EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SEGUNDA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE
TÉCNICO EM SECRETARIADO
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP torna públicos a data, horários, local
e demais disposições para a realização da segunda prova prática dos candidatos ao
cargo de Técnico em Secretariado que tenham sido aprovados nas provas objetivas
realizadas em 06/06/2010 e classificados da 6ª (sexta) a 9ª (nona) colocação, conforme
resultado final divulgado, no dia 24 de setembro de 2010, no site www.ibamconcursos.org.br para a realização da prova prática específica, conforme as regras
deste Edital.
Esta convocação está apoiada nos termos do Edital de Concurso Público – NCP
001/2010, em especial nos subitens 5.3.2 e 5.3.7, transcritos abaixo com adaptações:
5.3.2. Serão convocados para as provas práticas os candidatos que tenham sido
aprovados nas provas objetivas e classificados nas 10 (dez) primeiras colocações.
5.3.7. A critério da NUCLEP os candidatos ao cargo de Técnico em Secretariado
aprovados nas provas objetivas e classificados após a 10ª (décima) colocação,
poderão ser convocados no prazo de validade deste Concurso para a prova prática,
obedecida a ordem rigorosa de classificação.

1. DO LOCAL, DIA E HORÁRIOS
1.1. A prova prática será realizada, no dia 02 de agosto de 2012, quinta-feira, conforme
especificado no Quadro abaixo, nas dependências do Instituto Brasileiro de
Administração Municipal - IBAM, situadas no Largo IBAM, no 1 - Humaitá - Rio de
Janeiro/ RJ.
1.1.1. A prova prática avaliará o desempenho dos candidatos aprovados nas provas
objetivas e classificados da 6ª (sexta) a 9ª (nona) colocação, relacionado à sua
fluência no Inglês com vistas a aferir sua capacidade de expressão oral e escrita,
assim como adequação funcional às exigências do cargo em questão. Para ser
aprovado o candidato deverá obter um mínimo de 250 (duzentos e cinquenta)
pontos nos itens a serem observados pela Banca Examinadora.

QUADRO
Dia 02/08/2012 – 5ª feira
Horários

Nome do Cargo

Classificação e Nome do Candidato

9:30/10:00

Técnico em Secretariado 6ª - Maria Cecilia Pimentel Garcia Souza

10:15/10:45

Técnico em Secretariado 7ª - Ellys Ferreira Muniz de Almeida

11:00/11:30

Técnico em Secretariado 8ª - Joana Teresa Fabiano Costa

11:45/12:15

Técnico em Secretariado 9ª - Denise Aparecida Scoralick de Almeida

2. DAS PROVAS
2.1. Para a realização da prova prática, o candidato deverá estar no local indicado no
item 1.1. deste Edital com, pelo menos, meia hora de antecedência em relação ao início
do horário previsto para a sua prova prática, munido de documento oficial de identidade
sempre original e com foto, conforme disposto no item 5.2.7. do Edital de Concurso
Público – NCP 001/2010.
2.2. O candidato que não apresentar o documento referido no item anterior não poderá
prestar a prova.
2.3. Só será permitido o ingresso dos candidatos no local de prova até o horário
estabelecido no Quadro, ficando automaticamente excluídos do certame aqueles que
chegarem após esse horário.
2.4. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada desta prova.

3. CONTEÚDO E DURAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
3.1. A prova prática terá duração de até 30 (trinta) minutos. O candidato deverá
demonstrar competência comunicativa em inglês, compreensão oral e capacidade de
interagir com falantes de língua inglesa no âmbito profissional com eficiência e agilidade.
Reconhecimento de registro: linguagem formal e informal.
Ênfase na linguagem empregada em:
contatos pessoais - apresentação de pessoas e da empresa.
reservas de passagens e de hotel através de contato telefônico, por fax ou e-mail.
contato telefônico - envio e recebimento de mensagens, localização de pessoas e
prestação de informações.

4. DOS RECURSOS
4.1. Os recursos em relação a esta etapa do Concurso seguirão o disposto no item 7 do
Edital de Concurso Público – NCP 001/2010.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Ficam mantidas para esta etapa as normas já estabelecidas no Edital de Concurso
Público – NCP 001/2010 e seus anexos, desde que cabíveis.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2012.

