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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

EDITAL Nº 01/2013, DE 27 DE JUNHO DE  2013. 
 

ANEXO III 
AVALIAÇÃO PRÁTICA 

 

Cargo: OPERADOR DE LUZ 
Data da Avaliação Prática: 14 de setembro de 2013 (sábado) 
Horário da Avaliação Prática: a partir das 10 horas 
Cronograma: - 10h entrega do texto teatral e sorteio da ordem da prova prática 
                      - 13h início da prova prática na ordem sorteada 
Local da Avaliação Prática: Sala Preta no Prédio REUNI III - UFSJ – Campus Tancredo Neves 
(CTAN) 
1. O candidato que não comparecer no local da Avaliação Prática (Sala Preta no Prádio REUNI III) 
até as 10 horas será automaticamente eliminado. 
2. Para esta prova o candidato deverá trazer sua caixa pessoal de ferramentas.  
3. Na Avaliação Prática o(a) candidato(a) será requisitado: 

 a criar e executar um plano de iluminação, a partir de texto fornecido pelo concurso. Nesta 
prova ele deverá apresentar o plano e montar a luz de uma das cenas do texto fornecido; 

 a  manejar equipamentos de iluminação a partir da orientação da Banca e, 

 a responder de forma oral a arguição da Banca.  
4. Serão avaliados: clareza das idéias; adequação em relação ao texto teatral fornecido; 
referências utilizadas; domínio do conteúdo; execução dos procedimentos; uso dos equipamentos; 
habilidade no manuseio dos equipamentos e criação artística.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
1. Apresentação do plano de iluminação do candidato: 30% 

Critérios Notas Conceito/Avaliação  

Domínio do tema de iluminação, segurança e clareza 
na apresentação do plano 

 
10,0 

Inadequado 
Pouco adequado 
Adequado 

0,0 
5,0 
10,0 

Abordagem dos elementos essenciais utilizados na 
concepção e elaboração do plano de iluminação, 
com capacidade de análise e síntese 

 
 

10,0 

Inadequado 
Pouco adequado 
Adequado 

0,0 
5,0 
10,0 

Uso adequado do tempo e domínio e utilização 
eficiente dos recursos didáticos escolhidos 

 
10,0 

Inadequado 
Pouco adequado 
Adequado 

0,0 
5,0 
10,0 

 

2. Manejo do equipamento de iluminação: 40% 

Critérios Notas Conceito/Avaliação  

Uso adequado do tempo   
15,0 

Regular 
Bom 
Ótimo 

5,0 
10,0 
15,0 

Domínio na utilização do material técnico escolhido  
 

15,0 

Regular 
Bom 
Ótimo 

5,0 
10,0 
15,0 

Capacidade de adequação ao espaço e ao material 
técnico fornecido 

 
10,0 

Inadequado 
Pouco adequado 
Adequado 

0,0 
5,0 
10,0 

 

3. Arguição da Banca: 30% 

Critérios Notas Conceito/Avaliação   

Capacidade de resposta a questões simples e 
complexas dentro do conteúdo da prova prática 

 
10,0 

Inadequado 
Pouco adequado 
Adequado 

0,0 
5,0 
10,0 
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Atualidade e precisão no tratamento dos conceitos e 
informações na área do concurso 

 
10,0 

Inadequado 
Pouco adequado 
Adequado 

0,0 
5,0 
10,0 

Motivação, disposição e dedicação ao cargo 
 

 
10,0 

Inadequado 
Pouco adequado 
Adequado 

0,0 
5,0 
10,0 

 

 

Cargo: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS 
Data da Avaliação Prática: 14 de setembro de 2013 (sábado) 
Horário da Avaliação Prática: a partir das 9 horas 
Cronograma: - 9h sorteio da ordem da prova prática 
                      - 9h15min início da prova prática na ordem sorteada 
Local da Avaliação Prática: Anfiteatro - Campus Dom Bosco (CDB) – UFSJ  
1. O candidato que não comparecer no local da Avaliação Prática (Anfiteatro do CDB) até as 9 
horas será automaticamente eliminado. 
2. A Avaliação Prática será individual e será realizada em 2 (duas) modalidades: 
1ª modalidade: 
Língua Portuguesa Oral para Língua Brasileira de Sinais (50 pontos): o candidato ouvirá a 
leitura de um texto de até 10 minutos em Língua Portuguesa, a qual será reproduzida por um 
aparelho de som. Após a audição, será tocada novamente a leitura do mesmo texto e o candidato 
deverá iniciar a tradução para a Língua Brasileira de Sinais. Todos os candidatos interpretarão o 
mesmo texto. O tempo total para essa modalidade é de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) minutos. 
2ª modalidade: 
Língua Brasileira de Sinais para Língua Portuguesa Oral (50 pontos): o candidato observará a 
apresentação de um vídeo de até 10 minutos com a filmagem de um texto em Língua Brasileira de 
Sinais. Após, será reproduzido novamente o mesmo vídeo e o candidato deverá iniciar a tradução 
para a Língua Portuguesa na modalidade oral. Todos os candidatos interpretarão o mesmo texto. 
O tempo total para essa modalidade é de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) minutos. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Critérios Notas Conceito/Avaliação  

• Tradução e interpretação do Português oral 
para Libras 

50,0 Fraco 10,0 

Regular 25,0 

Bom 35,0 

Ótimo 50,0 

• Tradução e interpretação da Libras para o 
Português oral 
 

50,0 Fraco 10,0 

Regular 25,0 

Bom 35,0 

Ótimo 50,0 

 
Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: CERÂMICA 
Data da Avaliação Prática: 14 de setembro de 2013 (sábado) 
Horário da Avaliação Prática: a partir das 9 horas 
Cronograma: - 9h sorteio da ordem da prova prática 
                      - 9h15min início da prova prática na ordem sorteada 
Local da Avaliação Prática: Laboratório da Escola de Cerâmica – Campus Tancredo Neves 
(CTAN) - UFSJ 
1. O candidato que não comparecer no local da Avaliação Prática (Laboratório da Escola de 
Cerâmica) até as 9 horas será automaticamente eliminado. 
2. A prova prática constará da formulação e controle de uma barbotina para moldagem de peças 
cerâmicas conformadas por despejo. 
3. Serão avaliados a formulação, pesagem, moagem e controle da massa através de medições 
como a de viscosidade. Serão avaliados também os resultados finais da moldagem com a 
utilização desta massa. 
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4. Para a prova de conhecimentos práticos específicos serão disponibilizados os materiais e 
equipamentos, no Laboratório Escola de Cerâmica. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Critérios Notas Conceito/Avaliação  

• Qualidade da formulação 25,0 Fraco 5,0 

Regular 13,0 

Bom 18,0 

Ótimo 25,0 

• Qualidade da elaboração e controle da 
massa 
 

25,0 Fraco 5,0 

Regular 13,0 

Bom 18,0 

Ótimo 25,0 

• Qualidade do resultado da moldagem 
 

25,0 Fraco  5,0 

Regular  13,0 

Bom  18,0 

Ótimo 25,0 

• Conhecimento e manejo dos materiais e 
equipamentos utilizados. 

15,0 Fraco  3,0 

Regular  7,0 

Bom  10,0 

Ótimo 15,0 

• Segurança, motivação, disposição e 
 dedicação ao cargo  de técnico de laboratório 
– cerâmica, verificados através de entrevista. 

10,0 Fraco  2,5 

Regular  5,0 

Bom  7,5 

Ótimo 10,0 

 
 


