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rivados. 18 Meteorologia por Satélites e Sensoriamento Remoto da
Atmosfera.
VAGA PQ-06: 1 Caracterização, tipologia e distribuição de
desastres naturais no Brasil e na América do Sul. 2 Desastres hidrológicos: inundações, enchentes, enxurradas, secas. 3 Desastres
geodinâmicos: escorregamentos, deslizamentos, erosão costeira e erosão continental. 4 Desastres biofísicos: colapso de safras, incêndios de
vegetação. 5 Análise e mapeamento de riscos de desastres naturais. 6
Noções sobre as atividades de Defesa Civil. 7 Vulnerabilidade social
e econômica a desastre naturais. 8 Gerenciamento de riscos de desastre naturais.
VAGA PQ-07: 1 Caracterização, tipologia e distribuição de
desastres naturais no Brasil e na América do Sul. 2 Desastres hidrológicos: inundações, enchentes, enxurradas, secas. 3 Desastres
geodinâmicos: escorregamentos, deslizamentos, erosão costeira e erosão continental. 4 Desastres biofísicos: colapso de safras, incêndios de
vegetação. 5 Análise e mapeamento de riscos de desastres naturais. 6
Noções sobre as atividades de Defesa Civil. 7 Vulnerabilidade social
e econômica a desastre naturais. 8 Gerenciamento de riscos de desastre naturais.
15. DO CRONOGRAMA BÁSICO PREVISTO
Atividades
Período de Inscrições
Prazo máximo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição
Publicação da relação dos candidatos com pedidos de isenção de taxa
de inscrição deferidos
Prazo máximo para impugnar o indeferimento dos pedidos de isenção
de taxa de inscrição
Prazo máximo para encaminhamento de documentos referentes à requisição de inscrição às vagas destinadas a portadores de deficiência
Publicação das inscrições deferidas para concorrer na condição de
portadores de deficiência
Prazo máximo para impugnar o indeferimento para concorrer na condição de portadores de deficiência
Divulgação da data, horário e local da prova dissertativa
Data provável da prova dissertativa
Publicação da convocação para perícia médica dos candidatos com
inscrições deferidas para concorrer na condição de portadores de
deficiência
Data provável da Perícia Médica dos candidatos cujas inscrições
foram preliminarmente deferidas para concorrer na condição de portadores de deficiência
Resultado provisório da prova dissertativa
Resultado da perícia médica dos candidatos portadores de deficiência
e o resultado provisório do processo seletivo
Prazo máximo para recurso da perícia médica dos candidatos portadores de deficiência e o resultado provisório do processo seletivo

Data Prevista
de 19/09 a 07/10
23/09
03/10
04/10
07/10
10/10
11/10
14/10
23/10
27/10
31/10
07/11
18/11
22/11

CARLOS AFONSO NOBRE
ANEXO I
MODELO DE ATESTADO PARA PERÍCIA MÉDICA
(candidatos que se declararam portadores de deficiência)
Atesto, para os devidos fins, que o(a) Senhor(a)___________________________________________
é portador(a) da(s) doença(s), CID ________________, que
resulta(m) na perda das seguintes funções
_________________________________________________.
___________________________, ______ de _________ de
20____.
Assinatura e carimbo do Médico
Anexo II - Ficha de Inscrição
Nome do Candidato:

Código da Vaga:

Documento de Identificação - No.

CPF:

Tipo:
Órgão Expedidor:
Data de Expedição:
Endereço Residencial:
Telefone Contato/Celular:
Endereço Eletrônico:
Atendimento Especial:
Sim ( ) Não ( )
Em caso afirmativo, quais recursos especiais
serão necessários?

ANEXO III - Modelo de Currículo
CURRICULUM VITAE
1. DADOS PESSOAIS
Nome:
Data de Nascimento:
Naturalidade:
Sexo:
Estado Civil:
Dados de identificação:
Cédula de Identidade:
CPF:
Título de Eleitor:
2. ENDEREÇO ATUAL (Rua, Bairro, Cidade, CEP, Fone)
Domiciliar:
Profissional:
E-mail:

3. CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
Graduação:
Instituição/ Unidade/ Localidade
Data de Início (Mês/Ano)
Data de conclusão (Mês/Ano)
4. PÓS-GRADUAÇÃO
Curso superior com título de Mestre:
Área de concentração:
Instituição/Unidade/Localidade:
Data de Início (Mês/Ano)
Data de conclusão (Mês/Ano):
Título da Dissertação:
Curso superior com título de Doutor:
Área de concentração:
Instituição/Unidade/Localidade:
Data de Início (Mês/Ano)
Data de conclusão (Mês/Ano):
Título da Tese:
5. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU OU CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
Línguas estrangeiras
Cursos Técnicos
Certificações profissionais na área de atuação, requerida para
o cargo.
Título da certificação:
Instituição/Unidade/localidade:
Data de Início:
Data de obtenção:
Título da certificação:
Instituição/Unidade/localidade:
Data de Início:
Data de obtenção:
Título da certificação:
Instituição/Unidade/localidade:
Data de Inicio:
Data de obtenção:
Cursos de pós-graduação lato sensu na área de atuação, requerida para o cargo.
Nome do curso:
Total de horas:
Instituição/Unidade/localidade:
Período:
Nome do curso:
Total de horas:
Instituição/Unidade/localidade:
Período:
Nome do curso:
Total de horas:
Instituição/Unidade/localidade:
Período:
Treinamentos profissionais específicos na área de atuação,
requerida para o cargo.
Nome do curso:
Total de horas:
Instituição/Unidade/localidade:
Período:
Nome do curso:
Total de horas:
Instituição/Unidade/localidade:
Período:
Nome do curso:
Total de horas:
Instituição/Unidade/localidade:
Período:
Nome do curso:
Total de horas:
Instituição/Unidade/localidade:
Período:
Nome do curso:
Total de horas:
Instituição/Unidade/localidade:
Período:
6. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Experiência na área de atuação requerida para o cargo (descrever, sob a forma abaixo, os projetos / atividades relevantes para a
área de atuação e especialidade requeridas para o cargo)
Cargo ou função exercida:
Período:
Carga horária semanal:
Local:
Descrição sumária das atividades (máximo de cinco linhas).
Observação: repetir caso haja experiência profissional com
descrições diferentes
ANEXO IV - MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE
TAXA DE INSCRIÇÃO
À Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado CEMADEN/SEPED/MCTI nº 01/2011
_________________________________________________,
identidade
nº
________________________,
órgão
emissor:________________, expedido em:___________________, CPF nº
______________________, sexo: ______________, Número de Identificação
Social
(NIS
CadÚnico):
_____________________________________________, residente e
domiciliado(a)
na
________________________________________________________,
nome
da
mãe:
________________________________________________________,

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011091600024

Nº 179, sexta-feira, 16 de setembro de 2011
requer isenção do pagamento da taxa de inscrição no Processo Seletivo
para
a
atividade/posto
de
trabalho
_____________________________________.
O(a) candidato(a) declara que atende à condição estabelecida
no item "b" do subitem 6.6.2 do Edital CEMADEN/SEPED/MCTI nº
01/2011, respondendo civil e criminalmente pelo teor deste requerimento.
Pede deferimento.
______________________,
_____
de
___________________ de _________.
______________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
ANEXO V - Normas para Avaliação de Títulos, Currículo e
Documentos Comprobatórios
A avaliação de títulos e currículo neste Processo Seletivo
Simplificado considera a formação acadêmica, as publicações científicas, o envolvimento na formação de pessoal e a experiência profissional dos candidatos.
1 DA FORMAÇÃO ACADÊMICA
1.1 A formação acadêmica abrange:
1.1.1 Título de graduação em curso superior, obtido em instituição de ensino oficial ou reconhecido;
1.1.2 Título de Mestre;
1.1.3 Título de Doutor.
1.1.4 Os títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar
regularizados, de conformidade com a legislação vigente.
2. DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
2.1 As publicações científicas compreendem, desde que em
área de interesse do Processo Seletivo:
2.1.1 Livros publicados ou aceitos para publicação;
2.1.2 Capítulos de livros publicados ou aceitos para publicação;
2.1.3 Artigos especializados, publicados ou aceitos para publicação em periódico de ampla circulação, que utilize corpo de
consultores para a seleção de trabalhos;
2.1.4 Produções científicas complementares englobando realizações tais como relatórios técnicos, normas técnicas, pareceres técnicos, projetos, desenvolvimentos de "softwares" e de "hardwares", e
outros relevantes;
2.1.5 Comunicações em reuniões técnico-científicas, desde
que devidamente registradas em resumos, atas ou anais.
3. DO ENVOLVIMENTO NA FORMAÇÃO DE PESSOAL
3.1 O envolvimento na formação de pessoal compreende,
desde que em área de interesse do Processo Seletivo:
3.1.1 Orientações concluídas de Iniciação Científica;
3.1.2 Orientações concluídas de Dissertações de Mestrado;
3.1.3 Orientações concluídas de Teses de Doutorado;
3.1.4 Co-orientações (ou orientações conjuntas) concluídas
de Dissertações de Mestrado;
3.1.5 Co-orientações (ou orientações conjuntas) concluídas
de Teses de Doutorado.
4. DA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS CIENTÍFICOS
4.1 A participação em projetos científicos, desde que em área
de interesse do Processo Seletivo, compreendem:
4.1.1 Coordenação de projetos, quando o candidato for coordenador principal do projeto.
4.1.2 Participação em projetos, incluindo os casos em que o
candidato for co-coordenador do projeto.
5. DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
5.1 A experiência profissional, desde que em área de interesse do Processo Seletivo, compreende a adquirida em atividades
técnico-científicas, seja em grupo, seja em caráter individual, após a
obtenção do título mínimo exigido para a vaga.
6 TABELA DE PONTUAÇÃO
6.1 Os critérios para analise dos títulos, currículo e documentos comprobatórios, bem como a pontuação para todas As
vagas deste processo seletivo será diferenciado para o nível pleiteado
pelo candidato conforme a seguinte tabela:
Código da vaga

Critério
Especialização (pós-graduação lato sensu, mínimo de 360 horas),
mestrado ou doutorado na área de conhecimento específico
OP-04, requerida para a vaga conforme item 2
deste Edital

Pontuação
5 pontos para especialização;
10 pontos para mestrado;
15pontos para doutorado. A

OP-01,
OP-06,
OP-08,
PQ-01, PQ-02,

pontuação máxima será de 15
pontos.

Experiência profissional comprovada na
área de
PQ-03, PQ-04,
PQ-05, PQ-06, conhecimento descrita no item 2 deste
PQ-07
Edital
Certificações e capacitações na área de

4 pontos por ano completo de

experiência até o máximo de 20
pontos.
1 ponto por capacitação adquirida
conhecimento requerida para a vaga, até o máximo de 5 pontos.
conforme item 2 deste Edital
Especialização (pós-graduação lato sen- 5 pontos para especialização;
su, mínimo de 360 horas),
10 pontos para mestrado;
mestrado ou doutorado na área de co- 15 pontos para doutorado. A
nhecimento específico requerida para pontuação máxima
a vaga conforme item 2
será de 15 pontos.
deste Edital

OP-02, OP-03,
OP-05,
OP-07, OP-09,
OP-10,
OP-12,
OP-13, OP-14,
OP-15,
OP-16, OP-17,
OP-18,
OP-19,
OP-20, OP-21,
OP-22

OP-11

Experiência profissional comprovada na 2 pontos por ano completo de
área de conhecimento descrita no
experiência até o
item 2 deste Edital
máximo de 10 pontos.

Certificações e capacitações na área de
conhecimento
requerida para a vaga, conforme item 2
deste Edital
Experiência profissional comprovada na
área de conhecimento descrita no
item 2 deste Edital

1 ponto por capacitação adquirida
até o máximo de 5 pontos.
5 pontos por ano completo de
experiência, até o
máximo de 30 pontos.

6.2 Na avaliação da titulação do candidato, cada título será
considerado uma única vez.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

