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

candidatos abaixo relacionados, habilitados na Etapa I do Concurso Público para o cargo de 

Técnico em Prótese Dentária, e de acordo com o quantitativo definido nos subitens 9.2 e 9.3 do 

Edital n. 007/2019-PROGEP, para a realização da Prova Prática (Etapa II) do referido Concurso. 

 

Prova Prática 

- Data: 17/02/2020  

- Horário máximo para chegada no local da prova: 13h45min (após este horário não será 

permitido o ingresso de candidatos). 

- Local: Prédio 26F, sala 2187, térreo, campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS. 

 

Listagem dos candidatos convocados para a Prova Prática 

Inscrição Nome do(a) Candidato(a) 

103 Diogo França do Nascimento 

1807 Priscila Pauli Kist 

930 Ricardo Gonçalves Mendonça Silveira 

1612 Varnei da Silveira Albino 

 

 

Informações gerais 

- Os candidatos convocados que não comparecerem para a realização da Prova Prática na data, 

local e horários estipulados neste Edital, ou que não portarem documento de identificação, serão 

eliminados 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.  

 



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

habilitação será de 50 (cinquenta) pontos; 

- O candidato que não atingir a pontuação mínima, nesta etapa, será eliminado do concurso. 

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

da Prova Objetiva e da Prova Prática. 

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

 

 

Santa Maria, 22 de janeiro de 2020. 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 
DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

 
CARGO: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 007/2019 
 
 

A Prova Prática do cargo de Técnico em Prótese Dentária será realizada em etapa única e 

consistirá na execução de procedimento técnico-laboratorial relacionado à “Anatomia e 

escultura de dentes permanentes”. 

O candidato deverá apresentar-se para a realização da Prova Prática com jaleco, 

instrumentais e equipamentos próprios para o trabalho com cera (manipulação, aplicação, 

escultura, acabamento e polimento); 

Os candidatos receberão um kit individual contendo o material de consumo necessário 

para realização da prova prática e modelos padronizados fornecidos pela instituição, a qual 

também fica responsável pela reposição dos materiais de consumo. 

Os candidatos realizarão a prova ao mesmo tempo, e disporão de até 15 (quinze) minutos 

para a organização dos instrumentais e materiais na bancada de trabalho. Durante os 15 (quinze) 

minutos seguintes serão feitas tomadas fotográficas identificadas, para registro da bancada de 

trabalho organizada. A seguir os candidatos terão até 2h30min (duas horas e trinta minutos) para 

o desenvolvimento da atividade prática. 

A Prova Prática será fotografada, para efeitos de registro e avaliação. 

 

Critérios de Avaliação da Prova Prática 
Pontuação máxima:  

100 pontos 

Uso de jaleco e organização da bancada de trabalho. Até 20 pontos 

Execução dos requisitos técnicos da tarefa, no tempo previsto no Edital. Até 80 pontos 

 

 

 


