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EDITAL 1/2019

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGP) convoca os candidatos aprovados
para a Prova Prática referente ao cargo de Diretor de Produção – Campus Viçosa, que
será realizada no dia 2 de junho de 2019, no Departamento de Comunicação Social,
localizado no segundo andar do Edifício Fábio Ribeiro Gomes, no  Campus da UFV em
Viçosa, com início às 8h e término às 12h, tendo duração total de 4 (quatro) horas. 

Os candidatos aptos a realizar a prova prática estão listados no resultado divulgado
em 20/05/2019 na página da PGP, podendo ser consultado por meio do link: (Candidatos
aptos a realizar a prova prática).

O acesso ao local da prova acontecerá das 7h10 às 7h40, improrrogavelmente. O
candidato que chegar após o fechamento dos portões terá vedada a sua entrada no
prédio e será automaticamente eliminado do Concurso. O candidato deverá portar
caneta  esferográfica  fabricada  em material  transparente  de  tinta  preta  ou azul,  lápis,
borracha e documento de identidade original com foto, conforme subitem 2.15.5 do Edital
1/2019, além do comprovante de inscrição.

O candidato não poderá usar boné ou chapéu (e similares), assim como portar, na
sala de realização das provas textos de qualquer natureza, cadernos, blocos de notas ou
quaisquer dispositivos eletrônicos, conforme item 5.5 do Edital  1/2019. A Universidade
Federal de Viçosa não se responsabilizará pela guarda dos objetos mencionados. 

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. 

NOME
ORDEM DE

REALIZAÇÃO

Douglas Tavares da Silva 1º

Eliesel de Melo Tanada 2º

Thales Alves de Castro Antunes 3º

Pedro Lima Salomão 4º

Fernando José Fialho Galvão 5º

Monique de Cássia Bertto 6º

Pedro Antun Lavigne de Lemos 7º

http://www.pgp.ufv.br/wp-content/uploads/2019/03/Edital-01_2019-Aptos-a-fazer-prova-pr%C3%A1tica.html
http://www.pgp.ufv.br/wp-content/uploads/2019/03/Edital-01_2019-Aptos-a-fazer-prova-pr%C3%A1tica.html


Vanessa Rocha de Souza 8º

Willian Rozemberg Fernandes 9º

Andre Luiz Godinho Aguiar 10º

Guilherme Alves Gouveia 11º

João Marcelo Menezes Cruz 12º

Juliano Coutinhio 13º

Maxwell Bruno Monteiro Carvalho 14º

Danilo Lucas Marcelino 15º

Edson Carvalho Pereira 16º

Letícia Cozoli 17º

Thauana Lorena Silva Magalhães Ferreira 18º

Israel Shoyti da Cruz Onimaru 19º

Vinicius de Castro Sant Anna 20º

 
Objeto de Avaliação:

A prova prática avaliará o candidato quanto à sua capacidade para a edição de
imagens e áudios, mediante um roteiro informado no momento da prova. Na hora da
prova, o candidato receberá arquivos de imagens e áudios independentes, que deverão
ser  ordenados  em  um  produto  final.  A  atividade  solicitada  será  realizada  em  um
microcomputador, com o software Premiere. O produto final deverá atender às técnicas de
edição  não-linear  conforme  as  referências  bibliográficas  sugeridas  neste  edital.  O
candidato  deverá exibir  domínio  dos softwares (Premiere,  Audition,  Photoshop e After
Effects),  além de capacidade de aplicar os conhecimentos técnicos na elaboração do
produto solicitado. 

A prova prática terá a duração máxima de 50 (cinquenta) minutos. Os critérios de
avaliação, observados durante a execução da tarefa e também no produto final, serão:

1. Domínio dos softwares utilizados (Premiere, Audition, Photoshop e After Effects) - 25
pontos;
2. Composição do produto segundo o roteiro indicado - 25 pontos;
3. Finalização do produto - 20 pontos;
4.  Adequação  técnica  do  produto  às  características  da  linguagem  audiovisual/
telejornalística - 10 pontos;
5. Corte e dimensionamento adequado dos arquivos de áudio e vídeo - 10 pontos;
6. Sincronização entre os arquivos de áudio e vídeo - 10 pontos.

Conteúdo Programático:

A prova prática será embasada na Descrição das Atribuições do Cargo (Anexo I do
Edital  nº  01/2019)  e  nos  Conhecimentos  Específicos  de  seu  conteúdo  programático,
conforme bibliografia sugerida na página da PGP (http://www.pgp.ufv.br).

 Viçosa, 21 de maio de 2019.

http://www.pgp.ufv.br/

