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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PROVA PRÁTICA PARA OS 

CARGOS DE BIÓLOGO, DESENHISTA DE ARTES GRÁFICAS E QUÍMICO 

 

O Centro de Seleção da UFG estabelece e torna pública as orientações gerais das atividades previstas para a 

Prova Prática para os cargos de Biólogo, Desenhista de Artes Gráficas e Químico, a ser realizada no período 

de 07 a 08 de maio de 2022.  

 

O dia, local e o horário da prova de cada cargo serão divulgados no dia 05 de maio de 2022. 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGO: BIÓLOGO 

 

A Prova Prática terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. 

 

O(A) candidato(a) deverá responder às questões teórico-práticas demonstrando competência e/ou habilidades 

na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas para o exercício do cargo, tais como o uso correto de 

componentes de microscópio e estereoscópio, além de preparo e desenvolvimento de experimentos e 

atividades práticas em botânica.   

O(A) candidato(a) deverá apresentar-se para a prova prática portando jaleco e sapato fechado. 

 

CARGO: QUÍMICO 

 
A Prova Prática terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. 

 
A prova versará sobre procedimentos e rotinas em laboratórios de análise instrumental. Assim, o(a) 

candidato(a) será avaliado(a) quanto ao conhecimento de procedimentos e rotinas utilizadas em laboratórios 

químicos de análise instrumental, bem como a conduta correta de um(a) profissional de química no exercício 

de sua função. Além disso, o(a) candidato(a) deverá estar apto(a) a selecionar e realizar experimentos, bem 

como interpretar resultados referentes às técnicas instrumentais. 

O(A) candidato(a) deverá levar caneta esferográfica de tinta preta. 
 

 

CARGO DE NÍVEL MÉDIO 
  

CARGO: DESENHISTA DE ARTES GRÁFICAS 
 

A Prova Prática terá duração máxima de 30 (trinta) minutos. 

 

O(A) candidato(a) deverá responder às questões teórico-práticas demonstrando competência e/ou habilidades 

na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas para o exercício do cargo, tais como conhecimentos e 

utilização de software (InDesign) e preparo de arquivos para impressão, de acordo com as normas técnicas 

do segmento vigentes. 

O(A) candidato(a) deverá levar caneta esferográfica de tinta preta. 

 


