EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
Revisor de Texto Braille

A Comissão Organizadora do Concurso Público convoca os candidatos abaixo relacionados, habilitados na
prova objetiva do Concurso Público para o cargo de Revisor de Texto Braille, de acordo com o quantitativo
definido no Edital nº 01/2016, publicado no D.O.U. de 31/08/2016 a comparecerem, no dia 16 de janeiro de
2016, às 09 horas, no CEFOR – Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância, situado
na Rua Barão de Mauá, 30 – Jucutuquara, Vitória/ES, para a realização da Prova Prática do referido
concurso, munidos de documento de identificação e caneta esferográfica preta ou azul.
I – A prova será realizada na cidade de Vitória/ES e todos os candidatos deverão apresentar-se às 08h30min,
no local indicado acima.
II – Não será permitido o ingresso de candidatos na sala após o horário de início da prova.
III – Os critérios de avaliação da prova prática já se encontram disponíveis na página de acompanhamento do
Edital 01/2016 (publicados no dia 04/10/2016).
IV – A prova será aplicada das 09 às 11 horas. Neste período, serão realizadas ambas as modalidades em que
o candidato será avaliado, conforme previsto no item 12.4 do Edital nº 01/2016.
V – Para a modalidade “Transcrição Tinta-Braille”, serão disponibilizados, para cada candidato, uma
máquina de datilografia Braille e papel para escrita Braille. O candidato será orientado pelo fiscal quanto às
demais informações necessárias à realização da prova.
VI – O candidato somente poderá retirar-se do local com a devida autorização do fiscal.
VII – O candidato que se enquadrar em qualquer das situações previstas no item 12.9 do Edital nº 01/2016
será excluído do certame.
VIII – Não será permitido o uso de chapéus, bonés ou similares dentro das salas de aplicação de prova.
IX – Os candidatos que não comparecerem para a Prova Prática no dia e horário mencionado para o início da
mesma estarão automaticamente excluídos do concurso.

NOME

PONTUAÇÃO (1ª ETAPA)

Lorena Alves Rocha Santana

70,00

Dalila Gusmão Carletti

69,00

Ana Carolina Sampaio Frizzera

65,00

Andressa Dias Koehler

64,00

Angelica Fernanda Ribeiro Andrade

62,00

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2017

