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5.3.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, unicamente, por meio de boleto bancário, obtido no próprio
endereço eletrônico, pagável em qualquer agência bancária ou por
intermédio de qualquer opção disponibilizada pelo sistema financeiro
para pagamento de contas por intermédio da Internet. O pagamento
poderá ser feito após a geração e impressão do boleto bancário (opção
disponível após o preenchimento e envio do Requerimento de Ins-
crição). O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o pagamento da
taxa de inscrição deve ser aquele associado ao Requerimento de
Inscrição enviado.

5.3.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
obrigatoriamente por intermédio do boleto bancário.

5.3.4. O boleto bancário, que poderá ser emitido no último
dia do período de inscrições deverá ser pago até o primeiro dia útil
subsequente ao do término das inscrições.

5.3.5. O MAPA e a FDC não se responsabilizam pelas ins-
crições realizadas que não recebidas por motivos de ordem técnica
alheias ao seu âmbito de atuação, tais como falhas de telecomu-
nicações, falhas nos computadores ou provedores de acesso e quais-
quer outros fatores que impossibilitem a correta transferência dos
dados dos candidatos para a FDC.

5.3.6. As orientações e procedimentos a serem seguidos para
realização de inscrição via Internet estarão disponíveis na página do
concurso no endereço eletrônico www.domcintra.org.br.

5.4. O valor da taxa de inscrição será de R$ 42,00 (quarenta
e dois reais) para o cargo de nível intermediário e de R$ 55,00
(cinquenta e cinco reais) para os cargos de nível superior.

5.4.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em
hipótese alguma.

5.4.2. Não será permitida a transferência do valor pago como
taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência da
inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.

5.4.3. Não será efetivada a inscrição cujo pagamento da taxa
de inscrição seja feito por meio de depósito, DOC (operação ban-
cária), caixa rápido, transferência ou similar.

5.4.4. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
somente em dinheiro.

5.4.4.1 Caso o boleto seja pago com cheque, cheque ban-
cário, ordem de pagamento, ou outros e que, não venha a ser con-
firmado por devolução, cancelamento ou qualquer outro motivo, a
inscrição do candidato não será efetivada, reservando-se a FDC o
direito de tomar as medidas legais cabíveis.

5.5. O candidato somente terá sua inscrição efetivada após a
informação referente à confirmação do pagamento do respectivo bo-
leto bancário ter sido enviada pelo agente bancário e ter sido recebida
pela FDC.

5.6. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via
correio eletrônico ou fora do prazo.

5.7. Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato
deverá, obrigatoriamente, indicar nos campos apropriados, sendo ve-
dadas alterações posteriores, sob pena de não ter a sua inscrição
aceita no Concurso Público:

a) o cargo para o qual deseja concorrer à vaga com base no
item 2 deste Edital;

b) a capital do Estado de realização das provas.
5.8. O candidato somente poderá se inscrever para um único

cargo, considerando que as provas serão realizadas no mesmo dia e
horário.

5.8.1 Caso o candidato realize mais de uma inscrição, so-
mente será considerada a inscrição mais recente e cujo boleto tiver
sido pago. Todas as inscrições, pagas ou não, realizadas anteriormente
pelo candidato serão automaticamente canceladas.

5.9. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para os candidatos que, conforme o disposto no
Decreto Nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, estiverem inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Ca-
dÚnico, de que trata o Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e
forem membros de família de baixa renda, nos termos deste decreto
assim definidos:

a) como família de baixa renda a unidade nuclear composta
por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros in-
divíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas
atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mes-
mo domicílio, com renda familiar mensal per capita de até meio
salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até 03 (três)
salários mínimos;

b) como renda familiar mensal a soma dos rendimentos bru-
tos auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos
no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas: Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil; Programa Agente Jovem de De-
senvolvimento Social e Humano; Programa Bolsa Família e os pro-
gramas remanescentes nele unificados; Programa Nacional de In-
clusão do Jovem - Pró-Jovem; Auxílio Emergencial Financeiro e
outros programas de transferência de renda destinados à população
atingida por desastres, residente em Municípios em estado de ca-
lamidade pública ou situação de emergência; e, demais programas de
transferência condicionada de renda implementados por Estados, Dis-
trito Federal ou Municípios.

c) como renda familiar per capita a razão entre renda familiar
mensal e o total de indivíduos na família.

5.9.1. A isenção de que trata o subitem 5.9 deste Edital deve
ser solicitada mediante requerimento do candidato, contendo: indi-
cação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Ca-
dÚnico; e, declaração de que é membro de família de baixa renda.

5.9.1.1. A FDC disponibilizará o Requerimento de Isenção
do Pagamento da Taxa de Inscrição, disposto no subitem 5.9.1 deste
Edital, na página do concurso no endereço eletrônico www.dom-
c i n t r a . o rg . b r

5.9.2. O candidato que desejar solicitar isenção do paga-
mento da taxa de inscrição, no período informado no cronograma

existente no Manual do Candidato ou na página do concurso no
endereço eletrônico www.domcintra.org.br, deverá preencher o Re-
querimento de Inscrição, indicando que deseja solicitar isenção do
pagamento da taxa de inscrição.

5.9.2.1. Neste caso, não será apresentado o boleto bancário
para pagamento após o envio do Requerimento de Inscrição, e sim o
Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição, para
preenchimento e impressão.

5.9.3. Após preencher o Requerimento de Isenção do Pa-
gamento da Taxa de Inscrição, o candidato deverá encaminhá-lo,
juntamente com a cópia da documentação exigida, para o Depar-
tamento Jurídico da FDC (isenção MAPA), Caixa Postal 68561 -
CEP: 21941-972 - Rio de Janeiro - RJ, obrigatoriamente por SEDEX,
no período informado no cronograma - anexo V.

5.9.4. O Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de
Inscrição deverá ser encaminhado devidamente preenchido, obriga-
toriamente contendo a assinatura do solicitante e data, podendo a
entrega ser efetuada por intermédio de procurador, devendo ser ane-
xado ao documento o respectivo Termo de Procuração, a cópia da
carteira de identidade do procurador e do candidato (o termo e a
cópia não necessitam ser reconhecidos em cartório). Nesta hipótese, o
candidato assumirá as consequências de eventuais erros de seu pro-
curador. Somente será admitida uma única procuração para cada can-
didato.

5.9.5. Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento
da taxa de inscrição via fax e/ou correio eletrônico.

5.9.6. Todas as informações prestadas no Requerimento de
Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição são de inteira respon-
sabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos
apresentados, respondendo o mesmo civil e criminalmente por qual-
quer irregularidade constatada.

5.9.7. A documentação, relacionada no Requerimento de Ins-
crição, entregue será analisada pela FDC, que decidirá sobre a con-
cessão ou não ao candidato da isenção do pagamento da taxa de
inscrição, não cabendo vista nem recurso desta decisão em tempo
algum ou por qualquer motivo.

5.9.8. Constatada qualquer inveracidade, a qualquer tempo,
nas informações prestadas no processo aqui definido para obtenção de
isenção do pagamento da taxa de inscrição, será fato para o can-
celamento da inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela de-
correntes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas em
lei.

5.9.9. Não será concedida isenção do pagamento da taxa de
inscrição ao candidato que:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação

incompleta, não atendendo o disposto no subitem 5.9.4 deste Edital;
d) não observar o prazo estabelecido no subitem 5.9.3 deste

Edital;
e) apresentar documentos ilegíveis ou preenchidos incorre-

tamente.
5.9.10. O resultado da análise da documentação apresentada

será informado na página do concurso no endereço eletrônico
www.domcintra.org.br, no período informado no cronograma - Anexo
V.

5.9.11. O candidato com pedido de isenção do pagamento da
taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição, bastando
para tal solicitar a impressão do boleto bancário para pagamento na
página do concurso no endereço eletrônico www.domcintra.org.br e
efetuar o pagamento conforme o disposto nos subitens 5.3, 5.3.1 a
5.3.2 deste Edital.

5.9.12. O candidato cuja solicitação de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição for deferida, não necessitará efetuar nova
inscrição, pois o Requerimento de Inscrição enviado via Internet será
considerado.

5.9.13. O Requerimento de Inscrição deverá estar devida-
mente preenchido, sujeitando-se este preenchimento às considerações
e regras estabelecidas neste item do Edital.

5.9.13.1. A documentação não será devolvida e não serão
fornecidas cópias da mesma, portanto recomenda-se que seja entregue
em cópias, não havendo necessidade de autenticação.

5.10. Quando do preenchimento do Requerimento de Ins-
crição, o candidato portador de deficiência que desejar concorrer às
vagas reservadas para os candidatos portadores de deficiência deverá
indicar sua opção no campo apropriado a este fim.

5.10.1. O candidato portador de deficiência deverá enviar,
obrigatoriamente, via SEDEX postado até o último dia de inscrição
informado no cronograma - Anexo V, para o Departamento Jurídico
da FDC (laudo MAPA), Caixa Postal 68561 - CEP: 21941-972 - Rio
de Janeiro - RJ, Laudo Médico ou Atestado (original ou cópia au-
tenticada) indicando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com
expressa referência ao Código correspondente da Classificação In-
ternacional de Doenças (CID) vigente, a provável causa da defi-
ciência e o enquadramento previsto no Art. 4º do Decreto Federal Nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. Não serão
considerados resultados de exames e/ou documentos diferentes do
descrito.

5.10.1.1. O laudo médico ou atestado não será devolvido e
não serão fornecidas cópias do mesmo.

5.10.1.2. A comprovação da tempestividade do envio do
laudo médico ou atestado será feita pela data de postagem do SE-
DEX.

5.10.2. Se o candidato não cumprir o disposto nos subitens
5.10 e 5.10.1 deste Edital, perderá o direito de concorrer às vagas
reservadas para os candidatos portadores de deficiência.

5.11. O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de
condição(ões) especial(ais) para realização da prova, no ato da ins-
crição, deverá informá-las, sendo vedadas alterações . Caso não o
faça, sejam quais forem os motivos alegados, fica sob sua exclusiva
responsabilidade a opção de realizar ou não a prova.

5.11.1. O candidato com deficiência visual total deverá in-
dicar sua condição, informando, no Requerimento de Inscrição, a
opção de realizar a prova com software específico ou com o auxílio
de um ledor. Neste caso, o ledor transcreverá as respostas para o
candidato, não podendo a FDC ser responsabilizada por parte o can-
didato, sob qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição
cometidos pelo ledor.

5.11.2. O candidato amblíope deverá indicar sua condição,
informando, no Requerimento de Inscrição, se deseja que sua prova
seja confeccionada de forma ampliada. Neste caso, será oferecida
prova com tamanho de letra correspondente a corpo 24.

5.11.3. O candidato com dificuldade de locomoção deverá
indicar sua condição, informando, no Requerimento de Inscrição, se
utiliza cadeira de rodas ou se necessita de local de fácil acesso.

5.11.4. O candidato que necessitar de condições especiais
para escrever deverá indicar sua condição, informando, no Formulário
de Inscrição, que necessita de auxílio para transcrição das respostas.
Neste caso, o candidato terá o auxílio de um fiscal, não podendo a
FDC ser responsabilizada por parte do candidato, sob qualquer ale-
gação, por eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal.

5.11.5. O candidato deverá informar a(s) condição(ões) es-
pecial(ais) de que necessita, caso não seja qualquer uma das men-
cionadas nos subitens 5.11.1 ao 5.11.4 deste Edital.

5.11.6. A candidata que tiver a necessidade de amamentar no
dia da prova deverá levar um acompanhante, que ficará com a criança
em local reservado e diferente do local de prova da candidata. A
amamentação dar-se-á nos momentos em que se fizerem necessários,
não tendo a candidata, neste momento, a companhia do acompa-
nhante, além de não ser dado qualquer tipo de compensação em
relação ao tempo de prova dispensado com a amamentação. A não-
presença de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar
a prova.

5.11.7. As condições especiais solicitadas pelo candidato pa-
ra o dia da prova serão analisadas e atendidas, segundo critérios de
viabilidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo comunicado do
atendimento ou não de sua solicitação quando da Confirmação da
Inscrição.

5.12. O candidato, ao efetivar sua inscrição, assume inteira
responsabilidade pelas informações constantes no Requerimento de
Inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de
acordo com as exigências e condições previstas neste Edital, do qual
o candidato não poderá alegar desconhecimento.

5.13. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do
Requerimento de Inscrição determinará o cancelamento da inscrição e
anulação de todos os atos decorrentes dela, em qualquer época, as-
sumindo o candidato as possíveis consequências legais.

5.14. O candidato somente será considerado inscrito no Con-
curso Público após ter cumprido todas as exigências estabelecidas nos
itens e subitens deste Edital.

6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.1. As inscrições efetuadas de acordo com o disposto no

item 5 deste Edital serão homologadas pela FDC, significando tal ato
que o candidato está habilitado para participar do Concurso Públi-
co.

6.2. A relação dos candidatos com a inscrição homologada
será divulgada na página do concurso no endereço eletrônico
www.domcintra.org.br e no sítio www.agricultura.gov.br sendo o co-
municado de sua liberação publicado por meio de Edital específico no
Diário Oficial da União na data prevista no cronograma - Anexo V.

6.2.1. O candidato poderá entrar com recurso contra o in-
deferimento de sua inscrição, com o objetivo de regularizá-la, no
período informado no cronograma - Anexo V.

6.2.2. Pedidos de troca de cargo ou troca de cidade ou local
de prova não serão aceitos conforme o disposto no subitem 5.7 deste
Edital.

6.2.3. Somente realizará a prova o candidato que tiver sua
inscrição homologada, ou seja, confirmada, não sendo possível entrar
com pedido para regularizar a sua inscrição após o período informado
no cronograma - Anexo V.

6.3. O Cartão de Confirmação de Inscrição contendo as in-
formações referentes à data, horário de fechamento dos portões, tem-
po de duração e local de realização da prova (nome do estabe-
lecimento, endereço e sala), cargo e tipo de vaga escolhida pelo
candidato (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada para por-
tadores de deficiência), assim como as orientações para realização da
prova, estará disponível no endereço www.domcintra.org.br, no pe-
ríodo informado no cronograma - Anexo V.

6.4. Erros referentes a nome, documento de identidade ou
data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no dia de rea-
lização da prova, na sala de prova, junto ao fiscal e exigido seu
registro na ata da sala

6.5. É de responsabilidade do candidato a obtenção de in-
formações referentes à realização da prova.

6.6. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local
da prova como justificativa de sua ausência.

7. DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA
7.1. Da Prova Objetiva
7.1.1. A prova objetiva será composta de questões do tipo

múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 05 (cinco) opções
de resposta e somente uma correta.

7.1.2. A quantidade de questões por disciplina, o valor de
cada, o total de pontos por disciplina, o mínimo de pontos por dis-
ciplina para aprovação e o mínimo de pontos na prova para aprovação
estão descritos no Anexo II deste Edital.

7.1.2.1 O tempo para realização das provas estará definido
na capa das mesmas.

7.1.3. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Ane-
xo III deste Edital.

7.2. Da Prova Discursiva
7.2.1. A prova discursiva, para os candidatos aos cargos de
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