UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

EDITAL n° 45 , de 05 de setembro de 2012

O Reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, no uso de suas atribuições
legais, torna público o aditamento ao Edital n° 042/2012, publicado no Diário Oficial da União em 01 de agosto
de 2012, no item e subitens abaixo mencionados, permanecendo inalterados os demais:
6- DAS PROVAS
6.4. A Prova Prática aos candidatos inscritos nos cargos de Cenotécnico, Contrarregra e Costureiro de
Espetáculo/Cenário e habilitados na Prova Objetiva será realizada na cidade do Rio de Janeiro na Av. Pasteur,
nº 436 – Urca, no dia 08 de dezembro de 2012, com início as 9:00 horas,
6.4.1. O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 1 (uma) hora ao local designado à realização
da prova, munido do Cartão de Local de Prova – CLP – e Documento Oficial de Identidade (original) utilizado
no ato da inscrição.
6.4.2. O Cartão de Local de Prova – CLP estará disponível no período de 5 a 8 de dezembro de 2012 no
endereço eletrônico www.unirio.br/concursos e deverá ser impresso pelo candidato.
6.4.3. A UNIRIO não enviará o CLP aos candidatos por correio (ECT) ou qualquer outro procedimento de
expedição personalizada.
6.4.4. O local, o dia e horário indicados na forma do subitem 6.4. não serão alterados e não será permitida, por
quaisquer motivos, a permuta entre candidatos interessados.
6.4.5. O candidato que faltar no dia indicado, no subitem 6.4. para a realização da prova prática, será eliminado
do concurso.
6.4.6. Os critérios para avaliação da Prova Prática será o do quadro de provas a seguir:
Cargo

Cenotécnico

Contrarregra

Critério
Análise e entendimento de plantas
e desenhos. Capacidade de
especificação
de
técnica
construtiva e de matérias a partir
de plantas e desenhos. Aplicação
adequada de conteúdo matemático.
Capacidade de planejamento de
construção,
montagem,
armazenamento e manutenção de
dispositivos cênicos.
Construção
de
elemento
construtivo da cenotécnica.
Capacidade de planejamento para o
armazenamento e manutenção de
dispositivos
cênicos
e
de
contrarregragem
Capacidade de operar maquinarias
e manobras
Capacidade de operacionalizar
mudanças de dispositivos cênicos e
de objetos de contrarregragem
pesada ao longo da encenação

Pontuação
Mínima

Ponntuação
Máxima

0.75

3,0

0,75

3,0

1,0

4,0

0.75

3,0

0,75

3,0

1,0

4,0

Costureiro de Espetáculo/cenário

Análise e entendimento de imagem
de vestimenta. Capacidade de
especificação
de
materiais,
aviamentos e outros materiais
necessários com seus devidos
quantitativos. Aplicação adequada
de conteúdo matemático.
Capacidade de elaboração de
molde
Capacidade de confecção de peça
de indumentária.

0.75

3,0

0,75

3,0

1,0

4,0

6.4.7. Os Conteúdos Programáticos, para a Prova Prática, constarão das Instruções Complementares que poderão
ser obtidas acessando o endereço eletrônico: www.unirio.br/concursos.
6.4.8. A realização da prova prática é pública e seguirá as normas indicadas pela banca examinadora por ocasião
da sua realização.

Luiz Pedro San Gil Jutuca
Reitor

