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CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 

CARGO: TÉCNICO EM HIDROLOGIA 

 

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

candidatos a seguir relacionados, habilitados na Etapa I do Concurso Público para o cargo de Técnico em 

Hidrologia, e, de acordo com o quantitativo definido no subitem 8.2 do Edital n. 022/2015-PROGEP, a 

comparecerem, no dia 26 de fevereiro de 2016, às 06h30min, na sala 439, quarto andar, Prédio da 

Reitoria, campus da UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, para a prévia identificação para a prova 

prática (Etapa II). Após a identificação dos candidatos, os mesmos serão transportados pela UFSM até um 

rio da região, no local de realização da prova prática.  

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; 

- Caneta esferográfica com tinta preta ou azul; 

- Planilha(s) de campo para cálculo da descarga líquida e sólida em um rio; 

- Calculadora científica, lápis e borracha (opcional). 

Os candidatos convocados que comparecerem para a realização da prova prática deverão 

permanecer em local a ser indicado pelas Comissões Examinadora e Fiscal, até que o último candidato 

realize a sua prova. Após o término da realização da prova prática por todos os candidatos presentes, os 

mesmos serão transportados de volta até a Reitoria da UFSM. 

A prova prática terá o valor de 100 (cem) pontos e a pontuação mínima para habilitação será de 50 

(cinquenta) pontos. A prova prática poderá ser gravada, para efeitos de registro e avaliação. 

A nota final do candidato será obtida através da média aritmética simples das notas da prova 

objetiva e da prova prática.  

Os candidatos convocados que não comparecerem para a realização da prova prática na data, local 

e horários estipulados, ou que não portarem o material necessário (documento de identificação, caneta e 

planilha(s) de campo), serão eliminados do concurso. 

O detalhamento da prova prática está disposto no Anexo I desta convocação. 

 

Santa Maria, 16 de fevereiro de 2016. 

 

 

                                                                                Adm. Paula Borges Tronco 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas Substituta 



Convocação para prova prática 

Concurso Público Edital 022/2015 

Cargo Inscrição Nome Candidato 

Técnico em Hidrologia - Santa Maria 945 FABIO SEBASTIAN OLIVEIRA FRANÇA 

Técnico em Hidrologia - Santa Maria 805 JOÃO BATISTA BARCELOS DA SILVA 

Técnico em Hidrologia - Santa Maria 626 JOSÉ CARLOS RIBEIRO GUIMARÃES 

Técnico em Hidrologia - Santa Maria 1067 PATRICK DOTTO 

Técnico em Hidrologia - Santa Maria 318 SAVANA RAFAELLA SIMÕES LEMOS 



Anexo I 

DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO: TÉCNICO EM HIDROLOGIA 

 

A prova prática do cargo de Técnico em Hidrologia constará na medição de descarga líquida (vazão) 

e coleta de amostra de água para determinação da descarga sólida (sedimento) em um rio da região. Cada 

candidato disporá de 2 (duas) horas para realizar sua prova prática, individualmente. A ordem sequencial 

de realização da prova entre os candidatos será obtida por meio de sorteio. O candidato terá disponível 

para a realização da prova prática os seguintes equipamentos: 

- Barco marca MetalGlass modelo Karib 410 ou Barco marca MetalGlass modelo Chata Juruá 400, ambos 

com comprimento de 4,00 metros, com motor de Popa de 15 HP instalado e abastecido (o barco estará 

localizado dentro do rio); 

- Coletes salva-vidas; 

- Remo; 

- Molinete Fluviométrico Universal de Hélice (marca A-OTT modelo C31 ou Hidromec ou SEBA) ou Molinete 

Fluviométrico Tipo Price (de concha Modelos USGS ou Gurley) e acessórios (campainha ou conta giros e  

lastro) , com as respectivas equações de calibração; 

- Cronômetro; 

- Trena; 

- Amostrador de sedimento em suspensão modelo USDH59 e recipiente(s) para coletar amostra(s) de água; 

- Cabo de aço com marcação de metro em metro para definição da seção transversal de medição; 

- Ponto Inicial (PI) e Ponto Final (PF) da seção instalados nas margens do rio; 

- Guincho hidrométrico. 

Ao término da prova prática o candidato deverá entregar a planilha de cálculo da descarga líquida 

devidamente preenchida e a amostra de água coletada para determinação da descarga sólida. Inicialmente 

o candidato deverá instalar o cabo de aço entre o PI e PF ou o guincho na ponte. A descarga líquida poderá 

ser calculada pelo Método da Meia Seção ou pelo Método da Seção Média, a critério do candidato, desde 

que haja indicação na planilha de cálculo. 

O candidato contará com uma pessoa para auxiliar (apenas) no deslocamento do barco na seção 

transversal dentro do rio, ou na movimentação do guincho sobre a ponte, respondendo às orientações do 

candidato. Haverá também um profissional salva-vidas (ou guarda-vidas) acompanhando a realização da 

prova prática. 

Observação: Em caso de enchente, que represente risco aos candidatos, a ser avaliado pelas 

Comissões Examinadora e Fiscal, a medição poderá ser feita de cima da ponte, ao invés de embarcada. 

 

 Critérios de Avaliação – Gerais 

Itens Nota 

Organização inicial da atividade de campo Até 15 pontos 

Medição e cálculo da descarga líquida com molinete hidrométrico Até 50 pontos 

Coleta da amostra de descarga sólida e as considerações adicionais para o cálculo 

pelo método que for solicitado por escrito pela comissão examinadora 
Até 35 pontos 

Total 100 pontos 

 


