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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. 

Retificação 3/8/2009 
Acessórios de uso individual: Lápis(para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta de cor azul ou 

preta. Os candidatos deverão trazer um instrumento musical próprio para 
performance. 
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Cargo: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Campus Arapiraca) (Campus Sertão) 
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. 

 

 

 

 

 


