
Orientações para a prova prática para o cargo de Técnico em Eletricidade

A Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  (PGP)  convoca  os  candidatos
aprovados para a prova prática para o cargo de Técnico em Eletricidade –
Campi Viçosa e Florestal, que será realizada no dia 23 de outubro de 2021, a
partir das 8h, no Laboratório de Engenharia Elétrica (LEE) em cima da Agência
do Banco do Brasil do Campus Viçosa da UFV.

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.

O candidato deverá comparecer para a realização da prova com calçado
fechado,  calça  comprida  e  camiseta/camisa  de  manga  curta  (evitar  tecidos
sintéticos);  não  deverá  portar  relógios,  pulseira,  colares,  anéis,  brincos
compridos e outros acessórios que possam enroscar em partes móveis; não
poderá utilizar boné, chapéu ou similares; deve estar em condições físicas para
executar operações de montagem prática. O candidato de cabelo longo deverá
mantê-lo preso de maneira a não enroscar em partes móveis.

A prova abrangerá questões relacionadas ao conteúdo programático do
Anexo II  do Edital  02/2019, disponível no sítio eletrônico da Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas.

O período máximo de realização da prova será de 15 (quinze) minutos
por candidato.

O candidato terá até 5 (cinco) minutos para resolver e responder cada
questão.

A  prova  será  composta  de  3  (três)  questões,  1  (uma)  questão  por
bancada, sendo que a 1ª (primeira) questão e a 2ª (segunda) questão serão
subdivididas em 4 (quatro) itens e a 3ª (terceira) questão será subdividida em 2
(dois)  itens  cada  uma,  totalizando  10  (dez)  itens  a  serem  respondidos.  O
candidato terá uma folha de respostas para cada questão onde constarão os
itens a serem respondidos objetivamente com a marcação de uma opção (letra)
como resposta de cada item.

O candidato terá até 5 (cinco) minutos para resolver e responder cada
questão. O período máximo de realização da prova será de 15 (quinze) minutos
por candidato.

Se não ocorrer a montagem e/ou o candidato não responder sobre a
questão prática dentro do tempo estipulado de até 5 minutos, a banca passará



a aplicação da questão seguinte nos mesmos critérios até completar o número
de 3 questões por candidato.

Se o candidato apresentar a solução da questão prática antes do tempo
máximo estipulado de até 5 minutos, a banca imediatamente passará a aplicar
a questão seguinte sem contabilizar o tempo restante da última questão para a
solução da questão em curso.

Para a totalização dos pontos atribuídos à Prova Prática, cada item das
3 (três) questões respondido corretamente valerá 10 pontos totalizando 100
pontos. 



ANEXO 1

CANDIDATO (A)
HORÁRIO DE ACESSO

(IMPRORROGÁVEL)
ORDEM DE

REALIZAÇÃO

Marcos Aurelio Freire Ferraz Passos – Campus Viçosa 7h30 às 8h 1º

William Resende Rocha – Campus Florestal 7h30 às 8h 2º

Thiago Marques de Souza – Campus Florestal 7h30 às 8h 3º

Dayane do Carmo Mendonça – Campus Florestal 7h30 às 8h 4º

Eduardo de Souza – Campus Florestal 7h30 às 8h 5º

Luis Fernando Freire de Souza – Campus Florestal 7h30 às 8h 6°

Filipe Sousa Barbosa – Campus Florestal 7h30 às 8h 7°


