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5.1.1.10. Não será permitido, sob qualquer pretexto, o ingresso de candidato após o início das provas.
5.1.1.11. O candidato só poderá entregar a prova após 60 (SESSENTA) minutos de seu início.
5.1.1.12. Não será considerada a questão da prova que contenha mais de uma resposta assinalada no
Cartão - Resposta.
5.1.1.13. Aos candidatos, durante a realização das provas, não será permitido (a):
A utilização de formulários de qualquer espécie e de máquinas calculadoras ou similares.
O uso de dicionários, inclusive na prova de Língua Inglesa.
A utilização de qualquer objeto ou instrumento de comunicação eletrônica ou rádio-telefônica.
5.1.1.14. Durante a realização da prova escrita, o penúltimo candidato a terminar a prova só poderá
deixar o recinto juntamente com o último candidato.
5.1.1.15. É vedada a presença, no local de realização da prova, de pessoas não credenciadas pela
Comissão Organizadora.
5.1.1.16. A Prova Objetiva contém 40 (QUARENTA) questões (cada questão valerá 0,25 pontos,
TOTAL DE PONTOS = 10), com 5 (CINCO) alternativas cada, e possui a seguinte estrutura:

ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA / TOTAL DE PONTOS - 10
P R O VA / T I P O ÁREA DE CONHECIMEN-

TO
NÚMERO DE
QUESTÕES

CARÁTER

Objetiva Língua Portuguesa 10 ELIMINATÓRIO E CLASSI-
F I C AT Ó R I O

Matemática 10
Inglês 05
Noções de Informática 05
Legislação 10

5.1.1.17. Do Programa de Disciplinas para a Prova Objetiva
A) LÍNGUA PORTUGUESA
LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO;
FONÉTICA: Encontros vocálicos, encontros consonantais; divisão silábica; tonicidade;
ORTOGRAFIA: acentuação gráfica; sinais de pontuação;
MORFOLOGIA: classificação das palavras: flexão dos substantivos: gênero, número e grau; flexão dos
adjetivos: gênero número e grau; pronomes pessoais e pronomes de tratamento.
B) MATEMÁTICA: Sistema métrico decimal: conversões e problemas; Razão e Proporção: termos e
propriedades; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples.
B) LINGUA INGLESA
Texto: compreensão e interpretação;
Vocabulário: emprego de palavras;
C) NOÇÕES DE INFORMÁTICA: editor de texto, planilha de dados e apresentação; banco de da-
dos.
D) LEGISLAÇÃO
Lei 8112/90 de 11/12/90 - Regime Jurídico Único que dispões sobre o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. Arts. 6º - Do Pro-
vimento/Art. 9º - Da Nomeação/ Art. 11- Do Concurso Público/ Art.13 - da Posse e do Exercício/
Art.104 a 115 - Do Direito de Petição/Art.116-Dos Deveres/Art.117 - Das Proibições/Art. 143 a 146 - Do
Processo Administrativo Disciplinar/Art.148 a 173 - Do Processo Disciplin a r.
5.1.1.18. Do Resultado da Prova Objetiva
O Resultado da Prova Objetiva será divulgado até o dia 01/10/2012, nos sites das 2 (DUAS) instituições
promotoras do concurso (http://www.fadesp.org.br e http://www.museu-goeldi.br).
5.1.2. A Prova Prática é de caráter classificatório e eliminatório.
a) Serão considerados aptos a participar da Prova Prática (2ª FASE), os 10 (DEZ) candidatos que
obtiverem as 10 (DEZ) melhores pontuações na Prova Objetiva (1ª FASE) em cada vaga. Serão
aplicados os critérios de desempate do item 7 deste Edital para esta classificação e desempate na última
colocação.
b) As Provas Práticas serão realizadas em local a ser definido para a área de atuação 1; no Campus de
Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi para as áreas de atuação 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; e no Parque
Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi para as áreas de atuação 9 e 10.
b.1) O período provável de realização da Prova Prática será de 23 a 26 de Outubro de 2012. As datas
e horários serão confirmados e divulgados, posteriormente, nos sites das instituições promotoras do
concurso e, através de telegrama, aos candidatos considerados aptos a participar da Prova Prática (ver
subitem 5.2.1. letra "a" e subitem 2.5).
c) Estrutura da Prova Prática (TOTAL DE PONTOS = 10), conforme quadro abaixo.

P R O VA /
TIPO

ÁREA DE CONHECI-
M E N TO

FORMA DE AVALIAÇÃO CARÁTER

Prática 1- Técnico em Editoração
Eletrônica (1 vaga)

Constará de uma prova com a seguinte
parte: 1. editoração gráfica e diagrama-
ção eletrônica de um documento cien-
tífico, contendo texto, figura(s) e tabe-
la(s), seguindo

E L I M I N AT Ó R I O
E CLASSIFICA-
TÓRIO

especificações técnicas que serão forne-
cidas por ocasião da realização da prova;
o conhecimento do candidato será tes-
tado na aplicação e uso de ferramentas
de editoração científica e de
recursos específicos e computacionais de
um ou mais dos seguintes softwares, na
língua portuguesa ou inglesa, em qual-
quer uma das seguintes versões: Adobe
Photoshop (versões CS3, CS4 ou
CS5), Adobe Illustrator (versões CS3,
CS4 ou CS5), Adobe In Design (versões
CS3, CS4 ou CS5) e Corel Draw (ver-
sões X3, x4 ou x5).

2- Ciências Humanas:
Técnico em conservação
de acervos científicos ou
em práticas museais
(1 vaga)

Constará de uma prova com as seguintes
partes: 1. verificação da habilidade de
manusear o acervo etnográfico a partir
de tarefas de documentação (incorpora-
ção de material científico às
coleções, inclusive registro em bases de
dados computadorizadas); 2. produção
de um documento (redação e digitação)
relacionado à coleção etnográfica.

3 - Botânica: Técnico em
Química (1 vaga)

Constará de uma prova com as seguintes
partes: 1. reconhecimento de vidrarias
científicas, 2. pesagem de amostras ve-
getais, 3. centrifugação de amostras
oleosas, 4. montagem de sistema de des-
tilação, 5. cálculo de rendimento de
óleos ou extratos orgânicos.

4 - Botânica: Técnico em
Coleções Botânicas
(1 vaga)

Constará de uma prova com as seguintes
partes: 1. verificação da habilidade em
atividades de coleta, identificação in situ
e herborização de espécimes botânicos;
2. identificação de espécimes herboriza-
dos; 3. incorporação de material cien-
tífico ao herbário, inclusive registro em
bases de dados computadorizadas. 4. Ve-
rificação de
conhecimento sobre organização de co-
leções e curadoria de herbário.

5 - Zoologia:
Invertebrados (1 vaga)

Constará de uma prova com as seguintes
partes: 1. verificação da habilidade em
atividades de coleta e preparação de es-
pécimes zoológicos (Invertebrados
não-Insetos); 2. incorporação de material
científico às coleções, inclusive registro
em bases de dados computadorizadas.

6- Zoologia: Vertebrados
(1 vaga)

Constará de uma prova com as seguintes
partes: 1. verificação da habilidade em
atividades de coleta e preparação de es-
pécimes zoológicos (Vertebrados-Mamí-
feros); 2.
incorporação de material científico às
coleções, inclusive registro em bases de
dados computadorizadas.

7 - Ciências da Terra e
Ecologia: Acervo e Labo-
ratório de Paleontologia (1
vaga)

Constará de uma prova com as seguintes
partes: 1. Preparação de Amostras Se-
dimentares: Peneiramento e Separação
de macro e micro fósseis; 2. Limpeza e
Acondicionamento de
micro e macro fósseis; 3. Catalogação e
Informatização do Acervo paleontológi-
co: Uso de Banco de Dados, Programas
Word e Excel.

8- Técnico em Informação
e Documentação (2 va-
gas)

Constará de uma prova com as seguintes
partes: 1. verificação da habilidade em
executar atividades de distribuição e per-
muta de publicações a partir de
operações de alimentação de bases de
dados bibliográficos com os elementos
essenciais de um documento bibliográ-
fico, incluindo identificação de
tipologia documental. 2. Geração de re-
latório de tratamento e de permuta.

9- Parque Zoobotânico -
Técnico em Nutrição ani-
mal (1 vaga)

Constará de uma prova com as seguintes
partes: 1. Verificação da habilidade em
atividades de preparo e manuseio de ali-
mentos destinados a animais
silvestres do Parque Zoobotânico; 2.
Avaliação quanto ao uso de equipamen-
tos e utensílios à execução das ativida-
des no preparo da dieta.

10 - Parque Zoobotânico -
Técnico em Jardim Bo-

tânico (1 vaga)

Constará de uma prova com as seguintes
partes: 1. Verificação de habilidades em
métodos de propagação de plantas; re-
conhecimento de tipos de substrato e
sua utilização; adubação; produção de
mudas; plantio, manejo e manutenção de
plantas; controle de pragas; tipos e téc-
nicas para realização de podas ou su-
pressão de árvores.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
6.1. Serão considerados APROVADOS E APTOS À CLASSIFICAÇÃO na 1ª Fase da Seleção os
candidatos que obtiverem um índice de acerto igual ou maior que 50% (CINQUENTA POR CENTO) do
total de questões da Prova Objetiva.
6.2. A classificação dos candidatos na 1ª Fase da Seleção será feita de acordo com a maior pontuação
obtida, em ordem decrescente.
6.3. Serão considerados APROVADOS E APTOS À CLASSIFICAÇÃO na 2ª Fase da Seleção, os
candidatos que obtiverem um índice de acerto igual ou maior que 50% (CINQUENTA POR CENTO)
dos pontos da Prova Prática.
6.4. A classificação dos candidatos na 2ª Fase da Seleção será feita de acordo com a maior pontuação
obtida, em ordem decrescente.
6.5. Serão atribuídos os seguintes pesos para cada uma das provas do concurso: peso 01 (UM) à Prova
Objetiva, e peso 02 (DOIS) à Prova Prática.
6.6. A nota final será obtida pela média ponderada das notas obtidas nas duas provas (Prova Objetiva e
Prova Prática) com os respectivos pesos estabelecidos neste edital, considerando apuração numérica até
a segunda casa decimal.
6.7. A classificação final dos candidatos será feita de acordo com a maior pontuação obtida, na nota
final, em ordem decrescente.
6.8. O número máximo de aprovados para o cargo de TECNICO I será de 03 (TRES) candidatos por
vaga, totalizando 33 (TRINTA E TRES) candidatos.
6.9. Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados por vaga, ainda que tenham
atingido a nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público. Neste caso, o critério
de reprovação será aplicado considerando-se a classificação na 1ª Fase da Seleção (Prova Objetiva).
6.10. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados serão considerados
reprovados.
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE DOS CANDIDATOS.
O eventual empate entre candidatos será decidido pela seguinte ordem de critérios:
a) Candidato com idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia da inscrição neste concurso,
conforme artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1.10.2003), não se
aplicando este critério aos demais candidatos;
b) Maior número de acertos obtidos nas questões de Língua Portuguesa;
c) Maior número de acertos obtidos nas questões de Conhecimentos Gerais;
d) Maior número de acertos obtidos nas questões de Língua Inglesa;
e) Maior número de acertos obtidos nas questões de Legislação.
d) Mais idoso.
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