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7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE DOS CANDIDATOS.
O eventual empate entre candidatos será decidido pela se-

guinte ordem de critérios:
a) Candidato com idade igual ou superior a sessenta anos, até

o último dia da inscrição neste concurso, conforme artigo 27, pa-
rágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1.10.2003), não
se aplicando este critério aos demais candidatos;

b) Maior número de acertos obtidos nas questões de Língua
Portuguesa;

c) Maior número de acertos obtidos nas questões de Co-
nhecimentos Gerais;

d) Maior número de acertos obtidos nas questões de Língua
Inglesa;

e) Maior número de acertos obtidos nas questões de Le-
gislação;

8. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS
8.1 Será ELIMINADO do concurso público o candidato que:
Não comparecer a prova;
Obtiver pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) do

total de questões da Prova Objetiva;
Obtiver pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) do

total de questões da Prova Prática;
Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
Deixar de apresentar quaisquer dos documentos que com-

provem o atendimento a todos os requisitos fixados no Edital;
Agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro

da equipe responsável pelo concurso público;
Utilizar, ou tentar utilizar, meios fraudulentos para obter

aprovação própria, ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso
público.

9. DOS RECURSOS
9.1 Os recursos poderão ser formulados no prazo não su-

perior a 03 (três) dias úteis, após a divulgação do resultado, dirigidos
à direção do Museu Paraense Emilio Goeldi, que julgando proce-
dentes, os encaminhará à Comissão de Concurso para deliberação
final.

10. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
10.1 O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano,

contado a partir da publicação do edital de homologação do resultado
final no DOU, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos
do Decreto nº 4.175/2002.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 O Edital do concurso estará disponibilizado, aos in-

teressados nos sites http://www.grupoideal.com.br/faci e
h t t p : / / w w w. m u s e u - g o e l i . b r.

11.2 A inscrição do candidato implicará a aceitação das nor-
mas para o concurso contidas, neste edital, nos comunicados, e em
outros a serem publicados.

11.3 Observado o número existente de vagas, a Diretora do
Museu Paraense Emilio Goeldi encaminhará ao MCT a relação dos
candidatos aprovados no certame, classificados em até duas vezes o
número de vagas para cada cargo, para a devida homologação e
publicação no DOU por meio de ato do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia.

11.4 A aprovação e a classificação final geram, para o can-
didato, apenas a expectativa de direito à nomeação. O MCT e o
MPEG reservam-se o direito de proceder às nomeações, em número
que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com
a disponibilidade orçamentária e até o número de vagas existentes.

11.5 A nomeação do candidato para o cargo fica condi-
cionada à aprovação em inspeção médica, a ser realizada, e ao aten-
dimento das condições previstas neste edital.

11.6 Após a nomeação, posse e exercício, o servidor cum-
prirá estágio probatório, nos termos da legislação vigente.

11.7 O Resultado Final do concurso público será publicado
pelo MPEG no Diário Oficial da União, afixados nos quadros de
avisos da FACULDADE IDEAL - FACI e divulgados na Internet, nos
endereços http://grupoideal.com.br e http://www.museu-goeli.br, até o
dia 03/12/2008.

11.8 O candidato deverá manter atualizado seu endereço na
FACULDADE IDEAL - FACI, enquanto estiver participando do con-
curso, e, junto ao MPEG, se aprovado.

11.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Or-
ganizadora responsável pela organização do concurso público, jun-
tamente com o MPEG.

11.10 Legislação com entrada em vigor após a data de pu-
blicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e
normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas
do concurso.

IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA

MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS
<!ID1315048-0>

EDITAL No- 1, DE 15 DE AGOSTO DE 2008
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

NO CARGO DE PESQUISADOR

O Diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins -
MAST, Unidade de Pesquisa da estrutura do Ministério da Ciência e
Tecnologia, tendo em vista a Portaria nº 22, do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, de 19 de fevereiro de 2008, pu-
blicada no Diário Oficial da União de 20 de fevereiro de 2008 e no
uso da competência que lhe foi outorgada pela Portaria do Ministério
da Ciência e Tecnologia - MCT nº 272, de 30 de abril de 2008,
publicada no Boletim de Serviço nº 08, de 30 de abril de 2008, torna
público que serão abertas, com base na Lei nº 8.691, de 28 de julho
de 1993 e Resolução nº 2, de 23 de novembro de 1994, do Conselho
do Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia, em sua sede à Rua
General Bruce, 586 - São Cristóvão - Rio de Janeiro, RJ, inscrições
para realização de Concurso Público de provas e títulos.

O Concurso Público é destinado a selecionar candidato ao
provimento na Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia de uma
(01) vaga para o cargo de Pesquisador, na classe de Pesquisador
Adjunto, Padrão I, e será regido no edital, que encontra-se na integra
na página www.mast.br, promovido pelo Museu de Astronomia e
Ciências Afins - MAST e realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

CARGO
1.1 - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia
Cargo: Pesquisador
Classe/Padrão: Pesquisador Adjunto - I
Nível Superior (NS)
ÁREA DE ATUAÇÃO:
Desenvolvimento de atividades de pesquisa e ensino em mu-

seologia e estudos patrimoniais voltados à ciência e tecnologia.
P R É - R E Q U I S I TO S :
a) Ter título de Doutor;
b) Ser museólogo com registro no conselho de classe;
c) Ter realizado pesquisa relevante em museologia e estudos

patrimoniais;
d) Ter experiência comprovada em atividades museológicas,

como por exemplo: cursos e oficinas em tópicos da museologia,
planejamento e desenvolvimento de exposições museológicas; do-
cumentação de acervos museológicos; conservação e restauração de
acervos museológicos.

REMUNERAÇÃO: R$ 1.988,52 (hum mil novecentos e oi-
tenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos), acrescida da Gra-
tificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia -
GDACT, no valor de R$ 1.149,42 (hum mil cento e quarenta e nove
reais e quarenta e dois centavos), bem como do adicional de titulação
requerido (105% - Doutor), incidente sobre o vencimento básico de
acordo com a legislação vigente, em conformidade com o disposto no
art. 21 da Lei nº 8.112/1990, alterado pelo art. 17 da Lei nº 11.094, de
13.05.2005, e com base na tabela salarial vigente em 01/08/2008.

INSCRIÇÃO: 01.10.2008 a 31.10.2008
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar reque-

rimento ao Diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins -
MAST, solicitando sua inscrição no concurso, instruído com a se-
guinte documentação:

a) Cópia de Documento de Identidade;
b) Cópia autenticada do comprovante de titulação reque-

rida;
c) 6 (seis) vias do Memorial, conforme descrito no subitem 5.4;
d) 6 (seis) vias do Currículo completo, utilizando o modelo

da Plataforma Lattes (CNPq);
e) 1 (uma) cópia xerox dos documentos e publicações que

comprovem os títulos e as atividades mencionados no currículo;
f) 1 (uma) cópia xerox, ou separata, de cada um dos tra-

balhos completos mencionados no Memorial, considerados pelo can-
didato como os mais relevantes em sua área de atuação, até o número
máximo de 3 (três) trabalhos.

Cópia do registro no conselho de classe
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 100,00(CEM REAIS).
LOCAL DA INSCRIÇÃO: MAST - Rua General Bruce, 586

- São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ.
VALIDADE DO CONCURSO: O prazo de validade do Con-

curso Público será de 01 (um) ano, contando a partir da publicação do
edital de homologação do resultado final no DOU, podendo ser pror-
rogado por igual período, nos termo do Decreto no 4.175/2002.

INFORMAÇÕES: (21) 2580.7010 R 204/235

ALFREDO TIOMNO TOLMASQUIM

EDITAL No- 2, DE 15 DE AGOSTO DE 2008
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

NO CARGO DE TECNOLOGISTA

O Diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins -
MAST, Unidade de Pesquisa da estrutura do Ministério da Ciência e
Tecnologia, tendo em vista a Portaria nº 22, do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, de 19 de fevereiro de 2008, pu-
blicada no Diário Oficial da União de 20 de fevereiro de 2008 e no
uso da competência que lhe foi outorgada pela Portaria do Ministério
da Ciência e Tecnologia - MCT nº 272, de 30 de abril de 2008,
publicada no Boletim de Serviço nº 08, de 30 de abril de 2008, torna
público serão abertas, com base na Lei nº 8.691, de 28 de julho de
1993 e Resolução nº 2, de 23 de novembro de 1994, do Conselho do
Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia, em sua sede à Rua
General Bruce, 586 - São Cristóvão - Rio de Janeiro, RJ, inscrições
para realização de Concurso Público de provas e títulos.

O Concurso Público é destinado a selecionar candidatos ao
provimento na Carreira de Desenvolvimento Tecnológico de uma (01)
vaga para o cargo de Tecnologista, na classe de Tecnologista Junior,
Padrão I, e uma (01) vaga para o cargo de Tecnologista, na classe de
Tecnologista Pleno 1, Padrão I, e será regido no edital, que encontra-
se na integra na página www.mast.br, promovido pelo Museu de
Astronomia e Ciências Afins - MAST e realizado na cidade do Rio de
Janeiro.

CARGO
Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
Cargo: Tecnologista
Classe / Padrão: Tecnologista Junior - L - I, 01 (uma) vaga.
Classe / Padrão: Tecnologista Pleno 1 - K - I, 01 (uma)

vaga
Nível Superior (NS)
ÁREA DE ATUAÇÃO:
Tecnologista Júnior - L - I
a) Projeto, organização, produção e montagem de exposições

museológicas em ciência e tecnologia.
Tecnologista Pleno 1 - K - I

a) Conservação e restauração de documentos em papel.
P R É - R E Q U I S I TO S :
Tecnologista Júnior
a)Ter graduação em Arquitetura e Urbanismo;
b) Ser arquiteto com registro no conselho de classe;
Tecnologista Pleno 1
a) Nível Superior Completo
b) Ter pós-graduação em Conservação/Preservação de Bens

Culturais / Patrimônio;
c) Ter participado no mínimo durante 05 (cinco) anos em

projetos de conservação e restauração de documentos em papel.
REMUNERAÇÃO: Tecnologista Júnior: R$ 1.495,59 (hum

mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e nove cen-
tavos), acrescida da Gratificação de Desempenho de Atividade de
Ciência e Tecnologia - GDACT, no valor de R$ 1006,81 (hum mil e
seis reais e oitenta e um centavos), conforme dispõe a lei nº 11.344,
de 08/09/2006, e com base na tabela salarial vigente em
01/08/2008.

Tecnologista Pleno 1: R$ 1.724,54 (hum mil setecentos e
vinte e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), acrescida da
Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia -
GDACT, no valor de R$ 1.073,05 (hum mil e setenta e três reais e

cinco centavos), conforme dispõe a lei nº 11.344, de 08/09/2006, e
com base na tabela salarial vigente em 01/08/2008.

1.2. - Os aprovados em cargos de nível superior portadores
de títulos de Doutor, Mestre ou certificado de especialização, após
análise 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
e desde que esse título seja em área compatível com as atividades do
MAST, farão jus a um adicional de 105% (cento e cinco por cento),
52,5% (cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por cento) e 27%
(vinte e sete por cento), respectivamente, incidente sobre o ven-
cimento 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.

INSCRIÇÃO: 01.10.2008 a 31.10.2008
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar reque-

rimento ao Diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins -
MAST, solicitando sua inscrição no concurso, instruído com a se-
guinte documentação:

a) Cópia de Documento de Identidade;
b)Cópia autenticada do comprovante de titulação requerida;
c) 6 (seis) vias do Currículo completo, utilizando o modelo

da Plataforma Lattes (CNPq);
d) Cópia xerox dos documentos e publicações que com-

provem os títulos e as atividades mencionados no currículo;
e) Cópia do registro no conselho de classe para os candidatos

ao cargo de tecnologista júnior.
TAXA DE INSCRIÇÃO:
Para seleção de Tecnologista Júnior: R$ 60,00 (sessenta reais)
Para seleção de Tecnologista Pleno 1: R$ 70,00 (setenta

reais)
LOCAL DA INSCRIÇÃO: MAST - Rua General Bruce, 586

- São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ.
VALIDADE DO CONCURSO: O prazo de validade do Con-

curso Público será de 01 (um) ano, contando a partir da publicação do
edital de homologação do resultado final no DOU, podendo ser pror-
rogado por igual período, nos termo do Decreto no 4.175/2002

INFORMAÇÕES: (21) 2580.7010 R 204/235

ALFREDO TIOMNO TOLMASQUIM

EDITAL No- 3, DE 15 DE AGOSTO DE 2008
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

NO CARGO DE TÉCNICO

O Diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins -
MAST, da estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo em
vista a Portaria nº 22, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, de 19 de fevereiro de 2008, publicada no Diário Oficial da
União de 20 de fevereiro de 2008 e no uso da competência que lhe
foi outorgada pela Portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia -
MCT nº 272, de 30 de abril de 2008, publicada no Boletim de
Serviço nº 08, de 30 de abril de 2008, torna público que serão abertas,
com base na Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993 e Resolução nº 2,
de 23 de novembro de 1994, do Conselho do Plano de Carreiras de
Ciência e Tecnologia, em sua sede à Rua General Bruce, 586 - São
Cristóvão - Rio de Janeiro, RJ, inscrições para realização de Con-
curso Público mediante as condições estabelecidas no edital que en-
contra-se na integra na página www.mast.br.

O Concurso Público é destinado a selecionar candidatos ao
provimento na Carreira de Desenvolvimento Tecnológico de uma (01)
vaga para o cargo de Técnico, na classe de Técnico 2, Padrão I, para
a área de produção de material educativo e didático, e uma (01) vaga
para o cargo de Técnico, na classe de Técnico 2, Padrão I, para a área
de conservação de acervos históricos em especial de documentos em
suporte papel, e será regido por este edital, promovido pelo Museu de
Astronomia e Ciências Afins - MAST e realizado na cidade do Rio de
Janeiro.

CARGO
Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
Cargo: Técnico
Classe/Padrão: Técnico 2 - I
Nível Intermediário (NI)
ÁREA DE ATUAÇÃO:
01 - Vaga - Produção de material educativo e didático.
01 - Vaga - Conservação de acervos históricos em especial

de documentos em suporte papel.




