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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PRÁTICA PARA OS CANDIDATOS INSCRITOS AO 

CARGO/FUNÇÃO DE IMPRESSÃO GRÁFICA NA CIDADE DE PETROLINA/PE. 
 

 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2007 

 
Reaplicação da Prova Prática para o cargo/função de Impressão Gráfica na cidade de Petrolina/PE, 

tendo em vista que os candidatos não foram avaliados no item IV – Policromia (sequência e fundo), conforme 
determinado na tabela constante no Edital 002/2007 normatizador do processo seletivo em tela, divulgado em 
27/08/2007 no site da organizadora. No intuito de respeitar os princípios norteadores do processo de seleção, 
notadamente os da isonomia, seletividade e vínculo ao Edital, decidiu pela reaplicação da referida avaliação , 
especificamente para este cargo/função, aos candidatos infra elencados, convocados inicialmente em 30 de 
novembro de 2007, apenas para o pólo de Petrolina/PE. 
 
Conforme determinado no Edital: 
 

“..........12.5 À Consulplan Consultoria e à Embrapa reservam-se o direito de promover 
as correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase do presente certame ou 
posterior ao mesmo, em razão de atos não previstos ou imprevisíveis. 
12.5.1 Os itens deste Edital, inclusive o cronograma de execução previsto, poderão sofrer 
eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, ou por motivo de força maior até a data da convocação 
dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital 
ou aviso publicado....................” 

 
1) DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 

 

1.1) Ficam convocados os candidatos infra elencados ao cargo/área de atuação de Assistente A  
Impressão Gráfica/cidade de Petrolina/ PE  obedecido o previsto no item 8.1 do Edital 002/2007 e 
observada estritamente a ordem de classificação. 

 

1.2) No caso de empate na listagem de aprovados na prova escrita, foram preliminarmente aplicados 
os critérios de desempate previstos no item 9 e somente convocados os candidatos classificados até o limite 
estabelecido no item 8.1 do Edital 002/2007. 

 
2) DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

2.1) A prova prática será realizada no dia 26/01/2008 às 09:00 horas da 
manhã na GRÁFICA FRANCISCANA – Rua São Francisco, nº 356 – Bairro: Atrás da 
Banca - Petrolina/PE. 

2.2) Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, 
e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0 
(zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 

 

2.3) Candidatos Convocados: 
 

Insc. Cargo/área de atuação 
7186771 Adenilson Kerlisson Carvalho De Oliveira 
7224950 Amanda Nascimento De Oliveira 
7141354 Andre Luiz De Barros De Medeiros 
7187547 Claudio José Dos Santos 
7133482 Georgeton Sales Nascimento Filho 
7092323 Glaudson Jose Bezerra Marinho 
7044876 Jose Gomes Da Costa 
7084717 Marcel José Braz Scherz 
7150519 Marcos De Lima Hedayioglu 
7074684 Nadja Pollyanna Da Silva Gonçalves 
7071775 Maria Ascensión Muiños González De Oliveira 

 
 
 



 
3) DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

3.1) Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova prática com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para seu início, munidos do comprovante de inscrição e 
documento original de identidade, na forma definida no item 5.8.8 do Edital 002/2007. 

 

3.2) SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE: 
a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização e não estiver no local da 
prova no horário previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado; b) Usar de 
incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes; 
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova. 

 

4) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS 
 

4.1) As provas práticas visam avaliar a habilidade e o desempenho do candidato na execução de 
atividades correlatas ao cargo/área de atuação de sua opção. 

4.2) As provas práticas têm caráter eliminatório e classificatório, totalizando 100 (cem) pontos.  
4.2.1) Serão considerados aprovados na prova prática os candidatos que obtiverem, no mínimo, 60% 

(sessenta por cento) de aproveitamento na referida prova, ou seja, que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 60 (sessenta) pontos na prova prática. 

4.3) Os critérios de de avaliação e aferição das notas aos candidatos que realizarão a prova 
prática serão os seguintes: 
 

Cargo/área de atuação: Assistente A - Impressão Gráfica 
 

Item Descrição do item Pontuação máxima do item 
I Uso do papel na impressão específica, cópia e margeação 20 
II Conhecimento da máquina impressora e suas funções 20 
III Manutenção das máquinas: lubrificação, limpeza, etc. 20 
IV Policromia (sequência e fundo) 20 
V Perfil e postura do candidato nas ações determinadas 20 

 
Brasília - DF, 22 de Janeiro de 2008. 

 
 

César Felício Prata 
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da Embrapa 


