
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA PROVA PRÁTICA 
Operador de Câmera de Cinema e TV 

 

PROTOCOLO: 27710057382-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
O item 1.6 do edital de convocação para prova prática deixa claro aos candidatos que todos devem ir preparados no 
que se refere à alimentação e agasalho.  
Foi realizada alteração no horário de inicio de prova pensando no conforto dos candidatos, tendo em vista que se a 
prova fosse iniciada no período da manhã, os candidatos ficariam sem alimentação por um período muito longo. 
Assim, a comissão achou pertinente trocar o horário para que todos os candidatos pudessem estar preparados para 
aguardar a realização da prova, sendo esse procedimento proposto no horário de convocação inicial (10h) e 
acordado por todos os candidatos.  
 
De acordo com as especificações técnicas publicadas no site do fabricante, a câmera, SONY HVR Z7, apresenta "1/3 
inch-type 3 ClearVid  CMOS Sensor system ". Portanto, tem um sensor 3CMOS e está de acordo com o que foi 
publicado no Edital 46/2014. Link do fabricante SONY com as especificações técnicas da câmera: 
http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-broadcastcameras/cat-hdv/product-HVRZ7U/ 
Independentemente da marca da câmera, as funcionalidades permaneceram inalteradas. 
 
Em relação ao Plano Médio Geral, todos os candidatos ao cargo de Operador de Câmera de Cinema e TV acertaram 
as questões referentes aos enquadramentos (planos), sem exceção. No entanto, é importante ressaltar que as 
variações das notas acontecem em decorrências de outros elementos técnicos que também são avaliados pela 
banca, como: composição, foco, balanço de branco, exposição correta e manuseio dos equipamentos. Ou seja, um 
conjunto de habilidades e conhecimentos técnicos que o cinegrafista deve ter. 
 
Sempre que houvesse necessidade o cronometro era parado, portanto não houve nenhum desconto de nota em 
decorrência do tempo e nem das explicações solicitadas. 
 
As notas da prova foram entregues publicamente para o representante da FUNDATEC que as somou e apresentou 
para o candidato o resultado da prova prática . Isso foi feito na presença do candidato, do avaliador, de outros 
representantes da FUNDATEC e de técnicos da UNIPAMPA. Uma vez finalizada a prova, foi apresentado o resultado 
ao candidato e as notas foram passadas a caneta. Não houve nenhuma alteração na nota. Tanto que a nota 
apresentada ao candidato foi à mesma divulgada em nosso site. 

O Edital 50/2014, citado em recurso, se refere apenas a data de Homologações Finais, não interferindo assim na 
execução da Prova Prática.  

PROTOCOLO: 27710057387-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
As câmeras providenciadas pela UNIPAMPA foram uma Sony Z7 e uma SLR da Nikon. Foi escolhida a Sony Z7 por 
ser uma câmera de uso comum, mais rápida de trabalhar e acessível. Sendo dispensado o uso da SLR da Nikon.  

No dia de execução das tarefas, o candidato poderia ter solicitado a execução na câmera Nikon, o que não ocorreu e 
não feito questionamentos.  

 

 

 

 



Músico/Violino 
 
PROTOCOLO: 27710057389-7. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
Banca 1 – Média 80,7 
Banca 2 – Média 80,3 
Banca 3 – Média 71,4 
Totalizando uma média de 77,5 
 
Questionamentos com relação ao Edital de Abertura deveriam ser feitos durante o período de inscrição. 
 
 

Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais 
 
PROTOCOLO: 27710057390-5. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
Com relação ao sinal especifico solicitado pela candidata, foi sugerido o uso do alfabeto manual para a palavra 
“Eslováquia”, tendo em vista que não há, ainda, no Brasil, um sinal para esta palavra. De acordo com Rosa1 (2005, p. 
37) “os sinais podem ser simples (apenas um sinal) ou compostos (dois ou mais sinais); arbitrários ou icônicos; ou 
utilizar o recurso datilológico (alfabeto manual), quando não tiver um sinal próprio”, e que “quando não existe um sinal 
para determinado conceito, é utilizada para soletrar palavras da língua oral. Nesse caso, diz-se que essas 
soletrações são empréstimos da língua portuguesa” (IDEM, p. 38). Conforme registrado em ata, a interrupção foi 
compreendida e foi dada a candidata uma nova oportunidade de interpretação.  
 
Foi informado a todos os candidatos que esta prática consistia em uma simulação de aula, a banca tem obrigação de 
informar quanto tempo foi decorrido da prova, além do que no próprio edital informa que o tempo deste item era de 
dez minutos. 
 
Todos os candidatos tiveram dez minutos para realização da prova, dos quais um minuto e vinte e sete segundos 
eram para visualização do vídeo. Não houve nenhuma interrupção, além da citada inicialmente. 
  
O conhecimento teórico nem sempre atinge o conhecimento prático. A candidata não conseguiu contextualizar o 
assunto, os sinais foram utilizados de forma equivocada, a tradução-interpretação é uma prática que consiste em 
conhecimento e uso da língua e não apenas no conhecimento teórico. 
 
 
PROTOCOLO: 27710057391-5. MANTIDA A NOTA DIVULGADA.  
Foi dado a todos os candidatos o tempo de dez minutos, as atividades foram realizadas conforme previa o edital. A 
palavra prévia, como bem diz a candidata, significa “anteceder, antecipar” assim foi concedido os textos para leitura 
antes das interpretações. A banca tem obrigação de informar quanto tempo foi decorrido da prova. A candidata não 
conseguiu contextualizar o assunto, os sinais estavam ininteligíveis, a tradução-interpretação é uma prática que 
consiste em conhecimento e uso da língua. 
 

Porto Alegre, 24 de abril de 2014. 

 

Comissão de Processos Seletivos & Concursos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 


