
PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE CONTRAMESTRE/OFICIO

EDITAL 5/2016

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGP) convoca os candidatos aprovados
para a prova prática para o cargo de Contramestre/Ofício – Campus Rio Paranaíba, que
será realizada no dia 8 de julho de 2017, na Diretoria de Projetos e Obras do Campus da
UFV  em  Viçosa,  ao  lado  do  Departamento  de  Engenharia  Agrícola  da  Universidade
Federal de Viçosa. 

O acesso ao local das provas será nos horários estabelecidos no  Anexo I desta
Convocação,  improrrogavelmente.  O  candidato  que  chegar  após  o  fechamento  dos
portões  terá  vedada  a  sua  entrada  no  setor  e  será  automaticamente  eliminado  do
concurso. 

O candidato deverá estar  portando documento de identidade original,  conforme
subitem 2.15.5 do Edital.

A ordem de realização da prova prática obedecerá à classificação final da prova
objetiva,  em  ordem  decrescente  de  pontuação  (das  maiores  para  as  menores  notas
obtidas). Os candidatos aguardarão o início de sua prova em uma sala reservada, sem
qualquer  comunicação  com  o  ambiente  externo.  Os  candidatos  convocados  para  a
primeira turma (os quatro primeiros classificados), após realizarem suas provas, deverão
aguardar, em outra sala reservada, até as 12h30.

A prova prática terá o valor de 100 (cem) pontos e será constituída de 5 (cinco)
questões, com o valor de 20 (vinte) pontos cada.

O tempo máximo para realização da prova será de 50 minutos por candidato.

Os  materiais,  equipamentos,  projetos  utilizados  para  a  prova  prática  serão
dispostos de forma preestabelecida para que os candidatos desenvolvam as questões.

Serão observadas as ações durante a execução da prova e a banca avaliadora
seguirá critérios de execução e organização.

Para a execução da prova o candidato deverá:

1 - Ser capaz de interpretar projetos, relatórios, registros da construção e ordens
de serviço, bem como transferir as informações constantes nos mesmos para a
obra;
2 - Ter noção de organização e armazenamento de diferentes tipos de materiais de
construção;
3 - Quantificar e especificar materiais necessários à execução dos serviços;
4 - Demonstrar habilidade na utilização de equipamentos, bem como conhecimento
sobre funcionamento e aplicação dos mesmos;
5 - Saber a utilização correta de equipamentos de proteção individual (EPI´s) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC´s);
6 - Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo
tarefas,  remanejando  pessoal,  controlando  qualidade  e  quantidade  do  trabalho
realizado.



Não  será  permitido  o  uso  de  aparelhos  celulares  ou  qualquer  outro  aparelho
eletrônico. Se houver necessidade de calculadora ou quaisquer outros equipamentos para
a realização da prova prática, eles serão fornecidos pela PGP.

Não será fornecido lanche, cabendo a cada candidato(a) tomar as providências
necessárias, caso tenha interesse em lanchar durante o período de espera.

A prova será registrada em vídeo e avaliada pela banca examinadora do concurso.

ANEXO I

NOME DO(A) CANDIDATO(A) HORÁRIO DE
ACESSO

(IMPRORROGÁVEL)

ORDEM DE
REALIZAÇÃO

GERALDO DOS REIS PAULO                  7h30 às 8h 1º

IURI SILVA E SOUZA                      7h30 às 8h 2º

GERALDO HENRIQUE DA SILVA RESENDE   7h30 às 8h 3º

JADER ROCHA FILHO                       7h30 às 8h 4º

ADMILSON DA COSTA E SILVA               12h às 12h30 5º

ANDRE SILVA DINIZ                       12h às 12h30 6º

SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO                 12h às 12h30 7º


