
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO
PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

EDITAL N. 01/2018

O Centro de Seleção da UFG estabelece e torna público as orientações gerais da Prova Discursiva, das
Provas Práticas e da Apresentação do Portfólio, assim como os materiais necessários para a sua realização.

 As Provas Práticas, Discursiva e a apresentação do Portfólio terão caráter eliminatório e classificató-
rio, e serão realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 2018.

A Prova Prática para o Cargo de Procurador Jurídico Legislativo será composta por 1 (uma) peça pro-
cessual ou parecer, valerá de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos e terá peso 4 (quatro). A Prova Discursiva será
composta por 3 (três) questões de conhecimento teórico, valerá de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos e terá peso
3 (três).

A Prova Prática para os cargos de Assistente Técnico Legislativo - Editor de Vídeo, Assistente Técnico
Legislativo - Fotógrafo, Assistente Técnico Legislativo - Operador de Switcher, Assessor Técnico Legislativo -
Tradutor e Intérprete de LIBRAS, valerá de  0 (zero) a 40 (quarenta) pontos e terá peso 4 (quatro).

A Apresentação de Portfólio para o cargo de Assessor Técnico Legislativo – Designer Gráfico, valerá
de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos e terá peso 4 (quatro).

Orientações gerais das atividades previstas para as Provas   Práticas, Discursiva  
e a Apresentação do Portfólio

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGO: Assessor Técnico Legislativo – Designer Gráfico

O candidato será avaliado de acordo com os critérios de: Domínio dos aspectos funcionais, estéticos e con-
ceituais, domínio técnico e exequibilidade, e qualidades na Apresentação do Portfólio.

A prova terá duração de 10 minutos por candidato.

No dia da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

CARGO: Procurador Jurídico Legislativo

O candidato deverá responder às questões da Prova Discursiva e da Prova Prática, demonstrando conheci-
mento do tema proposto pela banca, capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do
registro formal culto da língua portuguesa.

A prova terá duração de 4 horas.

No dia da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
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CARGO: Assessor Técnico Legislativo - Tradutor e Intérprete de LIBRAS

O candidato deverá realizar atividades propostas pela banca examinadora, demonstrando conhecimentos e
habilidades em duas fases: Interpretação do Português para Libras e da Libras para o Português. 

Interpretação do Português para Libras: o candidato deverá interpretar para Libras, um texto, gravado
em áudio e vídeo, proposto pela banca. 

Interpretação da Libras para o Português (voz): o candidato deverá interpretar, para o Português, um texto,
gravado em vídeo, proposto pela banca. 

A prova terá duração de 15 minutos por candidato.

No dia da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Em virtude do tempo de
realização da prova, recomenda-se que o candidato leve lanche.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

CARGO:  Assistente Técnico Legislativo - Editor de Vídeo

O candidato deverá realizar atividades propostas pela banca examinadora, demonstrando conhecimentos e
habilidades em editar, finalizar e exportar em alta qualidade uma peça audiovisual.

A prova terá duração de 30 minutos por candidato.

No dia da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

CARGO: Assistente Técnico Legislativo - Fotógrafo

O candidato deverá realizar atividades propostas pela banca examinadora, demonstrando conhecimentos e
habilidades em fotografar com flash, editar, legendar e atribuir créditos, com os equipamentos disponíveis no
estúdio de Fotografia e adjacências.

A prova terá duração de 25 minutos por candidato.

No dia da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Em virtude do tempo de
realização da prova, recomenda-se que o candidato leve lanche.

CARGO: Assistente Técnico Legislativo - Operador de Switcher

O candidato deverá realizar atividades propostas pela banca examinadora, com os equipamentos disponíveis
na sala de produção de estúdio, demonstrando conhecimentos e habilidades em comandar as ações de inser-
ção de vinheta, caracteres, áudio e cortes de câmera a partir de um roteiro pré-definido pela banca.

A prova terá duração de 20 minutos por candidato.

No dia da prova, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
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