
 
MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES E CONCURSOS 

 

RETIFICAÇÃO DO 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, retifica o Anexo do Edital CGIC nº 073, de 18/06/2012, relativamente à Prova Prática do 

cargo de TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, conforme segue: 

a) ONDE SE LÊ: "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.";  

LEIA-SE: "A Prova Prática consistirá na realização de tarefa a ser definida pela banca, 

relacionada ao programa que consta do Edital CGIC nº 043/2012."; 

b) ONDE SE LÊ: "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;  

- 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.";  

LEIA-SE: "Critérios específicos para avaliação da prova prática: 

- Domínio na execução das etapas da tarefa prática;  

- Disponibilidade e manuseio do instrumental necessário para execução da tarefa;  

- Habilidade para execução da tarefa, no tempo estipulado no edital;  

- Organização da bancada apropriada para atividade; 

- Todas as etapas necessárias para execução do trabalho final, serão avaliados quanto à 

qualidade." 

 

Pelotas, 27 de junho de 2012. 
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