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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO DE RESERVA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

 
EDITAL N° 005/2012 

 
DATA, HORA E LOCAL DAS PROVAS PRÁTICAS  

 
A Câmara Municipal de Porto Alegre, conforme Resoluções nº 436, de 11/04/2011, e nº 439, de 31/5/2011, e autorização 
contida no Processo nº 2724/10, torna público, por este Edital, que as provas práticas serão realizadas no município de Porto 
Alegre. A Data, o Local e os Horários de Aplicação das Provas Práticas do Concurso Público da CMPA, nos termos abaixo, e 
comunica o que segue: 
 
1. CARGO: TAQUÍGRAFO I 
1.1. DATA, HORÁRIO E LOCAL 

DATA LOCAL ENDEREÇO 
DOMINGO – MANHÃ – PROVA PRÁTICA 
Dia 25/03/2012 às 9h. FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 – Partenon – 

Porto Alegre/RS 
 
1.2. A prova prática para o cargo de Taquígrafo será aplicada conforme item 7.2 e seus subitens do Edital de Abertura do 
Concurso.  
 
1.2.1 Ressalta-se o item 7.2.3.1.h: o candidato deverá levar seu próprio material para o registro taquigráfico; o bloco será 
fornecido pela FUNDATEC. 
 
2. CARGO: JORNALISTA REPÓRTER FOTOGRÁFICO 
2.1. DATA, HORÁRIO E LOCAL 

DATA LOCAL ENDEREÇO 
DOMINGO – TARDE – PROVA PRÁTICA 
Dia 25/03/2012 às 14h. FUNDATEC Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 – Partenon – 

Porto Alegre/RS 
 
2.2. A prova prática para o cargo de Jornalista Repórter Fotográfico será aplicada conforme item 7.2 e seus subitens do Edital 
de Abertura do Concurso.  
 
2.3. O candidato realizará a prova, com o uso exclusivo, do seguinte equipamento e suas configurações: 
2.3.1 Câmera Nikon D3s: 
a) Zoom – 14mm-24mm F2.8; 
b) Zoom – 24mm-70mm F2.8; 
c) Zoom – 70mm-200mm F2.8; 
c) Flash SB-900. 
 
2.3.2 O candidato terá 10min para reconhecimento do equipamento, antes da realização da prova.  
 
2.4. O software disponibilizado para tratamento das imagens será o Adobe Photoshop Light Room 4. 
 
2.5. A prova será realizada individualmente e seguirá rigorosa ordem de sorteio, que será realizado no dia de aplicação. 
 
2.6. Retifica-se os itens do Edital de Abertura, que passa a ser considerados conforme texto abaixo e não como constou: 
2.6.1. Item 7.2.4.1, onde lê-se: “internet, TV e impresso”, leia-se: “internet e impresso”. 
2.6.2. Item 7.2.4.1, onde lê-se: “internet, TV e gráfica impressa”, leia-se: “internet e gráfica impressa”. 
 
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
3.1. Os candidatos deverão comparecer, com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade que originou 
a inscrição em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o reconhecimento.  
3.2. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá alegar qualquer 
desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência ou atraso. O não comparecimento à prova, 
por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso. Não será 
aplicada prova fora do dia, horário e local designado por edital;  
3.3 É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da avaliação e o comparecimento no 
horário determinado;  
3.4 Não será permitida a realização das provas do candidato que se apresentar após dado o sinal sonoro indicativo do início da 
prova;  
3.5 Durante a realização da avaliação, não serão permitidas consultas de espécie alguma, bem como o uso de máquinas 
calculadoras, fones de  ouvido, gravador, pagers, notebook, telefones celulares ou qualquer aparelho similar. O candidato que 
se apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho deverá desligá-lo. A FUNDATEC não se responsabilizará por 
perdas ou extravio de objetos e equipamentos ocorridos durante a realização da avaliação;  
 
Porto Alegre, 16 de março de 2012. 

Mauro Zacher - Presidente. 


