
PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE ZOOTECNISTA

EDITAL 2/2018

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGP) convoca os candidatos aprovados
para a prova prática para o cargo de Zootecnista – Campus Viçosa, que será realizada no
dia 5 de outubro de 2019, a partir das 08:00 horas, na Unidade de Ensino, Pesquisa e
Extensão em Gado Leiteiro, pertencente ao Departamento de Zootecnia 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.

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. 

A prova consistirá em avaliação teórico-prática, abrangendo questões relacionadas ao
conhecimento sobre:

1 – Alimentos utilizados para bovinos leiteiros;
2 – Manejo de ordenha para qualidade do leite

A prova será composta por 2 (duas) questões, com o tempo para execução máximo
de  30  (trinta)  minutos,  sendo,  no  máximo,  15  (quinze)  minutos  para  cada  uma  das
questões.

Cada uma das questões terão o valor de 50 (cinquenta) pontos, totalizando o máximo
de 100 (cem) pontos.

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

Camila Soares Cunha 7h30 às 8h 1º


