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O requerente declara, sob as penas da lei, que possui título de doutor na área requerida para a vaga
pleiteada e atende aos demais requisitos, conforme apresentado no quadro do subitem 1.1.3. do Edital
003/2012 para o cargo de TECNOLOGISTA PLENO I, estando ciente de que a não apresentação do
respectivo diploma do doutorado expedido por instituição nacional reconhecida pelo Ministério da
Educação ou devidamente revalidado, no caso de diploma emitido por instituição estrangeira, no ato da
nomeação ao cargo, acarretará a sua eliminação do processo.
O requerente assume integral responsabilidade pelas informações aqui prestadas, afirmando que são
expressão da verdade.
Nestes termos, pede deferimento,
_______________________________
Local e data
_______________________________
Assinatura do Candidato
ANEXO II - EDITAL 003/2012 - DECLARAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PA-
GAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Declaro, sob as penas da Lei, que sou membro de família de baixa renda e encontro-me inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos termos do Decreto nº
6.135, de 26.06.2007.
Número de Identificação Social (NIS):
_______________________________
Local e data
_______________________________
Assinatura do Candidato
OBS:
____________________________________________________________________
ANEXO III - EDITAL 003/2012 - TEMAS PARA A PROVA DE TECNOLOGISTA PLENO 1
I - ÁREA 1 - Tecnologia da Informação
1) Redes de Comunicação e aplicações de rede: Topologia de redes de computadores; arquitetura e
protocolos de redes de comunicações; tecnologias de redes locais e sem fio; sistemas de correio
eletrônico (Postfise e Cyrus); Servidor DNS (Bind); Serviços de Diretõrio (LDAP).
2) Serviços e sistemas de segurança: SSH (Secure Shell); antivírus, antispam; Servidores Firewall
(Netfilter, IPtables); VPN (Virtual Private Network) e sistemas de detecção de intrusão.
3) Serviços e sistemas gerenciadores de banco de dados: SQL; linguagem de manipulação de dados
(DML), linguagem de definição de dados (DDL); administração de sistemas de banco de dados (Post-
greSQL e MYSOL) e políticas de backup.
4) Alta disponibilidade: Soluções de armazenamento RAID, SAN e NAS; clusters de servidores;
contingência e continuidade de operação; virtualização de servidores (VMWARE e XEN).
5) Gerencia de redes: protocolo SNMP; conceitos de MIB, MIB II e MIBA proprietárias; conceito de
agentes SNMP e serviços de gerenciamento de redes (NMS).

formulários. Gravação de arquivos em mídias variadas.
Projeto gráfico de impressos (fontes, cores e fotogra-
fias), domínio das medidas gráficas, panfletos, cartazes,
folders; tratamento de fotografia, luz e sombra, área de
descanso, equilíbrio de página e estética.
Produção gráfica (tipos de papéis, formatos e acaba-
mentos e processos de impressão); Editoração - Edição;
normas da ABNT; o projeto visual e Programação Vi-
sual; revisão; produção gráfica; editoração eletrônica -
softwares mais utilizados. Web
Design: construção de páginas, notícias e elementos
web em dreamweaver, javascript, animação em flash.
Dar suporte às Coordenações de Pesquisa e Comuni-
cação e Extensão. Além das atribuições descritas po-
derão ser desenvolvidas outras atividades
correlatas.

2- Ciências Humanas: Técni-
co em conservação de acervos
científicos ou em práticas mu-
seais
(1 vaga)

Ensino médio
completo

Ter experiência comprovada de no mínimo 01 (UM) ano
de atividades de assistência à curadoria, gerenciamento
e informatização de acervos e/ou demais práticas mu-
seais; ter conhecimentos básicos de informática (do-
mínio de programas de edição de texto, planilha de
cálculo, bancos de dados), ter habilidade em redação de
documentos oficiais e científicos.
Descrição sumária das atividades: Acompanhar e exe-
cutar atividades de organização, incorporação e mani-
pulação adequada de material e acervos científicos; rea-
lizar atividades de informatização e gerenciamento
de acervos científicos, incluindo manuseio de softwares
e banco de dados para gerenciamento de acervos cien-
tíficos; elaborar documentos
técnico-administrativos, oficiais e científicos; colaborar
em atividades de pesquisa realizadas em laboratório e
em campo; atuar no gerenciamento de rotina adminis-
trativa e documentação e no desenvolvimento
de atividades que envolvam atendimento ao público,
entre outras tarefas necessárias ao bom funcionamento
do(s) laboratório(s) de pesquisa e Reserva Técnica a que
estiver vinculado. Dar suporte às áreas de pesquisa da
Coordenação de Ciências Humanas. Além das
atribuições descritas poderão ser desenvolvidas outras
atividades correlatas.

3 - Botânica: Técnico em
Química (1 vaga)

Ensino médio
completo

Ter experiência comprovada de pelo menos 01 (UM)
ano em atividades práticas de laboratório de química;
ter conhecimento de destilação, determinação de umi-
dade em amostras vegetais, manipulação e uso de sol-
ventes e
reagentes, preparo de soluções, manuseio de balança
analítica e centrífuga, e lavagem e secagem de vidra-
rias
científicas.
Descrição sumária das atividades: Realizar atividades de
laboratório para secagem de amostras vegetais; deter-
minação de umidade, extração de óleos voláteis e/ou
fixos, por hidrodestilação; arraste a vapor de água,
extração-destilação simultânea e solvente, lavagem e se-
cagem de vidrarias científicas; manipulação e uso de
solventes e reagentes, preparo de soluções, manuseio de
evaporador rotativo; balanças, centrífugas, sistemas de
refrigeração, estufas e moinhos; cálculo de rendimento
de óleos essenciais, ou óleos fixos ou extratos orgâ-
nicos; Dar suporte às áreas de pesquisa da Coordenação
de Botânica. Além das atribuições descritas poderão ser
desenvolvidas outras atividades correlatas.

4 - Botânica: Técnico em Co-
leções Botânicas
(1 vaga)

Ensino médio
completo

Ter experiência comprovada de no mínimo 01 (UM) ano
de participação em projetos de pesquisa e desenvol-
vimento tecnológico; ter domínio de técnica de ma-
nuseio de exsicatas em herbário, conhecimento e prática
na identificação vegetal; ter conhecimento
prático de programas de computação (Microsoft Offi-
ce).

Descrição sumária das atividades: Programar, preparar e
executar, sob a coordenação de um
pesquisador, atividades relativas à coleta, identificação
de amostras botânicas em campo e em herbário, e pre-
paração de espécimes botânicos; acompanhar e executar
atividades de organização, incorporação e manipulação
adequada de material científico às
coleções; realizar atividades de informatização e ge-
renciamento de acervos científicos, incluindo manuseio
de softwares e banco de dados para gerenciamento de
acervos científicos; elaborar
documentos técnico-administrativos, oficiais e científi-
cos; colaborar em atividades de pesquisa realizadas em
laboratório e em campo; atuar no gerenciamento de ro-
tina administrativa e documentação
e no desenvolvimento de atividades que envolvam aten-
dimento ao público, entre outras tarefas necessárias ao
bom funcionamento do(s) laboratório(s) de pesquisa e
Reserva Técnica a que estiver vinculado. Dar suporte às
áreas de pesquisa da
Coordenação de Botânica. Além das atribuições des-
critas poderão ser desenvolvidas outras atividades cor-
relatas.

5 - Zoologia:
Invertebrados (1 vaga)

Ensino médio
completo

Ter experiência comprovada de pelo menos 01 (UM)
ano em atividades relativas à coleta e preparação de
espécimes zoológicos, incorporação de material cien-
tífico, registro e manutenção de coleções científicas.
Descrição sumária das atividades: Programar, preparar e
executar, sob a coordenação de um pesquisador, ati-
vidades relativas à coleta e preparação de espécimes de
invertebrados; incorporar material científico às coleções,
inclusive procedendo ao registro de dados;
manutenção das coleções científicas; e outras tarefas
necessárias ao bom funcionamento do(s) laboratório(s)
de pesquisa a que estiver vinculado. Dar suporte às
áreas de pesquisa da Coordenação de Zoologia. Além
das
atribuições descritas poderão ser desenvolvidas outras
atividades correlatas.

6- Zoologia: Vertebrados
(1 vaga)

Ensino médio
completo

Ter experiência comprovada de pelo menos 01 (UM)
ano em atividades relativas à coleta e preparação de
espécimes zoológicos, incorporação de material cien-
tífico, registro e manutenção de coleções científicas.
Descrição sumária das atividades: Programar, preparar e
executar, sob a coordenação de um pesquisador, ati-
vidades relativas à coleta e preparação de espécimes

EDITAL No- 4/2012
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

O Diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, Unidade de Pesquisa subordinada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, tendo em vista a Portaria nº 553 de 8 de
dezembro de 2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no Diário Oficial da
União, de 9 de dezembro de 2011, e com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 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 Av. Magalhães Barata, 376, São Braz, Belém-PA,
torna pública a realização de concurso público para provimento de 11 (ONZE) vagas em cargo de
TÉCNICO 1 mediante condições estabelecidas neste edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
- O concurso será regido por este edital, executado pela FADESP - Fundação de Amparo e

Desenvolvimento da Pesquisa e realizado na cidade de Belém, Pará.
- A seleção de que trata este edital compreenderá o exame de conhecimentos aferidos por meio

de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.
- A prova prática para cada uma das áreas será aplicada pelo Museu Paraense Emílio Goeldi,

por Comissões Examinadoras constituídas por 03 (TRÊS) membros, todos profissionais nas áreas objeto
do concurso, designadas pelas respectivas Coordenações (Coordenação de Botânica, Coordenação de
Zoologia, Coordenação de Ciências Humanas, Coordenação de Ciências da Terra e Ecologia, Co-
ordenação de Informação e Documentação), Núcleo de Editoração Científica e Serviço do Parque
Zoobotânico, e referendadas pela Direção do Museu Paraense Emílio Goeldi. As Comissões definirão os
critérios de avaliação para as correções das provas, os quais serão divulgados aos candidatos habilitados
na 1ª fase através dos sites das instituições realizadoras do concurso público, com antecedência de 05
(CINCO) dias úteis antes da realização das respectivas provas.

2. DO CARGO:
Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
CARGO: TÉCNICO
CLASSE: 1- Padrão I
VAGAS: 11 (ONZE) vagas em total, sendo 01 (UMA) para cada área de atuação, exceto na área

de Informação e Documentação que terá 2 (DUAS) vagas, conforme quadro abaixo.

ÁREAS: 1 a 10 (quantidade
de vagas)

FORMAÇÃO R E Q U I S I TO S

1- Técnico em Editoração
Eletrônica (1 vaga)

Ensino médio
completo

Ter experiência comprovada de no mínimo 01 (UM) ano
em edição de publicações científicas e técnico-cientí-
ficas, incluindo diagramação e editoração para publi-
cação impressa e online; ter conhecimento e prática em
programas de editoração eletrônica (Adobe,
Photoshop, Adobe InDesign, Quarkxpress, Page Maker
e Corel Draw).

Descrição sumária das atividades: Diagramação e edi-
toração de periódicos impressos e disponibilizados
online. Produção e veiculação de peças gráficas para
divulgação dos números publicados. Criação de elemen-
tos de design e artes finais. Desenho de páginas e pro-
porção de fotos e ilustrações. Arte final de desenho.
Elaboração de gráficos, painéis, fluxogramas,
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