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Universidade Federal de alagoas 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho – PROGEP 

Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE 
 

 A Presidenta da Comissão do Concurso Público para Técnicos Administrativos UFAL 2009, regido pelo Edital 
n.º 41/2009, no uso de suas atribuições, torna pública as instruções para as provas práticas que acontecerão no 
período de 9 a 14 de agosto de 2009, conforme descrições a seguir para cada cargo. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS PROVAS PRÁTICAS 
A prova prática valerá de 0 a 100 pontos, dos quais estarão distribuídos e indicados em cada questão/atividade 

prática, cuja finalidade será avaliar os conhecimentos de cada candidato. As atividades estarão dentro da descrição 
de cada cargo, conforme item 2.7.1 do Edital n.º 41, de 27 de abril de 2009. Durante a prova prática, também poderá 
acontecer uma atividade de questionamentos sobre procedimentos das atribuições de cada cargo. Caso se faça 
necessário, os candidatos poderão ficar confinados em uma sala reservada antes e depois da realização de sua 
prova, para que não haja contato externo antes que todos os candidatos tenham completado e/ou iniciado suas 
atividades. É terminantemente proibido durante o confinamento e a realização das atividades, porte e/ou uso de 
aparelhos de comunicação(celular ou qualquer outro meio de comunicação de dados), equipamentos eletrônicos, 
fotográficos e filmadoras etc., podendo ser eliminado(a) quem desrespeitar as regras, exceto os equipamentos 
indicados, solicitados ou autorizados, se for o caso. Nos cargos de técnicos em laboratório, serão exigidas 
vestimentas adequadas para prova prática, devendo ser evitado o uso de camisetas regata, bermudas, chinelos, 
sandálias etc.. 

NÃO SERÁ PERMITIDO A NENHUM(A) CANDIDATO(A) REALIZAR AS PROVAS PORTANDO 
CELULAR(mesmo que desligado, sem bateria etc.). NÃO ACEITAREMOS CELULAR DOS CANDIDATOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DE PROVAS E/OU CONFINAMENTO. PORTANTO, NÃO LEVE 
CELULAR NO DIA DE PROVA. O(A) CANDIDATO(A) QUE FOR ABORDADO(A) COM CELULAR SERÁ 
DESCLASSIFICADO(A).  

Havendo portadores de necessidades especiais, estes terão prioridade na ordem de realização da prova. Os 
candidatos que solicitaram atendimento especial, terão até 1/4 a mais do tempo total de prova estabelecido no 
Caderno de Atividades Práticas. 

Solicitamos que todos os candidatos estejam presentes no mínimo, 30 minutos antes do horário marcado 
para início de sua prova, evitando possíveis transtornos e até problemas de desclassificação. Será 
desclassificado(a) o(a) candidato(a) que apresentar-se após decretado o início da prova com base no horário 
estabelecido em cada cargo. 

Os candidatos deverão ter conhecimento do dia, hora e local da realização de sua prova e do sorteio dessa 
ordem, quando for o caso, bem como detalhes como possíveis acessórios de uso individual que poderão ser 
cobrados para auxiliar na realização de suas atividades práticas, principalmente os indispensáveis, não cabendo 
qualquer reclamação quanto ao desconhecimento. Conheça seu local com antecedência. Não será permitido o 
empréstimo de material entre candidatos uma vez que for solicitado e/ou cobrado para as provas práticas.  

Todas as instruções contidas no Caderno de Atividades Práticas, também fazem parte das regras do concurso e 
deverão ser seguidas por todos os candidatos, podendo ser penalizado o candidato que desrespeitá-las. 

 
Porte obrigatório para realizar a prova prática: 

Documento de Identificação original com foto, segundo edital nº 41/2009/PROGEP/UFAL. 

Maceió/AL, 31 de julho de 2009. 
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Cargo: ADMINISTRADOR (Campus Maceió, Campus Arapiraca e Campus Sertão) 
Prova prática: 

Dia da prova da prova: 9 de agosto de 2009 

Início da prova: 13h00 

Local: Bloco 14 – Campus Universitário A.C. Simões – Cidade Universitária – Maceió/AL – ao lado da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEAC 

Observações: Os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por até 4 horas. 
Este tempo necessariamente não será o tempo para execução das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Organização, criatividade; e, por fim, uso correto das ferramentas 
administrativas(conteúdo). 

Acessórios de uso individual: Régua, calculadora, lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta 
de cor azul ou preta. 
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Cargo: ARQUIVISTA (Campus Maceió e Campus Sertão) 
Prova prática: 

Dia da prova: 9 de agosto de 2009 

Início da prova: 13h00 

Local: Bloco 14 – Campus Universitário A.C. Simões – Cidade Universitária – Maceió/AL – ao lado da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEAC 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 2 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Conhecimentos técnicos, capacidade de iniciativa, habilidade e precisão nos 
resultados. 

Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 
preta. 
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Cargo: AUDITOR (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Dia da prova da prova: 9 de agosto de 2009 

Início da prova: 13h00 

Local: Bloco 14 – Campus Universitário A.C. Simões – Cidade Universitária – Maceió/AL – ao lado da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEAC 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas 
por até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para 
execução das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Adequação das respostas com a folha de respostas. Uso correto do vernáculo. 
Coerência e adequação com o tema formulado. Apreciação técnico e 
fundamentada da(s) questão(ões) apresentada(s). 

Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 
preta. 
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Cargo: CONTADOR (Campus Maceió e Campus Arapiraca) 
Prova prática: 

Dia da prova da prova: 9 de agosto de 2009 

Início da prova: 13h00 

Local:  Bloco 14 – Campus Universitário A.C. Simões – Cidade Universitária – Maceió/AL – ao lado da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEAC 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Precisão nos resultados(com clareza e objetividade) e a organização. 
Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 

preta. 
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Cargo: MÚSICO CORREPETIDOR – PIANO 
Prova prática:  

Sorteio da ordem de prova: 12 de agosto de 2009 às 9h. Sala 12 do Setor de Artes, Espaço Cultural da 
Universidade Federal de Alagoas – Praça Visconde de Sinimbu, 206 – Centro – 
Maceió/AL 

Dia da prova: 14 de agosto de 2009 

Início da prova: 8h00 

Local: Sala 12 do Setor de Artes, Espaço Cultural da Universidade Federal de Alagoas – Praça Visconde de 
Sinimbu, 206 – Centro – Maceió/AL 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 4 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

I. O candidato deverá preparar, à sua escolha, uma peça de cada um dos livros indicados em cada 
um dos pontos, descritos abaixo. 

II. Os candidatos convocados para prova prática, deverão estar presentes para o sorteio da ordem 
de apresentação e ensaio(opcional): dia 12/08/2009 às 9h, na Sala 12 do setor de Artes do Espaço 
Cultural da Universidade Federal de Alagoas. 

III. A organização do Concurso disponibilizará 1 hora de ensaio para cada candidato a partir das 10h 
do dia 12 de agosto de 2009 na sala 12 do setor de Artes do Espaço Cultural da Ufal. 

IV. O candidato que não estiver presente no dia e horário do sorteio, não poderá fazer 
questionamentos posteriores sobre quaisquer resultados realizados nos sorteios. 

V. O candidato deverá fornecer a banca, no momento da apresentação (14/8/2009), 2 cópias de cada 
peça que executará. 

VI. No dia da apresentação (14/8/2009), a banca escolherá 5 peças, daquelas preparadas pelo 
candidato de acordo com o item I dessas instruções.  

VII. Será apresentada pela banca ao candidato uma peça de livre escolha para leitura a primeira vista. 
VIII. No dia da prova prática (14/8/2009), faz-se obrigatória a apresentação das peças em forma de 

acompanhamento, não necessariamente o candidato acompanhará um cantor. 
Autores e Peças a serem estudadas: 
1. Período Barroco  

PARISOTTI, Alessandro (transcrição e revisão) Arias antiguas (vol 1 e 2). Buenos Aires: Ricordi. 
VIVALDI, Antonio. Arie d´opera per Soprano. Milano: Ricordi, 2005.  

2. Período Clássico   
HAYDN, Joseph. Lieder für Singstimme und Klavier.  Deutschland: G. Henle Verlag, s.d. 
MOZART, W. A. 12 Songs (de 1. Ridente la calma, K. 210a à peça nº 12. Das Kinderspiel, K. 598) . John Glenn 
Paton, Editor, s.d. 

3. Período Romântico 
BRAHMS, Johannes. Deutsche Volkslieder. Hamburg: Simrock, s.d. vols. 1. 
SCHUBERT, Lieder. Lieder: Die schöne Müllerin. (voz média). Kassel: Bärenreiter, s.d. vol. 1. 

4. Século XX  
RODRIGO, Joaquin. Cuatro Madrigales Amatorios (voz média). London: Chester Music, s.d.  
STRAUSS, Richard.  Lieder Album II. (para voz média). Vienna: Universal, s.d. 

5. Música Brasileira 
PEIXE, Guerra. Trovas Capixabas. São Paulo: Ricordi, s.d. 
VILLA-LOBOS, H. Álbum Miniaturas- Piano e Canto. São Paulo: Arthur Napoleão, s.d. 
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Continuação Cargo: MÚSICO CORREPETIDOR – PIANO 

 

Número de atividades: 2 (1 execução das 5 peças e 1 leitura a primeira vista) 
Critérios de avaliação:  Leitura, Dinâmica, Fraseado, Expressão, Postura. 
Acessórios de uso individual: Partituras e caneta com tinta de cor azul ou preta. 
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Cargo: REGENTE (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Dia da prova: 14 de Agosto de 2009 

Início da prova: 14h00 

Local: Sala 12 do Setor de Artes, Espaço Cultural da Universidade Federal de Alagoas – Praça Visconde de 
Sinimbu, 206 – Centro – Maceió/AL. 

Instruções Específicas: As 9h00 do dia 12 de agosto de 2009, na sala 12 do Setor de Artes do Espaço Cultural 
da UFAL, a banca se reunirá com todos os candidatos e sorteará a ordem e o horário 
dos ensaios, estes que deverão ocorrer 24 horas depois do sorteio, assim como será 
sorteada a ordem dos candidatos e a hora da prova prática de cada candidato. Serão 
disponibilizadas 2 (duas) horas de ensaio para cada candidato com o octeto vocal 
(SSAATTBB), piano acústico e o pianista co-repetidor, com intervalo de 1 (uma) hora 
entre um candidato e outro, para descanso vocal do octeto. Os ensaios deverão 
ocorrer na sala 12 do Setor de Artes. O candidato que não estiver presente ao sorteio 
de acordo com a informação acima estabelecida, aceitará as determinações da 
organização do Concurso. 

 Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 3 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades de cada candidato. 

Autores e Peças a serem estudadas: 

1. Período Barroco 
BACH, J. S. Gloria sei dir gesungen (Kantate 140), s.e., s.d. 

HANDEL, G, F. Sa trionfar virtute  (da ópera Ariodante), s.e., s.d. 

2. Período Clássico  
HAYDN, J. Salve Regina (a quattro vocci ma soli – 1771). Copyright 1965 Ludwig Dublingen (apenas o trecho 
do  Ad te clamamus)  
MOZART, W. A. Chor der Janitscharen (da ópera O Rapto no Serralho). Leipzig,: Universal, s.d. 

3. Período Romântico 
MENDELSSOHN, F. Bartholdy. For the Lord is gracious (first version). In Motteten, op.69. Kassel: Bärenreiter, 
s.d. pp. 13 e 14. 

MASCAGNI, Pietro.  A casa, a casa, amici (Coro da ópera Cavalleria Rusticana). Milano: Casa Musicale 
Sonzongno, s.d. 

4. Século XX   
LEAVITT, John. Hodie, s.e., s.d. 

MIGNONE, Francisco. Cateretê, s.e.,s.d. 

5. Música Brasileira 
Anônimo de Taubaté (séc. XVIII)  Domine Jesu (in Música Sacra Paulista).  DUPRAT, Régis (Org.). São Paulo: 
Arte e Ciência: 1999, pp. 40 e 41 

VILLA-LOBOS, Heitor. Ave Maria (1918). Copyright by H. Villa-Lobos, s.e. 

 

Atividades: Execução com o octeto vocal de 5 peças, sendo uma de cada período segundo escolha do 
candidato, de acordo com o programa apresentado. 

Critérios de avaliação:  Gestual – Condução do grupo coral – Expressão – Sonoridade – Estilo 
Acessórios de uso individual: Partituras e caneta com tinta de cor azul ou preta. 
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Prova prática: EDITOR DE IMAGENS (Campus Maceió) 
Sorteio da ordem de prova:  10 de agosto às 15h00 na sede da COPEVE, Praça visconde de Sinimbú, 206 – 

Centro – Maceió/AL. (Espaço Cultural da UFAL) 
Dia da prova: 11 de agosto de 2009 

Início da prova: Definido no sorteio para cada candidato.  
Local: Bloco do Curso de Comunicação (COS) – Campus A. C. Simões – UFAL – Cidade Universitária – 

Maceió/AL. 
Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 

até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Criatividade, uso correto dos equipamentos, e timing. 
Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 

preta. Fica a critério do candidato levar arquivos sonoros de sons incidentais 
caso ache necessário para a finalização. 
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Cargo: OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E TV (Campus Maceió) 
Prova prática:  

Ordem de prova: Lista alfabética 

Dia da prova: 12 de agosto de 2009 
Início da prova: 9h00 

Local: Bloco do Curso de Comunicação (COS) – Campus A. C. Simões – UFAL – Cidade Universitária – 
Maceió/AL. 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 4 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação: Demonstração de conhecimentos prático da função. 
Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 

preta. 
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Cargo: TAXIDERMISTA (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Dia da prova: 11 de agosto de 2009 

Início da prova: 14h00 

Local: Laboratório LMD4 (Laboratório de vertebrados) ICBS/UFAL (Antigo CCBI) – Praça Afrânio Jorge s/n 
(Praça da antiga Faculdade de Medicina) – Maceió/AL.  

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação: Observação das regras de segurança pessoal; postura e conduta profissional; 
conhecimento do protocolo adotado no processo de taxidermia; habilidade do uso dos 
equipamentos e apresentação final dos espécimes taxidermizados. 

Acessórios de uso individual: Jaleco, luvas cirúrgicas, instrumentos cirúrgicos, trena ou régua, lápis(para 
possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou preta. 
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Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO INDUSTRIAL (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Sorteio da ordem de prova: 10 de agosto às 15h30 na sede da COPEVE, Praça visconde de Sinimbú, 206 – 
Centro – Maceió/AL. 

Dia da prova: 11 de agosto de 2009 

Início da prova: Definido no sorteio para cada candidato. 
Local: Núcleo de Pesquisas Tecnológicas do CTEC – Campus A. C. Simões – UFAL – Cidade Universitária – 

Maceió/AL. 
Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 

até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Organização, habilidade, boas práticas e interpretação. 
Acessórios de uso individual: Vestimentas adequadas para prática de atividades em laboratório, lápis(para 
possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou preta. 
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Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANATOMIA E NECRÓPSIA (Campus Arapiraca) 
Prova prática: 

Dia da prova: 11 de agosto de 2009 

Início da prova: 8h30 

Local: Laboratório de Anatomia do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde – ICBS (antigo CCBI), Praça 
Afrânio Jorge, s/n (Praça da antiga Faculdade de Medicina) – Centro – Maceió/AL. 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 4 (quatro) horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para 
execução das atividades. 

 Fica proibido o uso de câmeras fotográficas e filmadoras, uso de camisetas regata, 
bermudas, chinelos e sandálias, durante o confinamento e realização das provas. 

Acessórios de uso individual: Jaleco, 1 ou mais pares de luvas, máscara, óculos (opcional), lápis(para 
possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou preta. 

Critérios de avaliação na prova: Conhecimentos técnicos, capacidade de iniciativa, precisão nos resultados, 
organização, uso correto de equipamentos de proteção individual (EPI), 
apresentação do candidato. 
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Cargo: TÉCNICO EM ARQUIVO (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Dia da prova: 9 de agosto de 2009 

Início da prova: 15h00 

Local: Bloco 14 – Campus Universitário A.C. Simões – Cidade Universitária – Maceió/AL – ao lado da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEAC 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 2 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Conhecimentos técnicos, capacidade de iniciativa, habilidade e precisão nos 
resultados. 

Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 
preta. 
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Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Dia da prova: 9 de agosto de 2009 
Início da prova: 13h00 

Local: Bloco 14 – Campus Universitário A.C. Simões – Cidade Universitária – Maceió/AL – ao lado da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEAC 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Precisão nos resultados(com clareza e objetividade) e a organização. 
Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 

preta. 
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Cargo: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Ordem de prova: Lista alfabética 

Dia da prova: 9 de agosto de 2009 

Início da prova: 9h00 

Local: Laboratório de Cariologia da Faculdade de Odontologia da UFAL (FOUFAL) – Campus A. C. Simões – 
CESAU. 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação: Atenção, organização dos instrumentais, uso correto dos instrumentais durante a 
manipulação dos material e resultado final de cada material manipulado. 

Acessórios de uso individual: Equipamentos de Proteção Individual (EPI): gorro (1 unidade), máscara (1 
unidade), luva de procedimento (dois pares) e jaleco (1 unidade), lápis(para 
possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou preta. 
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Cargo: TÉCNICO EM MÚSICA (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Ordem de prova: Lista alfabética 

Dia da prova: 11 de agosto de 2009 

Início da prova: 14h00 

Local: Laboratório de informática Setor de Artes, Espaço Cultural da Universidade Federal de Alagoas – 
Praça Visconde de Sinimbu, 206 – Centro – Maceió/AL. 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação:  Afinação, clareza na execução, precisão rítmica, andamento e compreensão da 
estrutura musical. 

Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 
preta. 
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Cargo: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Ordem de prova: Lista alfabética 

Dia da prova: 10 de agosto de 2009 

Início da prova: 8h00 

Local: Laboratório de Prótese da Faculdade de Odontologia da UFAL (FOUFAL) – Campus A. C. Simões – 
CESAU. – Cidade Universitária – Maceió/AL 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação: Habilidades técnicas, uso correto dos equipamentos e recursos, precisão nos 
resultados, organização. 

Acessórios de uso individual: Jaleco, lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul 
ou preta. 
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Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Ordem de prova: Lista alfabética 

Dia da prova: 10 de agosto de 2009 

Início da prova: 9h00 

Local: Recepção do serviço de Radiologia (Corredor principal do Hospital Universitário) – Hospital 
Universitário – HU – Campus A.C. Simões – Cidade Universitária – Maceió/AL 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 4 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação: Conhecimentos técnicos na função, habilidade, precisão dos resultados, cortesia. 
Acessórios de uso individual: Lápis (para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 

preta. 
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Cargo: TÉCNICO EM SOM (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Sorteio da ordem de prova:  9 de agosto às 10h00 na sede da COPEVE, Praça visconde de Sinimbú, 206 – 
Centro – Maceió/AL. 

Dia da prova: 10 de agosto de 2009 

Início da prova: Definido no sorteio para cada candidato. 
Local: Laboratório de Rádio do Curso de Comunicação Social da UFAL – Bloco do Curso de Comunicação 

(COS) – Campus A. C. Simões – UFAL – Cidade Universitária – Maceió/AL. 
Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 

até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação: Conhecimentos técnicos de operação de uma mesa de áudio, microfone e edição de 
atividades áudio-musical. 

Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 
preta. 
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Cargo: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Ordem de prova: Lista alfabética 

Dia da prova: 14 de agosto de 2009 

Início da prova: 8h00 

Local: Instituto de Computação – IC / UFAL - Campus Universitário A.C. Simões – Cidade Universitária – 
Maceió/AL. 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Softwares disponibilizados para as atividades: Sistema operacional (Linux ou Windows), Máquina virtual Java da 
Sun, Eclipse IDE, MySQL(SGBD), Front end para manipulação de 
base de dados do MySQL (MySQL Admin). 

Critérios de avaliação: Criatividade, atenção, domínio do uso das ferramentas e tecnologias, tempo de 
resposta para cada questão (eficiência), precisão das respostas (eficácia) e 
organização. 

Acessórios de uso individual:  Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 
preta. 
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Cargo: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Campus Arapiraca) 
Prova prática: 

Ordem de prova: Lista alfabética 

Dia da prova: 14 de agosto de 2009 

Início da prova: 14h00 

Local: Instituto de Computação – IC / UFAL - Campus Universitário A.C. Simões – Cidade Universitária – 
Maceió/AL. 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação: Criatividade, atenção, domínio do uso de software e aplicativos, tempo de resposta 
para cada questão (eficiência), precisão das respostas (eficácia) e organização. 

Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 
preta. 
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Cargo: AUXILIAR DE BIBLIOTECA (Campus Maceió, Campus Arapiraca e Campus Sertão) 
Prova prática: 

Ordem de prova: Lista alfabética 

Dia da prova: 11 de agosto de 2009 

Início da prova: 14h00 

Local: MINI AUDITÓRIO da Biblioteca Central da UFAL – Campus Universitário A.C. Simões – Cidade 
Universitária – Maceió/AL 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 3 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação: Exatidão nos resultados. 
Acessórios de uso individual: Documento de identificação original com foto, lápis(para possíveis rascunhos), 

borracha e caneta com tinta de cor azul ou preta. 
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Cargo: CENOTÉCNICO (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Dia da prova: 14 de agosto de 2009 

Início da prova: 8h00 

Local: Sede da COPEVE, Espaço Cultural da Ufal – Praça Visconde de Sinimbu, 206 – Centro – Maceió/AL 

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Criatividade, habilidade, organização, uso correto dos recursos. 
Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 

preta. 
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Cargo: COSTUREIRO DE ESPETÁCULO/CENÁRIO (Campus Maceió) 
Prova prática: 

Dia da prova: 14 de agosto de 2009 

Início da prova: 14h00 

Local: Sede da COPEVE, Espaço Cultural da Ufal – Praça Visconde de Sinimbu, 206 – Centro – Maceió/AL  

Instruções Específicas: Todos os candidatos deverão estar disponíveis para realização das provas práticas por 
até 5 horas. Este tempo não necessariamente será o tempo disponível para execução 
das atividades. 

Critérios de avaliação na prova: Criatividade, habilidade, organização, uso correto dos recursos. 
Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 

preta. 


