
 
 

Edicão Numero 187 de 27/09/2007  
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento  

EDITAL Nº 2/2007 RETIFICAÇÃO Nº II  

Fica retificado o Edital nº 002/2007 - Embrapa, publicado no Diário Oficial da União nº 
167, de 29 de agosto de 2007, fls 05 a 13, seção 3. 

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de inscrições do Edital 002/2007.  

§ 1º - ONDE SE LÊ no item 3 do Edital 002/2007: "...VIA INTERNET: De 10 (dez) horas 
do dia 05 de setembro de 2007 às 22 (vinte e duas) horas do dia 28 de setembro de 2007, 
no site www.consulplan.net. VIA PRESENCIAL: De 17 de setembro a 28 de setembro de 
2007 (exceto sábados, domingos e feriados), nas agências dos Correios relacionadas no 
item 3.2.1...", LEIA-SE: "...VIA INTERNET: De 10 (dez) horas do dia 05 de setembro de 
2007 às 22 (vinte e duas) horas do dia 05 de outubro de 2007, no site 
www.consulplan.net. VIA PRESENCIAL: De 17 de setembro a 05 de outubro de 2007 
(exceto sábados, domingos e feriados), nas agências dos Correios relacionadas no item 
3.2.1...". 

§ 2º - ONDE SE LÊ no item 3.2.1 do Edital 002/2007: "...3.2.1. As inscrições serão 
realizadas no período de 17 de setembro a 28 de setembro de 2007, de segunda à sexta-
feira, no horário de funcionamento das Unidades dos Correios e Telégrafos...", LEIA-SE: 
"...3.2.1. As inscrições serão realizadas no período de 17 de setembro a 05 de outubro de 
2007, de segunda à sexta-feira, no horário de funcionamento das Unidades dos Correios 
e Telégrafos...". 

§ 3º - ONDE SE LÊ no item 3.4.1 do Edital 002/2007: "...c) Cadastrar-se, no período entre 
10 (dez) horas do dia 05 de setembro de 2007 e 22 horas do dia 28 de setembro de 2007, 
observado o horário oficial de Brasília/DF, através do requerimento específico disponível 
na página citada;(...) h) As solicitações de inscrições, via Internet, realizadas até às 
22h00min do dia 28 de setembro de 2007, horário oficial de Brasília, poderão ser 
reimpressas até o dia 02 de outubro de 2007 (terça-feira), último dia para pagamento do 
boleto...", LEIA-SE: "...c) Cadastrar-se, no período entre 10 (dez) horas do dia 05 de 
setembro de 2007 e 22 horas do dia 05 de outubro de 2007, observado o horário oficial de 
Brasília/DF, através do requerimento específico disponível na página citada;(...) h) As 
solicitações de inscrições, via Internet, realizadas até às 22h00min do dia 05 de outubro 



de 2007, horário oficial de Brasília, poderão ser reimpressas até o dia 09 de outubro de 
2007 (terça-feira), último dia para pagamento do boleto...". 

§ 4º - ONDE SE LÊ no item 4.1.2 do Edital 002/2007: "...com data de postagem até o 
último dia de inscrições (28 de Setembro de 2007), caso contrário...", LEIA-SE: "...com 
data de postagem até o último dia de inscrições (05 de outubro de 2007), caso 
contrário...". 

Art. 2º - Fica retificado o conteúdo programático para o cargo/área de atuação de Analista 
B - Advocacia, constante do Anexo I-A - Conteúdo Programático das Provas Objetivas de 
Múltipla Escolha do Edital 002/2007. 

Parágrafo Único ONDE SE LÊ no Anexo I-A Conteúdo Programático das Provas Objetivas 
de Múltipla Escolha: "...15 Juizados especiais cíveis (Lei n.º 9.099/95 e Lei n.º 
10.295/2001);...", LEIA-SE: "...15 Juizados especiais cíveis (Lei n.º 9.099/95 e Lei n.º 
10.259/2001);...". 

Art. 3º - Fica retificado o conteúdo programático para o cargo/área de atuação de 
Pesquisador A - Economia, constante do Anexo I-A - Conteúdo Programático das Provas 
Objetivas de Múltipla Escolha do Edital 002/2007. 

Parágrafo Único ONDE SE LÊ no Anexo I-A Conteúdo Programático das Provas Objetivas 
de Múltipla Escolha: "...PESQUISADOR A - ECONOMIA Análise microeconômica. Oferta 
e demanda: o mecanismo de mercado. Equilíbrio de mercado. Elasticidades. 
Comportamento do Consumidor: Preferências do consumidor. Restrição orçamentária. 
Demanda individual e demanda de mercado: Efeito renda. Efeito substituição. Efeito 
preço. Excedente do consumidor. Teoria da Produção. Fatores e função da produção. 
Rendimentos de escala. Custos de produção. Maximização de lucros e oferta competitiva. 
Estrutura de mercado: Concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolística, 
oligopólio. Equilíbrio geral e eficiência econômica. Externalidades e bens públicos; 
Mercados com informação assimétrica. Teoria dos jogos: jogos cooperados e não 
cooperados. Análise macroeconômica. Contabilidade nacional: Conceitos básicos: 
produto, renda, despesa agregada, fluxo circular da renda. Contas nacionais. Modelos 
Clássico e Keynesiano de determinação da renda. O Modelo de Oferta e Demanda 
Agregada. Curva de Phillips - Formulação Original, Friedman-Phelps e Discussão. 
Princípio da demanda efetiva de Keynes e Kaleck. Síntese Neoclássica. Pós-
Keynesianos, novos clássicos e novos Keynesianos. Modelos de crescimento econômico. 
Inflação: Teorias sobre inflação. A experiência inflacionária brasileira. Índices de medida 
da inflação no Brasil. Política Econômica : Política fiscal e monetária. Macroeconomia em 
Economia Aberta: Modelo Mundell Fleming. Economia internacional. Teoria do comercio 
internacional. Políticas do comércio internacional. Instituições reguladoras do 
protecionismo. Integração regional. Globalização financeira e globalização produtiva. O 
Brasil e o investimento internacional. Balanço de pagamentos e taxas de câmbio. Modelos 
de Determinação da Taxa de Câmbio. Sistema financeiro internacional. O Brasil e o 
sistema financeiro internacional. Economia brasileira. A industrialização brasileira. O 
desenvolvimento econômico brasileiro. Orçamento da União. Matemática financeira. 
Regra de três simples e composta, percentagens. Juros simples e compostos: 



capitalização e desconto. Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. 
Rendas uniformes e variáveis. Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. 
Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e 
investimento. Avaliação de alternativas de investimento. Avaliação econômica de projetos. 
Taxa interna de retorno e valor presente líquido de um fluxo de caixa. Comparação de 
alternativas de investimento e financiamento. Contabilidade Geral. Noções de 
Contabilidade. Análise das demonstrações financeiras. Administração Financeira. Análise 
de fluxo de caixa. Análise de capital de giro. Princípios gerais de alavancagem. Análise do 
equilíbrio operacional. Contabilidade gerencial. Relações custo - volume - lucro. Sistemas 
de custeamento. Orçamento. Centro de lucro e preços de transferências. Padrões de 
comportamento de custos. Contabilidade por responsabilidade. Aspectos Tributários - 
conceito, principais tributos e seus impactos nos negócios empresariais....", LEIA-SE: 
"...PESQUISADOR A ECONOMIA Conhecimentos Básicos de Economia. Microeconomia 
e Macroeconomia: Contabilidade nacional; Contabilidade do comercio internacional; 
Teoria da firma; Teoria do consumidor; Teoria da produção; Teoria de custo; Equilíbrio 
geral e parcial; Migração ruralurbana; Sistema de produção e custo; Taxa interna de 
retorno; A valiação ex-ante e ex-post de projetos; Modelos econométricos e de mercado 
internacional....". 

Art. 4º - Fica retificado o conteúdo programático para o cargo/área de atuação de 
Pesquisador A - Economia (Subárea: Econometria), constante do Anexo I-A - Conteúdo 
Programático das Provas Objetivas de Múltipla Escolha do Edital 002/2007. 

Parágrafo Único ONDE SE LÊ no Anexo I-A Conteúdo Programático das Provas Objetivas 
de Múltipla Escolha: "...PESQUISADOR A - ECONOMIA (SUBÁREA: ECONOMETRIA) A 
hipótese da Normalidade. Estatística elementar: Variáveis Aleatórias, estimativas, 
distribuições de probabilidade, teste de hipótese e intervalos de confiança e estatística 
descritiva. Natureza e tipos de dados econômicos. Análise de correlação: significado da 
correlação entre as variáveis. Correlação simples. Correlação parcial. Correlação múltipla. 
Correlação ordinal ou correlação por postos. Modelo clássico de analise de regressão 
simples e múltipla: conceitos básicos da análise de regressão. Modelo estatístico de 
regressão linear - modelo e pressuposições. 6. Estimação dos parâmetros: Mínimos 
quadrados ordinários (MQO), Máxima Verossimilhança (MV); Propriedades dos 
estimadores de MQO e MV. Avaliação do modelo estimado de regressão: Sinal e 
magnitude dos coeficientes; qualidade do ajustamento (R^2 e ), análise da variância da 
regressão (teste F); Testes de significância dos coeficientes estimados e intervalos de 
confiança para os parâmetros da regressão. Teste de hipóteses envolvendo mais de um 
parâmetro de regressão. Restrições lineares nos coeficientes. Análise dos resíduos. 
Problemas com o modelo clássico - violação dos pressupostos básicos. Modelos com 
variável dependente binária. Modelos de equações aparentemente não-relacionadas. 
Modelos de séries temporais: Teste de raiz unitária, Modelos univariados para séries 
estacionarias. Modelos multivariados -causalidade e modelos VAR. Séries não-
estacionarias - integração, cointegração e modelos de correção de erro...", LEIA-SE: 
"...PESQUISADOR A ECONOMIA (SUBÁREA: ECONOMETRIA) Conhecimentos Básicos 
de Economia. Micro-econometria e Macro-econometria envolvendo os tópicos seguintes: 
Métodos Lineares e NãoLineares em Aplicações Econométricas do modelo de Regressão 
Geral; Modelos com resposta categóricas; Utilização de variáveis categóricas de 



classificação em Modelos Econométricos; Avaliação de Modelos - Modelos Computáveis; 
Análise de Séries de Tempo; Análise de Dados em Painel; Modelos lineares e não-
lineares multivariados (modelos de equilíbrio simultâneo, autoregressão vetorial e de 
espaço de estados); Método de Momentos Generalizado; Não estacionaridade, 
regressões espúrias e cointegração; Métodos computacionais intensivos; Conhecimento 
de software econométrico (EViews, SAS e STATA) e programação; Diagnóstico em 
modelos econométricos.....". 

Art. 5º - Fica retificado o conteúdo programático para o cargo/área de atuação de 
Pesquisador B - Estatística, constante do Anexo I-A - Conteúdo Programático das Provas 
Objetivas de Múltipla Escolha do Edital 002/2007. 

Parágrafo Único ONDE SE LÊ no Anexo I-A Conteúdo Programático das Provas Objetivas 
de Múltipla Escolha: "...PESQUISADOR B - ESTATÍSTICA Cálculos de probabilidades. 
Cálculos com geometria analítica. Interferência analítica. Estatística computacional. 
Análise matemática. Demografia. Métodos numéricos. Pesquisa operacional. Técnica de 
amostragem. Análise de correlação e regressão. Controle estatístico de qualidade. 
Processos estocásticos. Análise de dados discretos. Análise multivariada. Análise das 
séries temporais. Análise exploratória de dados. Medidas de tendência central. Medidas 
de dispersão. Medidas de assimetria. Medidas de custos. Distribuição conjuntas...", LEIA-
SE: "...PESQUISADOR B - EST ATÍSTICA Conhecimentos básicos de estatística 
descritiva, estatística não-paramétrica, modelos de regressão e análise multivariada. Uso 
do sistema SAS (incluindo programação e utilização de "macros"), de Excel e de SQL. 
Utilização de bases de dados relacionais.....". 

Art. 6º - Fica retificado o conteúdo programático para o cargo/área de atuação de 
Assistente A Secretariado, constante do Anexo I-A - Conteúdo Programático das Provas 
Objetivas de Múltipla Escolha do Edital 002/2007. 

Parágrafo Único ONDE SE LÊ no Anexo I-A Conteúdo Programático das Provas Objetivas 
de Múltipla Escolha: "...ASSISTENTE A - SECRETARIADO A profissão: regulamentação 
e ética profissional. Administração Empresarial: organização, processos básicos, 
planejamento empresarial, estruturas organizacionais, divisão do trabalho, organogramas 
e departamentalização, delegação, tomada de decisões, liderança gerencial, 
centralização e descentralização, assessoramento, supervisão, controle e motivação. 
Marketing. Técnicas secretariais: organização, acompanhamento, clientes, 
agendamentos, reuniões, viagens, eventos. Classificação de documentos e 
correspondência. Atividades e rotinas de recepção, protocolo; expedição, movimentação e 
arquivamento. Tipos de arquivos, organização e administração de arquivos. Conceito, 
classificação e utilização de atos administrativos. Funções secretariais sob a ótica 
gerencial. Comunicação e atendimento ao público: relacionamento interpessoal mudança 
comportamental...", LEIA-SE: "...ASSISTENTE A SECRETARIADO A profissão: 
regulamentação e ética profissional. Técnicas secretariais: organização, 
acompanhamento, clientes, agendamentos, reuniões, viagens, eventos. Classificação de 
documentos e correspondência. Atividades e rotinas de recepção, protocolo; expedição, 
movimentação e arquivamento. Tipos de arquivos, organização e administração de 
arquivos. Conceito, classificação e utilização de atos administrativos. Funções secretariais 



sob a ótica gerencial. Comunicação e atendimento ao público: relacionamento 
interpessoal mudança comportamental...". 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. Esta retificação nº II entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Em 25 de setembro de 2007. 

CÉSAR FELÍCIO PRATA 

Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas  

 


