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como as alterações de gabaritos das provas objetivas e as alterações
das notas preliminares das provas objetivas, que vierem a ocorrer
após julgamento dos recursos.

9.7.1. As notas obtidas por intermédio do julgamento do
recurso impetrado contra o resultado preliminar das provas objetivas
poderão permanecer inalteradas, sofrer acréscimos ou até mesmo re-
duções, em relação à nota divulgada preliminarmente.

9.8. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e
definitiva, não existindo desta forma recurso contra resultado de re-
curso.

10. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO NO
CONCURSO PÚBLICO

10.1. A nota final do candidato será calculada, considerando-
se que NF é a nota final, NO é a nota da prova objetiva e ND é a nota
da discursiva, da seguinte forma:

NF = NO + ND
10.2. Os candidatos considerados aprovados serão, dentro de

cada Estado/DF, ordenados e classificados por cargo e tipo de vaga
(vaga de ampla concorrência ou vaga reservada para candidatos com
deficiência), conforme a opção escolhida, segundo a ordem decres-
cente da nota final.

10.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de clas-
sificação, para o cargo de Nível Intermediário, o desempate se fará da
seguinte forma:

1º) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

2º) maior nota na Prova Objetiva;
3º) maior nota na Prova Discursiva;
4º) maior nota nas questões de Língua Portuguesa;
5º) maior nota nas questões de Conhecimentos de Infor-

mática;
6º) maior nota nas questões de Raciocínio Lógico;
7º) maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais;
8º) maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;
9º) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)

anos.
10.4. Em caso de igualdade na nota final, para fins de clas-

sificação, para os cargos de Nível Superior, o desempate se fará da
seguinte forma:

1º) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

2º) maior nota na Prova Objetiva;
3º) maior nota na Prova Discursiva;
4º) maior nota nas questões de Língua Portuguesa;
5º) maior nota nas questões de Conhecimentos Informática

(exceto para o Cargo Analista de Sistemas);
6º) maior nota nas questões de Raciocínio Lógico;
7º) maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais;
8º) maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;
9º) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)

anos.
11. DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO
11.1. O resultado final do Concurso Público e a homolo-

gação do mesmo serão publicados no Diário Oficial da União e na
página do concurso no endereço www.domcintra.org.br e no sítio
www.agricultura.gov.br, de acordo com o cronograma - Anexo V.

11.2. O candidato cujo nome conste nas relações de ho-
mologação do resultado final do Concurso Público, será nomeado,
obedecendo à estrita ordem de classificação do resultado final do
Concurso Público associado a esta homologação.

11.2.1. O candidato nomeado que não se apresentar no local
e prazo estabelecido, será eliminado do Concurso Público.

11.2.2. Os exames médicos solicitados para a realização da
inspeção médica oficial serão realizados pelo candidato às suas ex-
pensas.

11.2.3. A regulamentação da inspeção médica oficial e os
exames médicos a serem apresentados serão informados quando da
nomeação do candidato.

11.3. O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e
exercício às suas expensas.

11.4 Todas as informações - datas, disciplinas e locais, re-
lativas ao Curso de Ambientação, serão disponibilizadas no endereço
www.domcintra.org.br e no sítio www.agricultura.gov.br, após a ho-
mologação do Concurso Público.

11.5 Todas as despesas referentes ao comparecimento ao
Curso de Ambientação, como transporte, estadia, alimentação, etc.,
correrão as expensas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, após o exercício.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O candidato deverá obter informações e orientações

sobre o Concurso Público no endereço www.domcintra.org.br
12.2. Não será fornecido qualquer documento comprobatório

de aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse fim a
publicação em Diário Oficial da União.

12.3. Será considerada a legislação atualizada até a data de
publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e
normativos até esta data na avaliação na prova objetiva.

12.3.1. Não será considerado o Acordo Ortográfico da Lín-
gua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990,
promulgado pelo Decreto Nº 6.583, de 29 de setembro de 2008.

12.4. O prazo de validade do Concurso Público será de 01
(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, contado a partir
da data de homologação do resultado final.

12.5. Todas as informações relativas à nomeação e posse,
após a publicação do resultado final, deverão ser obtidas junto ao
M A PA .

12.6. Os candidatos aprovados e classificados neste Con-
curso Público devem manter atualizados seus endereços perante a
Central de Relacionamento: 08007041995 e no endereço eletrônico
0800crh@agricultura.gov.br, sendo de sua responsabilidade os pre-

juízos decorrentes da não atualização desta informação.
12.7. 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.

12.8. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo
MAPA e pela FDC no que tange à realização deste Concurso Pú-
blico.

12.9. Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação per-
tinente, ao candidato convocado para a nomeação, não será permitido
o adiamento da investidura no cargo, sendo eliminado do Concurso
Público o candidato que, por qualquer motivo, não tomar posse quan-
do convocado.

JOSÉ GERARDO FONTELLES

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

C a rg o s /
Município/DF

Agente Administrativo Administrador Contador Economista Analista de Sistema Va g a s
Por UF

PD AC PD AC PD AC PD AC PD AC
Brasília - DF 9 179 1 17 1 4 1 1 1 5 219
Maceió - AL 1 9 10
Manaus - AM - 1 1
Salvador - BA 1 2 3
São Luiz - MA 1 4 5
Cuiabá - MT 1 13 14
Belo Hotizonte-MG 1 15 16
Marituba - PA 1 4 5
Natal - RN 1 8 9
Aracajú - SE 1 5 6
Vagas por Cargo 257 18 5 2 6 288

PD = Vagas para candidatos Portadores de Deficiência
AC = Vagas de Ampla Concorrência

ANEXO II - QUADRO DE PROVAS

a) Nível Intermediário - Cargo: Agente Administrativo

N° de questões Valor de cada questão
Mínimo de pontos exigidos

Prova Disciplina Na disciplina No total da Prova
Objetiva Língua Portuguesa 10 2 10 42

Conhecimentos de Informática 10 1 1
Raciocínio Lógico 10 1 1
Conhecimentos Gerais 10 1 1
Conhecimentos Específicos 10 2 10

Discursiva Redação 1 20 10 10

b) Nível Superior - Cargos: Administrador, Contador e Economista

Mínimo de pontos exigidos
Prova Disciplina N° de questões Valor de cada questão Na disciplina No total da Prova

Objetiva Língua Portuguesa 10 1 5 48
Conhecimentos de Informática 10 1 1
Raciocínio Lógico 10 1 1
Conhecimentos Gerais 10 1 1
Conhecimentos Específicos 20 2 20

Discursiva Específica 1 20 10 10

c) Nível Superior - Cargo: Analista de Sistema

Mínimo de pontos exigidos
Prova Disciplina N° de questões Valor de cada questão Na disciplina No total da Prova

Objetiva Língua Portuguesa 20 1 10 48
Raciocínio Lógico 10 1 1
Conhecimentos Gerais 10 1 1
Conhecimentos Específicos 20 2 10

Discursiva Específica 1 20 10 10

ANEXO III - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

NÍVEIS INTERMEDIÁRIO E SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e estruturação de

textos. Coesão e coerência textual. Semântica: sinônimos, antônimos,
polissemia. Vocábulos homônimos e parônimos. Denotação e cono-
tação. Sentido figurado. Sistema ortográfico em vigor: emprego das
letras e acentuação gráfica. Formação de palavras: prefixos e sufixos.
Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos regulares
e irregulares. Vozes verbais. Emprego dos modos e tempos verbais.
Emprego dos pronomes pessoais e das formas de tratamento. Em-
prego do pronome relativo. Emprego das conjunções e das prepo-
sições. Sintaxe de colocação. Colocação pronominal. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do acento da
crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as orações, na construção
do período. Emprego dos sinais de pontuação. Redação oficial.

Sugestões Bibliográficas: ACADEMIA BRASILEIRA DE
LETRAS. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. 5ª Edição.
Rio de Janeiro: Global Editora, 2009. BECHARA, Evanildo. Gra-
mática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.
CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção; a escritura do
texto. São Paulo: Editora Moderna, 1997. CARNEIRO, Agostinho
Dias. Texto em construção; interpretação de texto. São Paulo: Editora
Moderna, 1996. CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Lindley. Nova gra-
mática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1985. FIORIN. J. Luiz & SAVIOLI, F. Platão. Lições de texto: leitura
e redação. São Paulo: Editora Ática, 1996. MARTINS, D. Silveira &
ZILBERKNOP, L. Scliar. Português Instrumental. 21ª Edição. Porto
Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 2000. GARCIA, Othon M. Comu-
nicação em prosa moderna. 18ª Edição. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 2000. RIBEIRO, Manoel P. Gramática aplicada da
língua portuguesa: a construção dos sentidos. 187ª Edição. Rio de
Janeiro: Metáfora, 2009.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades políticas, eco-
nômicas e sociais. Fatos relacionados ao agronegócio no Brasil. Có-
digo de Proteção e Defesa do Consumidor. Legislação relacionada ao
MAPA. Ética no Serviço Público.

RACIOCÍNIO LÓGICO: Os conetivos "e", "ou", "não", "se..
então..", "se e somente se"; os quantificadores "para todo", "existe" e
suas variações; as negações. As relações de "igual", "maior", "me-
nor", "maior ou igual", "menor ou igual" e suas variações. Conjuntos;
as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre con-
juntos, união, interseção e diferença. Os principais conjuntos nu-
méricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de
renda, etária, de erro e outras); prazos (de validade, tolerância e
outros); limites (de carga, velocidade e outros); comparações (de
custos, duração, outras); contagem, medição, avaliação e quantifi-
cação; índices e taxas (percentuais, por mil, outras). Raciocínio ló-
gico-dedutivo e recursos matemáticos em nível elementar, médio e
superior suficientes para resolver questões matemáticas e do cotidiano
sobre os tópicos deste programa.

NÍVEL INTERMEDIÁRIO
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE:

Conceitos, principais componentes e periféricos. Memória do com-
putador: Utilização; bit, bytes e palavras; tamanho e posições da
memória; memórias internas e auxiliares; programas em memória
ROM; memória virtual; cache de memória e tempo de acesso e ciclo
de memória. Unidade Central de Processamento: Execução das ins-
truções; velocidade de processamento; registradores; clock; barramen-
tos; microcomputadores; sistemas operacionais em microcomputado-
res; instalação de microcomputadores. Unidades de Entrada/Saída e
Periféricos: introdução; tipos de dispositivos de entrada, tipos de
dispositivo de saída e dispositivos de entrada/saída. SOFTWARE:
Sistemas Operacionais e Linguagens de Programação: Apresentação e
conceitos fundamentais; a evolução dos computadores; estrutura de
dados; linguagens de programação; linguagens da WEB; programas
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