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REQUISITOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS: Formação em
modelagem e caracterização de dados incompletos provenientes de
incertezas nas medições de propriedades de sistemas contínuos he-
terogêneos. Familiaridade em Equações Diferenciais Parciais Esto-
cásticas e Técnicas de Discretização e implementação computacional.
Conhecimento de Algoritmos de Cômputo dos Momentos Estatísticos
de Campos Aleatórios, Técnicas de Mudança de Escala, Métodos de
Monte Carlo, Técnicas de Perturbação e derivação de equações efe-
tivas, Conhecimento de modelos computacionais hidrodinâmicos es-
tocásticos .

REMUNERAÇÃO: Vencimento de R$. 1.988,52 (hum mil,
novecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos). Sobre
esse vencimento incide ainda a Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade em Ciência e Tecnologia - GDACT, definido pela variável
correspondente à avaliação de desempenho individual e institucional,
apurado em cada UP, conforme dispõe a Lei nº 11.344, de
08.09.2006. Os aprovados, portadores de títulos de Doutor, após aná-
lise e homologação pela Comissão Interna do Plano de Carreiras de
Ciência e Tecnologia de que trata o art. 16 da Lei nº 8.691/1993,
farão jus a um adicional de 105% (cento e cinco por cento), incidente
sobre o vencimento básico, em conformidade com o disposto no art.
21 da mesma Lei, alterado pelo art. 17 da Lei nº 11.094, de
13.05.2005.

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 100,00 (Cem Reais)
1.3 - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia
CARGO: PESQUISADOR ADJUNTO
VAGA: 01(uma)
CLASSE: Adjunto - Padrão I
FORMAÇÃO: Engenharia, Física, Matemática, Computação

e áreas correlatas ao cargo.
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento em

Processamento de Sinais.
PRÉ-REQUISITOS: Ter o título de Doutor e ter realizado

pesquisa relevante em sua área de atuação.
REQUISITOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS: Ter familiari-

dade com os seguintes tópicos: princípios de processamento digital de
sinais; modelos e técnicas de análise de sinais aleatórios; proces-
samento adaptativo de sinais; processamento estatístico de sinais;
técnicas de filtragem.

REMUNERAÇÃO: Vencimento de R$. 1.988,52 (hum mil,
novecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos). Sobre
esse vencimento incide ainda a Gratificação de Desepenho de Ati-
vidade em Ciência e Tecnologia - GDACT, definido pela variável
correspondente à avaliação de desempenho individual e institucional,
apurado em cada UP, conforme dispõe a Lei nº 11.344, de
08.09.2006. Os aprovados, portadores de títulos de Doutor, após aná-
lise e homologação pela Comissão Interna do Plano de Carreiras de
Ciência e Tecnologia de que trata o art. 16 da Lei nº 8.691/1993,
farão jus a um adicional de 105% (cento e cinco por cento), incidente
sobre o vencimento básico, em conformidade com o disposto no art.
21 da mesma Lei, alterado pelo art. 17 da Lei nº 11.094, de
13.05.2005.

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 100,00 (Cem Reais)
1.4 - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia
CARGO: PESQUISADOR ASSOCIADO
VAGA: 01(uma)
CLASSE: Associado - Padrão I
FORMAÇÃO: Ciências Biológicas, Ciências da Computa-

ção, Biomedicina e áreas correlatas ao cargo.
ÁREAS DE ATUAÇÃO: Pesquisa e Desenvolvimento em

Genômica e Bioinformática.
PRÉ-REQUISITOS: Ter o título de Doutor e ter realizado

pesquisa, por pelo menos três anos, após a obtenção do título de
D o u t o r.

REQUISITOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS: ter conhecimen-
to em: Bioinformática aplicada à análise estrutural e comparativa de
genomas; montagem de genomas; ferramentas para análise de se-
qüência de DNA e de proteínas; Bancos de Dados em bioinformática;
Integração de dados biológicos; Prospecção de genes e funções bio-
lógicas; Sistema automatizado para a anotação de seqüências bio-
lógicas; Ferramentas de bioinformática aplicadas à anotação de pro-
teínas, Biologia molecular celular e genética.

REMUNERAÇÃO: Vencimento de R$. 2.292,94 (dois mil,
duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos). Sobre
esse vencimento incide ainda a Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade em Ciência e Tecnologia - GDACT, definido pela variável
correspondente à avaliação de desempenho individual e institucional,
apurado em cada UP, conforme dispõe a Lei nº 11.344, de
08.09.2006. Os aprovados, portadores de títulos de Doutor, após aná-
lise e homologação pela Comissão Interna do Plano de Carreiras de
Ciência e Tecnologia de que trata o art. 16 da Lei nº 8.691/1993,
farão jus a um adicional de 105% (cento e cinco por cento), incidente
sobre o vencimento básico, em conformidade com o disposto no art.
21 da mesma Lei, alterado pelo art. 17 da Lei nº 11.094, de
13.05.2005.

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 100,00 (Cem Reais)
2 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA

EM CARGO PÚBLICO
2.1 - A validade de participação no Concurso Público estará

condicionada ao atendimento, na data da nomeação, às seguintes
condições:

2.1.1 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, e no caso
da portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre bra-
sileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos
políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

2.1.2 - Se estrangeiro, conforme disposto na legislação vi-
gente

2.1.3 - Quitação com as obrigações eleitorais
2.1.4 - Quitação com as obrigações militares, para os can-

didatos do sexo masculino;
2.1.5 - Nível de escolaridade exigido para o exercício do

c a rg o ;
2.1.6 - Idade mínima de 18 (dezoito) anos;
2.1.7 - Aptidão física e mental;
2.1.8 - Não estar incompatibilizado para nova investidura em

cargo público nos termos do disposto no Artigo 137, parágrafo único,
da Lei n.º 8.112/90;

2.1.9 - Não estar cumprindo penalidade administrativa ou
criminal impeditiva do exercício de cargo público federal;

2.1.10 - Não acumular cargos, empregos e funções públicas,
mesmo com proventos da inatividade, ressalvados os casos previstos
pela Constituição Federal, assegurada a hipótese de opção dentro do
prazo para a posse previsto no § 1º do art. 13 da Lei n.º 8.112/90;

2.1.11 - Apresentar o título de Doutor nas áreas especificadas
para o cargo, concedido por instituição brasileira credenciada pelo
Conselho Federal de Educação ou por instituição estrangeira, de-
vidamente revalidado;

2.1.12 - Obedecer as exigências das atribuições do cargo, em
conformidade com a Lei n.º 8.691/93;

2.1.13 - ter sido aprovado e classificado no concurso.
2.2 - No caso de estrangeiro, na forma da Lei n.º 9.515 de 20

de novembro de 1997, que acrescentou o § 3º ao art. 5º da Lei n.º
8.112/90, deverá ainda, ter visto de permanência em território na-
cional.

3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições no concurso para os cargos de Pes-

quisador Adjunto e Associado, estarão abertas no período de 06 de
outubro a 04 de novembro de 2008, na sede do Laboratório Nacional
de Computação Científica - LNCC, sito à Av. Getúlio Vargas, 333 -
Quitandinha - Petrópolis - RJ, na Unidade de Recursos Humanos, no
horário compreendido entre 09:00 e 16:00 hs, nos dias úteis. Além de
atender às condições que constam como pré-requisitos neste Edital, os
candidatos devem:

a)possuir o título de Doutor nas áreas especificadas para o
cargo, concedido por instituição brasileira credenciada pelo Conselho
Federal de

Educação ou por instituição estrangeira;
b)apresentar curriculum vitae compatível com a área de atua-

ção em questão e com as exigências e as atribuições do cargo;
c)preencher os requisitos mínimos estabelecidos na Lei n.º

8.691/93, exigidos para o cargo e citados neste Edital.
3.2 - Para inscrever-se o candidato deverá apresentar re-

querimento ao Diretor do Laboratório Nacional de Computação Cien-
tífica, instruído com a documentação abaixo:

a)Cópia de Documento de Identidade;
b)Original ou Cópia autenticada do comprovante de titulação

requerida;
c)Curriculum Vitae completo, em 06 (seis) vias;
d)Memorial, em 06 (seis) vias, contendo a relação dos títulos

e trabalhos do candidato, acompanhado de uma análise sumária des-
ses trabalhos,

feita pelo próprio candidato, situando o seu significado e a
contribuição que representam. Deverá descrever de forma sucinta o
que considera

como principais desafios futuros para sua área de pesquisa.
O memorial deve conter, ainda, uma lista de, no mínimo, 03 (três)
especialistas,

não pertencentes aos quadros do LNCC, de instituições bra-
sileiras ou estrangeiras, que possam fornecer avaliações sobre os
trabalhos do

candidato, as quais poderão servir de subsídios para a Co-
missão Supervisora na análise e apreciação de seus títulos;

e)Separatas ou cópias de cada um dos trabalhos mencionados
no memorial;

f)Comprovante de pagamento de inscrição, isto é, Guia de
Recolhimento da União - GRU, quitada no Banco do Brasil. Para
emissão da GRU,

o candidato deverá acessar o sítio do Tesouro Nacional
(http://www.stn.fazenda.gov.br) - e selecionar o Banner " Guia de
Recolhimento da

União". E preencher UG: 240123 - Gestão: 00001 - Re-
colhimento Código: 18833-6; CPF, nome do candidato e valor da
inscrição: R$.

100,00 (Cem Reais) = Gerar a GRU.
g)Será isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato

que comprovar a condição de hipossuficiência econômica, na forma
da lei.

3.3 - O título mencionado no subitem (a) e o preenchimento
dos requisitos referidos nos subitens (b) e (c) de 3.1, serão também
objeto de análise e deliberação pela Comissão Supervisora de Con-
cursos do LNCC para verificar se atende aos requisitos deste Edital,
da legislação em vigor e sua afinidade com a área do concurso.

3.4 - O deferimento do pedido de inscrição, dependerá de
parecer favorável da Comissão Supervisora de Concursos do LNCC,
quanto ao cumprimento das condições do item 3.1, cabendo recurso
ao Diretor do LNCC. A Comissão terá o prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do término do período de inscrições, para
anunciar sua decisão.

3.5 - Não é permitida a inscrição condicional.
3.6 - Será permitida a inscrição por procuração, mediante

entrega do respectivo termo, acompanhado de cópia do documento de
identidade do procurador. Esta procuração poderá ser por instrumento
Público ou Particular. No caso de instrumento particular deverá ser
datilografada ou digitada e ter firma do outorgante reconhecida por
Ta b e l i ã o .

3.7 - O candidato, ou seu procurador, é inteiramente res-
ponsável pelas informações prestadas, bem como pela exatidão da
documentação apresentada.

3.8 - No caso em que o número de candidatos considerados
oficialmente inscritos for inferior ou igual ao número de vagas fixado
no edital, o prazo de inscrições será automaticamente prorrogado por
um período mínimo de trinta dias corridos, contados a partir da data
de encerramento das inscrições.

4 - DAS PROVAS
4.1 - O concurso de Provas e Títulos para os cargos previstos

neste Edital, constará das seguintes etapas:
a - prova pública de defesa e argüição do memorial;
b - prova pública de erudição e expressão;
c - prova de conhecimento;
d - análise e apreciação dos títulos
O conjunto das provas dos itens "a", "b" e "c", tem caráter

eliminatório e classificatório. A prova do item "d", tem caráter apenas
classificatório.

4.1.1 - Da prova pública de defesa e argüição do Memorial
O candidato fará uma apresentação de seus trabalhos e pla-

nos atuais de pesquisa durante um período de 50 (cinqüenta) a 60
(sessenta) minutos, analisando-os de forma global, procurando sa-
lientar o significado das contribuições que considera mais relevantes.
Após a apresentação, o candidato será argüido pela Comissão Exa-
minadora, sobre a exposição oral, o memorial e o Curriculum Vitae.
Não será permitida a presença dos demais candidatos durante a prova
pública de defesa e argüição do memorial do candidato.

4.1.2 - Da prova pública de erudição e expressão
O candidato escolherá um tema, dentro da área do concurso,

sobre o qual fará uma conferência pública, com a duração de 50
(cinqüenta) a 60 (sessenta) minutos, demonstrando sua erudição e
capacidade de expor um tópico avançado, de forma clara e coerente.
Ao final da exposição a Comissão Examinadora poderá fazer per-
guntas ao candidato sobre tópicos relacionados ao tema da confe-
rência ou à área do concurso. Não será permitida a presença dos
demais candidatos durante a prova pública de erudição e expressão.

4.1.3 - Da prova de conhecimento
Os candidatos serão submetidos a uma prova discursiva de

conhecimentos específicos sobre temas relacionados nos requisitos
básicos e específicos deste edital. Os temas serão sorteados na hora
da realização da prova. Após o sorteio, os candidatos terão 1 (uma)
hora para consulta e mais 3 (três) horas para realização da prova que
deverá ser escrita em língua portuguesa.

4.1.4 - Da análise e apreciação dos títulos
Cada Comissão Examinadora apreciará, nas áreas de atuação

relativas ao Concurso, os títulos e o Curriculum Vitae do candidato,
levando em conta nesta avaliação a autonomia, criatividade e a ma-
turidade científica do candidato, assim como a sua competência para
executar projetos de pesquisa e desenvolvimento. Nessa apreciação
deverá ser levada em conta a relevância, a extensão e a profundidade
das contribuições científicas do candidato, evidenciadas por suas pu-
blicações e projetos de caráter científico, bem como por sua expe-
riência na realização de projetos de desenvolvimento, na orientação de
teses e na participação de grupos de pesquisa e desenvolvimento, em
congressos, seminários e em outras atividades científicas. Serão con-
sideradas nesta análise as avaliações dos trabalhos do candidato feitas
por especialistas não pertencentes aos quadros do LNCC, entre os
quais poderão estar aqueles referidos no sub-item (d) do item 3.2.

5 - DO JULGAMENTO
5.1 - O julgamento do Concurso será feito por Comissões

Examinadoras constituídas, cada uma, por 6 (seis) membros titulares,
pesquisadores com notória competência na área objeto do concurso,
ou correlata, aprovados pela Comissão de Concurso do MCT, dos
quais pelo menos 3 (três) não pertencentes aos quadros do LNCC.

5.2 - A composição de cada Comissão Examinadora e o dia
de sua instalação para o início do concurso, serão anunciados aos
candidatos com a antecedência de 10 (dez) dias, mediante afixação no
quadro de avisos do LNCC, localizado na sua portaria e na home
page do LNCC - www.lncc.br. Será ainda enviada correspondência
aos candidatos inscritos. É facultado aos candidatos inscritos, apre-
sentar impugnação de qualquer dos membros, por impedimentos le-
gais, no prazo de 03 (três) dias úteis, dirigida ao Diretor da UP, que
julgando procedente, indicará novo membro à Comissão de Concurso
para homologação.

5.2.1 - Haverá dois suplentes para o caso de ausência de
titular da Comissão Examinadora, um para os membros externos ao
LNCC e, outro, para os membros da internos do LNCC.

5.3 - Cada Comissão Examinadora elaborará relatório con-
clusivo indicando, os candidatos aptos, caso haja, para o preenchi-
mento de cada vaga posta em concurso. Para isto, cada membro da
Comissão Examinadora emitirá a Nota Parcial (NP) de cada candidato
mediante a média ponderada das notas, de 0 a 10, das provas eli-
minatórias previstas nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, atribuindo peso 3
(três) à defesa do memorial, peso 3 (três) à prova de erudição e
expressão e peso 2 (dois) a prova de conhecimento.

5.4 - O candidato será considerado apto para preenchimento
da vaga, caso tenha tido Nota Parcial (NP) igual ou superior a 7,0
(sete virgula zero), de uma maioria absoluta dos membros de cada
Comissão Examinadora.

5.5 - A classificação dos candidatos aptos será feita através
de uma Nota Final Global (NFG) dada pela média das Notas Finais
(NF) atribuídas por todos os membros da Comissão Examinadora. A
Nota Final (NF), atribuída a cada candidato, por cada membro da
Comissão, é dada pela média ponderada das notas, de 0 a 10, das
provas do item 4.1, atribuindo peso 2 (dois) à análise e apreciação
dos títulos, peso 3 (três) à defesa do memorial, peso 3 (três) à prova
de erudição e expressão e peso 2 (dois) a prova de conhecimento.




