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Nº 3, terça-feira, 6 de janeiro de 2009

Ministério da Educação

.

SECRETARIA EXECUTIVA
EDITAL Nº 2, DE 5 DE JANEIRO DE 2009
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - Substituto, no uso de suas atribuições legais, considerando a autorização concedida por meio da Portaria 186, de 30 de junho de 2008,
alterada pela Portaria 207, de 7 de julho de 2008, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no Diário Oficial da União de 8 de julho de 2008, torna pública a retificação dos itens 1.2,
no que se refere aos postos de trabalho (A) Engenheiro Civil Sênior e (K) Engenheiro Civil, 1.4, 3.1.1. .3.3, 5.2, 6.1; 6.2; 6.3, 6.4, 6.5 e 7.1.1, bem como dos Anexos I e II (Engenharia Civil) do Edital n.º 01/2008
- MEC, de 14 de novembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 18 de novembro de 2008, que passam a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital
supracitado.
1.2 As atividades serão remuneradas nos valores fixados pelo Decreto 4.748, de 16 de junho de 2003, com nova redação dada pelo Decreto 6.479, de 11 de junho de 2008. A remuneração por atividade, o
total de vagas e o valor da inscrição são estabelecidos conforme quadro a seguir:
POSTOS DE TRABALHO

REMUNERA- ÇÃO (R$) FORMAÇÃO/ EXPERIÊNCIA
MEC

FNDE

VAGAS
CAPES

TAXA DE INSCRIÇÃO
INEP

GRUPO I
(A)
Engenheiro Civil/Arquiteto Sênior

8.300,00

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior
em Engenharia Civil ou Arquitetura fornecido
por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, registro no respectivo conselho de classe e mais de 5 (cinco)
anos de
experiência em elaboração, acompanhamento
e execução de planejamento físico e financeiro de obra de médio/grande porte ou ser
portador de título de mestrado ou doutorado
na área.

-

5

-

-

100,00

GRUPO II
(K)
Engenheiro Civil/Arquiteto

6.130,00

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Engenharia Civil ou
Arquitetura fornecido, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educação, registro no respectivo conselho
de classe e mais de 3 (três)
anos de experiência em construção e/ou supervisão de obras e acompanhamento de contratos destas atividades ou
qualificação na área, como pós-graduação lato
sensu, mestrado ou doutorado.

17

24

-

-

100,00

1.4. O certame será constituído de etapa única, versando sobre as disciplinas constantes do Anexo II deste Edital, que será realizada da seguinte forma:
ETAPA ÚNICA, constituída de Prova Objetiva, sendo 100 (cem) questões para os postos das Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tecnologia da Informação, de Engenharia/Arquitetura Senior,
de Complexidade Intelectual e Técnicas de Suporte (postos A a S do subitem 1.2), e de 80 (oitenta) questões para o posto das Atividades de Apoio à Tecnologia da Informação (posto V subitem 1.2), de caráter
eliminatório e classificatório.
3.1.1 Quadro de vagas reservadas a deficientes
POSTOS DE TRABALHO
GRUPO I
Engenheiro Civil/Arquiteto Sênior
Engenheiro Elétrico Sênior
Gerente de Projetos
Analista de Processos
Arquiteto de Sistema
Gerente de Suporte
Gerente de Telecom
Gerente de Segurança
Administrador de Banco de Dados
Analista de Teste e Qualidade
GRUPO II
Engenheiro Civil/Arquiteto
Engenheiro Elétrico
Analista de Sistemas
Administrador de dados
Administrador de Rede
Analista de Sistema Operacional
Analista de Segurança
GRUPO III
Webdesign
Desenvolvedor
GRUPO IV
Documentador

TOTAL DE VAGAS

VAGAS RESERVADAS

5
3
20
19
5
5
1
4
11
9

1
1
1
1
1
1
1

41
9
6
10
10
1
4

2
1
1
1
1
1

2
2

-

1

-

3.3. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato, até o dia 09 de janeiro de 2009, deverá encaminhar, via SEDEX, para FGV - PROCESSO SELETIVO MEC - CAIXA POSTAL 9018 - RIO DE JANEIRO
- RJ - CEP 22270-970, laudo médico emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie, o grau e a causa da deficiência, com expressa referência ao Código correspondente da Classificação Internacional de Doença
- CID, bem como solicitar as condições de que necessita para a realização da prova.
5.2 INSCRIÇÃO
a) Período de Inscrição: 24 de novembro a 16 de janeiro de 2009.
b) Valor da taxa de inscrição:
R$ 100,00 (cem reais), para os candidatos aos postos das Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tecnologia da Informação e de Engenharia/Arquitetura Sênior; e das Atividades Técnicas de
Complexidade Intelectual;
R$ 80,00 (oitenta reais) para os candidatos aos postos das Atividades Técnicas de Suporte; e
R$ 50,00 (cinqüenta reais) para os candidatos ao posto das Atividades de Apoio à Tecnologia da Informação.
c) Horário de recebimento da inscrição:
no período entre 9 horas do dia 24 de novembro de 2008 e 20 horas do dia 16 de janeiro de 2009, no endereço eletrônico http://concurso.fgv.br/mec08.
6. DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO
6.1 As provas serão realizadas de acordo com o conteúdo programático, constante do Anexo II deste Edital.
6.2 As provas para os postos de trabalho das Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tecnologia da Informação e de Engenharia/Arquitetura Senior terão a duração de 5 horas e serão aplicadas
no dia 01 de fevereiro de 2009, com início às 13 horas.
6.3 As provas para os postos de trabalho das Atividades de Complexidade Intelectual e Técnicas de Suporte terão a duração de 5 horas e serão aplicadas no dia 01 de fevereiro de 2009, com início às 13
horas.
6.4 As provas para os postos de trabalho das Atividades de Apoio à Tecnologia da Informação terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no dia 01 de fevereiro de 2009, com início às 13 horas.
6.5 Os locais de aplicação das provas serão divulgados por meio do cartão de informação, que será divulgado ao candidato, a partir do dia 28 de janeiro de 2009, por meio da Internet, no endereço eletrônico
http://concurso.fgv.br/mec08. É responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do seu local de prova.
7.1.1. As questões estarão divididas conforme o quadro a seguir:
Postos das Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tecnologia da Informação e de Engenharia/Arquitetura Senior; e das Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual e Técnicas de
Suporte

