FERNANDO CARVALHO MAGALHAES
01877 YURI LEMOS DE AVILA



- Habilidade para execução da tarefa sorteada, no tempo estipulado no edital; 
- Organização da bancada apropriada para atividade sorteada;
- Todas as etapas necessárias para execução do trabalho final, serão avaliados quanto à qualidade.

Candidatos Classificados:

Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Data/Hora da prova prática: 27/06/2012, às 9 horas
Duração: 30min/candidato
Local: Hospital de Clínicas Veterinária
Endereço: Campus Capão do Leão

Informações sobre a prova:
- A prova prática consistirá na realização de um conjunto de tarefas experimentais, por meio de um roteiro 
definido pela banca. A Prova Prática será realizada individualmente, cada uma com duração máxima de 
30 minutos, sendo então chamado um  candidato por vez e os demais permanecerão incomunicáveis em 
sala reservada e sem acesso a   material bibliográfico e/ou aparelho eletrônico (item 8 deste Edital).  Os 
candidatos farão a prova prática seguindo a ordem crescente do número de inscrição.
- O candidato deverá usar jaleco.
Obs.: Tendo em vista o número de candidatos (11) e o tempo de duração das provas, é permitido ao 
candidato levar seu próprio lanche no dia 27 de junho.

Critérios específicos para avaliação da prova prática:
Domínio e habilidade no uso dos EPIs radiológicos.
Domínio e habilidade no manuseio da aparelhagem radiológica.
Domínio e habilidade no manuseio da reveladora radiológica.
Domínio e habilidade no carregamento de chassi radiológico.
Domínio e habilidade na contenção de pacientes; tanto de grandes como de pequenos animais.

Candidatos Classificados:

Inscrição Nome
00536 TONI MUCCILLO GONCALVES
00870 NILSO BLANCO RODRIGUEZ NETO
01719 EDNA FELTRACO
01788 ELIANA SIQUEIRA PINTADO

Inscrição Nome
00089 DELFRANKE BALDEZ DOMINGUES
00230 LUCIELE TUROW DOMINGUES
00457 VALERIA MOURA DE OLIVEIRA
00770 JOAO OLIMPIO DA SILVA RODRIGUES
00948 THIAGO VICTORINO CLAUS
00978 MARISTELA WEEGE VOIGT
01059 MARCOS ROGERIO BRAGA SILVEIRA
01065 TIAGO DA SILVA ESCOBAR
01798 NEI PAULO LANES DA COSTA
02147 KAISER KRUGER
02341 FELIPE DONATO FERREIRA


