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  Cargo: Técnico em Manutenção de Áudio e Vídeo (Vagas para o Rio de Janeiro)
Inscrição Nome Questão Situação Nota Alterada para

2011.075.000122 Cleber Gomes de Oliveira Júnior 2 Indeferido -

Justificativa: Consta no Anexo I do Edital No 75, de 15 de junho de 2011 para a cargo de Técnico em Manutenção de  
Áudio e Vídeo as Atribuições de: “Condução e execução de trabalho técnico de manutenção em equipamentos eletrônicos 
em  audiovisual  (gravação,  reprodução  e  distribuição),  execução  de  instalação  e  montagens e  reparo do  sistema  de 
distribuição de televisão.”

Ferro de soldar não é um equipamento, mas sim uma ferramenta de uso indispensável para a execução de montagens e 
reparos de sistemas de áudio e vídeo. Não é possível realizar manutenção sem a sua utilização.
A realização de esboço do circuito esquemático é a forma de comunicação técnica básica de um técnico de manutenção de 
áudio e  vídeo.  A não inclusão desta  forma de comunicação durante  a  execução de uma prova prática  para técnico de 
manutenção de áudio e vídeo seria análoga a não utilização de qualquer forma de expressão oral/escrita (em português) 
durante a execução de prova prática para qualquer função de cargo público.
Para  utilizar  os  equipamentos  de  medida,  antes  o  técnico  deve  interligar  (montar)  os  equipamentos  de  áudio  e  os 
equipamentos de medida. Portanto, a esquematização da montagem é pressuposto da ação de medição.

Inscrição Nome Questão Situação Nota Alterada para

2011.075.000122 Cleber Gomes de Oliveira Júnior 3 Indeferido -

Justificativa: A escolha de componentes a serem utilizados em uma montagem de circuitos de áudio e vídeo é fundamental 
para as ações de instalações e montagens de um sistema de áudio e vídeo. A realização de esboço, como dito na justificativa 
da questão 2, é a forma de comunicação técnica que é indispensável à realização de qualquer serviço.


