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EDITAL Nº 111/DDP/2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A CARREIRA
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA EM EDUCAÇÃO DA UFSC
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, EM
EXERCÍCIO, DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Edital nº
252/DDP/2013, publicado no Diário Oficial da União de 01/10/2013, Seção 3, página 92 e
087/DDP/2014, publicado no Diário Oficial da União de 17/02/2013, Seção 3, página 104, torna
público o cronograma detalhado da Prova Prática para o cargo de Técnico em Audiovisual,
conforme especificado a seguir:
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Conforme orientado pelo Edital 087/DDP/2014, a prova prática para o cargo de Técnico em
Audiovisual será realizada na cidade de Florianópolis para todos os candidatos aptos a realizar a
referida prova, independente do local de prova objetiva.
1.2 O Departamento de Desenvolvimento de Pessoas organizou a prova prática em dois períodos
(matutino e vespertino).
1.2.1 Os candidatos para o cargo de Técnico em Audiovisual, aptos a realizar a prova prática, que
realizaram a prova objetiva em Florianópolis serão denominados como Grupo 1.
1.2.2 Os candidatos para o cargo de Técnico em Audiovisual, aptos a realizar a prova prática, que
realizaram a prova objetiva em Blumenau serão denominados como Grupo 2.
1.2.3 A relação de candidatos aptos a realizar a prova prática para o cargo de Técnico em
Audiovisual pode ser observada no link:
http://antiga.coperve.ufsc.br/concursos/ddp/2013/resultado/habilitados_para_etapa2.pdf.
2. DO CRONOGRAMA DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM
AUDIOVISUAL
2.1 Do cronograma da prova prática para o cargo de Técnico em Audiovisual – Candidatos do
Grupo 1:
Data

Horário

Atividade

Local

08h00min

Abertura dos portões para os candidatos do Grupo 1

08h45min

Fechamento dos portões para os candidatos do Grupo 1

09/03/2014

Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima
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Data

Horário
09h00min

Atividade
Apresentação da Comissão Avaliadora (presença dos
candidatos Grupo 1) e assinatura da lista de presença.
Início previsto da prova para os candidatos (Grupo 1)*
MARCIO DA SILVA OLEIRO
DANILO FERNANDES ROSSI

09h15min

Local
(Florianópolis) na Sala 11
(térreo), Bloco B do Centro de
Comunicação e Expressão para todos os candidatos
classificados, independente do

RENAN RAMOS ROCHA

local da prova objetiva.

GREGOR ARRUDA WITTEE NEETZOW
PAULO ROBERTO ALVES DE ALMEIDA
FERNANDO JOSE DA SILVA ESPINDOLA
13h45min

Término previsto para a prova prática para os candidatos
Grupo 1**

2.2 Do cronograma da prova prática para o cargo de Técnico em Audiovisual – Candidatos do
Grupo 2:
Data

Horário

Atividade

Local

12h45min

Abertura dos portões para os candidatos do Grupo 2

13h30min

Fechamento dos portões para os candidatos do Grupo 2

13h45min

Apresentação da Comissão Avaliadora (presença dos
candidatos Grupo 2) e assinatura da lista de presença.

Campus Universitário Reitor

Início previsto da prova para os candidatos (Grupo 2)*

09/03/2014

(térreo), Bloco B do Centro de

para todos os candidatos

DIEGO DAMBROWSKI

classificados, independente do

MANOEL TAVARES FILHO

local da prova objetiva.

EDUARDO JOSÉ BORBA DE AMORIM
17h00min

(Florianópolis) na Sala 11

Comunicação e Expressão -

TARUANA GOMES
14h00min

João David Ferreira Lima

Término previsto para a prova prática para os candidatos
Grupo 2**

*Os candidatos serão selecionados individualmente para realizar a prova prática. Todos os
candidatos ficarão confinados em sala reservada aguardando serem chamados. Após o término
da prova, o candidato será levado até outra sala onde ficará confinado aguardando o término do
último candidato.
**Os candidatos poderão se retirar da sala sendo liberados, após 13h45min no caso dos
candidatos do Grupo 1 e após 17h no caso dos candidatos do Grupo 2. Poderá haver mudança
de horário em qualquer etapa devido a problemas técnicos ou ausência de algum candidato. Só
será permitida a saída após autorização do fiscal responsável.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. O candidato será eliminado do Concurso Público Edital 252/DDP/2013 quando: a) Retirar-se
do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da
prova no horário previsto para assinar a lista de presença, sendo automaticamente desclassificado;
b) Não apresentar a documentação exigida para identificação, conforme item 3.11 do Edital
252/DDP/2013; c) Faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus
auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; d) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio
para a execução dos testes ou tentando usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da
prova; e e) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.
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3.2. Não será permitido, durante todo o período do concurso em quaisquer fases, o porte e utilização
de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, de livros, de
anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo excluído do concurso o
candidato que descumprir esta determinação.
3.3. Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital nº. 252/DDP/2013 e
087/DDP/2014, que normatiza o Concurso Público para a Carreira de Servidor Técnico
Administrativo em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis, 20 de fevereiro de 2014.
Salezio Schmitz Junior
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