
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
 

EDITAL N. 011/2020 - PROGEP 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 
 

CARGO: EDITOR DE IMAGEM 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 052/2018 

 
 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria convoca os 

candidatos a seguir relacionados, habilitados na Prova Objetiva (Etapa I) do Concurso Público 

para o cargo de Editor de Imagem  e, de acordo com o quantitativo definido nos subitens 9.2 e 

9.3 do Edital n. 052/2018-PROGEP, a comparecerem, no dia 03 de março de 2020 , para a 

realização da Prova Prática (Etapa II)  do referido Concurso.  

 

A Prova Prática será realizada em etapa única, sendo que os candidatos convocados que 

não comparecerem para a realização da Prova Prática na data, local e horário estipulado neste 

Edital, serão eliminados do concurso. 

 

Data da Prova Prática – Dia 03/03/2020  

- Horário máximo para chegada no local da prova: 8h (após este horário não será permitido o 

ingresso de candidatos). 

- Local:  Prédio 21, Sala 5005, Subsolo, Campus Sede da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS. 
 

Informações gerais  

- Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação que deverá 

estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza e 

portando fones de ouvido . 

- A prova prática será realizada em um único dia. 

- O candidato que não comparecer no local, dia e horário estabelecido neste edital será eliminado 

do concurso.  

- Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação que deverá 

estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

- Os candidatos deverão trazer caneta esferográfica de corpo transparente com tinta preta ou azul. 

- A Prova Prática terá pontuação máxima de 100 (cem) pontos e a pontuação mínima para 

habilitação será de 50 (cinquenta) pontos; 



- A nota final do candidato no Concurso será obtida através da média aritmética simples das notas 

da prova objetiva e da prova prática. 

- A Prova Prática poderá ser gravada, para efeitos de registro e avaliação, conforme previsto no 

subitem 9.6 do Edital n. 052/2018. 

- O detalhamento da Prova Prática está disposto no Anexo I desta convocação. 

 

Listagem dos candidatos convocados para a Prova Prá tica 

Inscrição Nome do(a) Candidato(a) 

905 DAIANE TERESA BEDIN 

854 DIEGO GARLET DOS SANTOS 

343 HEITOR FRANCISCO BORGES LEAL 

88 JOSÉ LUÍS DA SILVA ZASSO 

1516 LEONARDO PEREIRA CÔRTES 

764 MARCOS AMARAL DE OLIVEIRA 

1653 MATHEUS FIGHERA DA ROCHA 

1848 MAURICIO MACHADO SENA 

1941 PEDRO AMARAL DE OLIVEIRA 

540 THIAGO BAUMART 

185 VINÍCIUS FONSECA 
 

 

 

Santa Maria, 11 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

                                                                                Adm. Marcia Helena do Nascimento Lorentz 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

 

CARGO: EDITOR DE IMAGEM 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 058/2018 

 

A Prova Prática do cargo de Editor de Imagem será realizada em um único dia e será 

realizada conforme descrito a seguir: 

 

- A tarefa consistirá na edição de 2 (dois) vídeos a partir de material fornecido em vídeo e áudio. 

Os vídeos serão de gêneros diferentes pré-definidos e a banca examinadora indicará as 

necessidades específicas à produção de cada produto audiovisual. Os candidatos deverão 

realizar a montagem e a finalização de vídeo e áudio. A finalização dos vídeos prevê o tratamento 

de cor, a inserção de motion graphics, a mixagem e normalização de áudio e a renderização dos 

vídeos em formatos específicos. 

- A tarefa será executada de forma individual, simultaneamente, e cada candidato disporá do 

tempo máximo de 4 horas para a execução. 

- Os candidatos terão disponíveis para a realização da tarefa os seguintes equipamentos:  1 (um) 

Computador IMac – marca Apple, processador 3.06 Ghz Intel Core 2 Duo, memória RAM 4GB 

1067 Mhz DDR3, sistema operacional MAC OS X 10.6.8, tela 27”, com software pacote Adobe 

Master Colection CS6 (Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Media 

Encoder). 

 

Critérios de avaliação Pontuação 
máxima: 

100 pontos 

Finalização de imagens (adequação dos efeitos usados de acordo com os 
fins esperados; equilíbrio de cores entre as cenas; adequação dos recursos 
gráficos criados à estética proposta de edição; adequação dos recursos 
gráficos criados ao ritmo de edição; uso de créditos e legendas; clareza e 
correção informativa) 

Até 30 pontos 

Sincronização e Mixagem sonora (sincronia entre áudio e vídeo; 
normalização de volume; mixagem de locução e trilha) 

Até 20 pontos 

Coerência narrativa de acordo com as especificidades dos vídeos (clareza 
narrativa de formato/gênero dos vídeos) 

Até 20 pontos 



Organização e fechamento de arquivos (organização dos arquivos no 
computador e no projeto; formatos e padrões do arquivo final) 

Até 15 pontos 

Montagem audiovisual em diferentes gêneros (adequação do vídeo aos 
requisitos de tempo exigidos; ritmo da montagem, conforme as 
especificidades do vídeo; uso de cortes e transições) 

Até 15 pontos 

 

 

 

 

 

 


