
 

                                                                               
 

  CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 

EDITAL Nº 01/2018 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO – FOTÓGRAFO 

 

               

Itens de Avaliação NOTA MÁXIMA 

1 

Montagem da câmera fotográfica com os equipamentos necessários para a 

realização de cada uma das três fotografias 

1.1 
Encaixe da bateria da câmera fotográfica 1,0 

 

1.2 Colocação do cartão de memória na câmera fotográfica 1,0 

1.3 Colocação do flash na câmera fotográfica 1,0 

1.4 Escolha e colocação da objetiva para a realização da fotografia 1 3,0 

1.5 Escolha e colocação da objetiva para a realização da fotografia 2 3,0 

1.6 
Uso do flash para correta iluminação da fotografia 1, de modo que 
a sombra seja suavizada ou eliminada do quadro fotográfico 

3,0 

1.7 
Uso do flash para correta iluminação da fotografia 2, de modo que 
a sombra seja suavizada ou eliminada do quadro fotográfico 

3,0 

1.8 Postura profissional e capacidade de comunicação com os atores 2,0 

2 Descarregamento das fotografias no computador disponível 

2.1 Colocação do cartão de memória no leitor de cartão 1,0 

2.2 Colocação do leitor de cartão no computador 1,0 

2.3 Descarregamento das fotografias no computador 1,0 

3 
Edição de cada uma das fotografias utilizando pelo menos os recursos de controle 
de níveis, saturação e balanço de branco 

3.1 Controle de níveis das fotografias 2,0 

3.2 Tratamento da saturação das fotografias 2,0 

3.3 Balanço de branco das fotografias 2,0 

4 
Atribuição de legenda e créditos das fotografias utilizando o recurso propriedades da 
imagem 

4.1 Atribuição de legenda 2,0 

4.2 Inserção dos créditos 2,0 

5 Disponibilização das fotografias em mídia portátil (pen drive) 

5.1 Transferência das duas fotografias para o pendrive 1,0 

5.2 
Resultado final da fotografia 1, considerando as especificações 
solicitadas 

4,5 

5.3 
Resultado final da fotografia 2, considerando as especificações 
solicitadas 

4,5 

  Pontuação Total 40,0 

 


