
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

EDITAL COMPLEMENTAR N. 03 DO CONCURSO Nº 24/2009

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 17/07/2009, SEÇÃO 3, PÁGINA 43

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no exercício da Reitoria, no uso de suas 
atribuições regimentais  e estatutárias,  torna pública  a  data de realização da prova teórico-prática  e 
outros itens relacionados à aplicação das provas para o cargo de CENÓGRAFO, objeto do Edital  nº. 
24/2009, publicado no D.O.U. de 17/03/2009, Seção 3, página 32. 

1.  A prova será realizada no dia 9 de agosto de 2009 (domingo),  às 8 horas, no prédio do Museu 
Antropológico da UFG, 3º andar, sala Arte Escola da FAV/UFG, situado na Avenida Universitária n. 1166 – 
Praça Universitária – Setor Leste Universitário - Campus Colemar Natal e Silva – Campus I, Goiânia-GO.

2. A prova terá duração de 6 horas e será aplicada de acordo com o programa e com os critérios 
(retificados), anexos. 

3. Não será permitida a entrada do candidato, no local de prova, após o horário determinado. 

4. O candidato deverá comparecer ao local de prova munido do documento original de identidade, não 
sendo aceitos como documentos de identidade, por serem documentos destinados a outros fins ou por 
não permitirem a comparação da impressão digital, a carteira nacional de habilitação (CNH), a certidão 
de nascimento, o cadastro de pessoa física (CPF), a certidão de casamento, a carteira de trabalho, o 
título eleitoral, a carteira de estudante e o certificado de alistamento ou reservista.

5. No local da prova, não será permitido o ingresso de candidatos portando qualquer tipo de arma, salvo 
os casos previstos em lei,  aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR,  walkman,  agenda 
eletrônica,  notebook,  palmtop, receptor, gravador e máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
pager etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie.

6. No dia da prova o candidato deverá levar os seguintes materiais: caneta esferográfica de tinta azul, 
vermelha e preta, lápis e lapiseiras (variados tipos e cores), escalímetro, réguas, esquadros, borracha, 
cola,  papéis  (vegetal,  off-set,  color-set,  papelão),  estilete,  tesoura,  isopor,  papel  milimetrado  e 
calculadora.

7. O resultado da prova Teórico-Prática será divulgado no dia 12 de agosto de 2009.

8. O candidato poderá interpor recurso via  on-line,  no sítio www.cs.ufg.br, contra o resultado da Prova 
Teórico-Prática, nos dias 13 e 14 de agosto de 2009, conforme as normas dispostas no item 6 do Edital n. 
24/2009.

9.  O resultado do concurso será divulgado, em ordem alfabética, com a respectiva classificação e as 
pontuações obtidas na prova Teórico-Prática, no dia 20 de agosto de 2009.

10. O Boletim de Desempenho do candidato – que apresenta as notas da prova obtidas pelos candidatos – 
poderá ser retirado, exclusivamente via Internet, no sítio  www.cs.ufg.br, a partir do dia 20 de agosto de 
2009, pelo número do CPF fornecido na inscrição. 

11. A homologação será publicada no Diário Oficial da União no dia 27 de agosto de 2009.

Goiânia, 16 de agosto de 2009.

Prof. Benedito Ferreira Marques
Vice-Reitor

http://www.cs.ufg.br/
http://www.cs.ufg.br/
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ANEXOS
 

PROGRAMA DA PROVA

CARGO: CENÓGRAFO

A prova para o cargo de Cenógrafo será realizada por meio da elaboração de projeto cenográfico, de 
acordo com um dentre  QUATRO textos teatrais  a ser sorteado pela Banca Examinadora,   conforme 
bibliografia dramática do concurso

A elaboração de projeto cenográfico é atividade constituída dos seguintes elementos:  1. Desenho de 
Planta Baixa.  2. Desenho de perspectiva.  3. Confecção de Maquete.  4. Cronograma de realização e 
desenvolvimento.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: DRAMÁTICA

BUARQUE, Chico. Gota d’água. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
RODRIGUES, Nelson. Vestido de noiva. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004.
SÓFOCLES. Edipo Rei. Porto Alegre: L&PM, 1998.
SHAKESPEARE, William. Sonhos de uma noite de verão. Porto Alegre: L&PM, 2001.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: TEÓRICA

MANTOVANI, Ana. Cenografia. São Paulo: Ática, 1989.
RATTO, Giani. Antitratado de Cenografia. São Paulo: SENAC, 1999.
SOUZA, Newton de. A roda, a engrenagem e a moeda: vanguarda e espaço cênico no teatro de Victor 
Garcia, no Brasil. São Paulo: EDUNESP, 2003.

CRITÉRIOS (ATIVIDADES DA PROVA PRÁTICA) 

Cenógrafo

A prova teórico-prática terá início com o sorteio de um dentre os QUATRO textos dramáticos divulgados 
na sugestão bibliográfica do concurso. Os candidatos deverão elaborar um projeto cenográfico para o 
texto dramático sorteado, constituído pelos seguintes elementos: desenho de planta baixa, desenho de 
perspectiva, confecção de maquete, cronograma de realização e desenvolvimento.

Os candidatos serão avaliados quanto à criatividade, à coerência da concepção estética, ao domínio da 
representação gráfica, à coerência, clareza e objetividade do cronograma de execução.


