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7.7.4. A prova será composta de um exercício prático em que o candidato utilizará seus conhecimentos em produção gráfica, nos
programas Corel Draw e Photoshop e o Manual de uso da logo elaborado pela Saneago.
7.7.5. Será fornecido ao candidato um Briefing, detalhando os aspectos de algum evento hipotético a ser realizado pela Saneago.
As peças gráficas confeccionadas pelo candidato deverão respeitar o Briefing e as especificações contidas na questão.
7.7.6. O candidato deverá levar, como material para realização da prova prática, somente caneta preta ou azul, de material
transparente. O tempo de duração da prova prática está descrito no quadro a seguir:
Turma
Horário de início da prova
Horário de término da prova
1ª Turma
9 horas
12 horas
2ª Turma
12 horas
15 horas
Obs.: Os candidatos da 1ª turma, que iniciará a prova às 9 horas, somente poderá deixar o local de prova às 12 horas.
7.7.7. A prova terá pontuação total de 80 pontos e será avaliada conforme os critérios a serem estabelecidos no Quadro 7, a seguir.

Quadro 7 – Critérios de avaliação da Prova Prática para Design Gráfico
CRITÉRIOS
a) Domínio dos aspectos funcionais1 utilizados (leiturabilidade, legibilidade, hierarquia da informação,
identidade, contraste cromático, respeito às normas de uso institucionais).
b) Domínio dos aspectos estéticos2 (equilíbrio compositivo, grid/malha, tipografia, cor, grafismos e
demais elementos da linguagem visual).
c) Domínio dos aspectos conceituais3 (uso apropriado das relações das representações em relação aos
conceitos simbólicos, descritos no texto de justificativa e aplicados visualmente nas peças).
d) Domínio técnico e exequibilidade (domínio técnico dos programas e viabilidade de reprodução das
peças gráficas elaboradas).

PONTOS

e) Relevância da produção das peças gráficas em relação à demanda, às normas institucionais e ao uso do
conteúdo estipulado para uso.

14

f) Correto uso da escrita e organização de ideias apresentadas no texto de justificativa de modo coerente,
claro, fluente e concatenado, com uso correto das normas da língua portuguesa.

10

Pontuação Total

14
14
14
14

80

(1) Referente a todas as relações entre peça gráfica e usuário no que tange aspectos orgânicos-corporais (fisiológicos) do uso, visando
a satisfação de necessidades físicas;
(2) Referente ao aspecto psicológico da percepção sensorial durante o uso em relação à estética (visual) das peças gráfica;
(3) Referente aos aspectos psíquicos e sociais de uso das peças gráficas, sendo derivada das relações estéticas associativas e
manifestadas por meio de elementos estéticos como forma, cor, textura etc.

7.7.8. Será eliminado do concurso público o candidato que não atingir a pontuação mínima de 40 pontos na Prova Prática.
7.7.9. Durante toda a prova não haverá acesso à internet, nem quaisquer outros materiais de consulta. Todos os arquivos
necessários, como logos e tipografia padrão para a realização do exercício, estarão disponíveis para o candidato como
arquivo local.
7.7.10. As peças confeccionadas devem ser originais e inéditas. Serão eliminados os trabalhos que apresentarem quaisquer tipos
de plágio ou cópia ou que apresentarem conteúdos discriminatórios ou que revelem qualquer tipo de preconceito.
7.7.11. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de prova, bem como o comparecimento
no horário determinado.
7.7.12. No local de prova, somente será permitido o ingresso do candidato que estiver portando o original de um dos documentos
de identificação citados no subitem 6.1 do Edital, salvo os casos previstos nos itens 6.8 e 6.9 do Edital.
7.7.13. Para a realização da Prova Prática para o cargo de Analista de Comunicação – Design Gráfico, serão adotados os mesmos
procedimentos e mecanismos de segurança da Prova Objetiva descritos no item 7.5 do edital.
7.7.14. O Boletim de Desempenho do candidato relativo à Prova Prática para o cargo de Analista de Comunicação –
Design Gráfico, com as notas obtidas em cada questão, poderá ser retirado, exclusivamente via internet, no endereço
eletrônico <www.cs.ufg.br>, na mesma data de divulgação do resultado preliminar desta prova.

