Universidade Federal de alagoas
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho – PROGEP
Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE

Edital de convocação Nº 95 de 13 de outubro de 2011
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL, por intermédio de sua Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do
Trabalho – PROGEP, CONVOCA, para a realização de prova prática, os candidatos abaixo relacionados, aprovados na prova
objetiva para o Cargo de Técnico de Laboratório/Química dos Campi A.C. Simões e Arapiraca/Polos, através do Concurso
Público para Técnico-Administrativos da UFAL, regido pelo Edital n.º 136/2010, de 15/09/10, publicado no DOU de 16/09/10
retificado pelo Edital nº 148, de 24/11/10, publicado no DOU de 25/11/10.
1.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS PROVAS PRÁTICAS:

Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA (Campi A. C. Simões e Arapiraca/Polos)
Dia da prova prática: 10 de novembro de 2011
Início da prova: conforme itens 4 e 5 deste Edital. Este horário é o determinado para que os candidatos estejam presentes
no local indicado da prova. Caso não estejam presentes neste horário, serão considerados desistentes e consequentemente
eliminados. Solicitamos que, para evitar problemas, estejam presentes no mínimo 30 minutos antes do horário
especificado.
Local: Laboratório de Ensino do Instituto de Química e Biotecnologia – IQB – UFAL – Campus A. C. Simões – UFAL - Cidade
Universitária – Maceió/AL.
Instruções Específicas:
a)

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

b)

Durante a realização da Prova Prática os candidatos que estiverem aguardando a vez, por grupo/horário, deverão ficar
incomunicáveis com o exterior, entendendo-se, quando necessário, com a Supervisão do Concurso.

c)

Não será permitido ao candidato que já tiver se submetido à Prova Prática permanecer no recinto onde ela esteja
sendo realizada.

d)

Fica proibido o uso de celulares, câmeras fotográficas e filmadoras, uso de camisetas regata, bermudas, chinelos e
sandálias, durante o confinamento e realização das provas. O (a) candidato(a) que for abordado(a) portando celular
(mesmo que desligado ou sem bateria) será desclassificado(a).

e)

Não será permitido o empréstimo de material entre candidatos uma vez que for solicitado e/ou cobrado para as provas
práticas.

f)

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.

g)

Porte obrigatório para realizar a prova prática: Documento de Identificação original com foto e os acessórios de uso
individual citados a seguir. Caberá ao candidato providenciar os referidos acessórios, ficando o mesmo
desclassificado(a) do Concurso caso não os esteja portando no local e horário indicados para a prova. Os acessórios
mencionados serão conferidos antes do início das provas práticas.

Acessórios de uso individual: Jaleco, calculadora científica, lápis (para possíveis rascunhos), borracha e caneta com tinta
de cor azul ou preta.

2.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO NA PROVA:

Considerando o exposto no item 9.3.1 e 9.3.2 do Edital nº 136/2010, retificado pelo Edital nº 148/2010, a prova prática do
Cargo de Técnico de Laboratório/Química avaliará os seguintes aspectos específicos: conhecimentos técnicos, manipulação
adequada de equipamentos e utensílios de laboratório, organização, apresentação dos resultados das atividades propostas.

3.

CALENDÁRIO:

Resultado Preliminar da Prova: 15/11/2011
Período de Recursos: 16 a 18/11/2011
Resultado Final: 30/11/2011.
4.

CANDIDATOS CONVOCADOS DO CAMPUS A. C. SIMÕES – MACEIÓ:
Inscrição

Nome

Documento de Identificação

Prova*

1-

0000246297

DANIEL INÁCIO DE LIMA

987147 SSP-AL

8h00

2-

0000247392

ISIS TORRES SOUZA

2001001223504 SSP-AL

8h00

3-

0000247025

LUIZ EDUARDO GOMES CALADO

730111 SSP-AL

8h00

4-

0000236612

CRISTOVÃO ANTÔNIO DA SILVA

2000001259452 SSP-AL

11h00

5-

0000237232

LÍVIA MANUELA OLIVEIRA DA SILVA

30915090 SJDS-AL

11h00

*Horário local
5.

CANDIDATOS CONVOCADOS DO CAMPUS ARAPIRACA/POLOS:
Inscrição

Nome

Documento de Identificação

Prova*

1-

0000247637

ALEX ALVES DANTAS

20000012522792 SSP/AL

11h00

2-

0000238338

JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA

1161343 SSP-AL

13h00

3-

0000255803

JAQUELINE DA SILVA LEOBINO

2001001197600 SSP-AL

13h00

4-

0000243110

ALMIR ANDERSON FEITOSA DE MOURA

2001004049955 SSP-AL

13h00

*Horário local
6.

A execução se dará através da COPEVE/NEPS;

7.

Ficam mantidas as demais disposições editalícias.

Silvia Regina Cardeal
Pró-Reitora

