3

Nº 11, quinta-feira, 16 de janeiro de 2014
Valor máximo: 30 pontos
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ANEXO IV
ITEM

PONTOS
30
40
30
100

Formação acadêmica
Experiência profissional na área do cargo
Atividades educacionais e científicas
TOTAL

ANEXO III
3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-14 - Técnico em Agropecuária - Bovinocultura e Pastagem - Campus Araras
TABELA DE VALORAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou de- VALOR MÁclaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
XIMO
Emprego ou estágio - Comprovações de anos completos (8 pontos por ano)
40
Emprego ou estágio - Períodos inferiores a 12 meses será atribuído 0,5 (zero vírgula cinco) pontos por mês.
20
Valor máximo: 60 pontos
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL
LOR
MO
Comprovações de curso de atualização (mínimo de 12 horas/curso) valerão 5 pontos por curso

VAMÁXI20

Comprovações de participação em eventos da área valerão 5,0 pontos por evento

20

Valor Máximo: 40 pontos

ITEM

PONTOS
60
40
100

Experiência profissional na área do cargo
Atividades educacionais e científicas
TOTAL

ANEXO III

Graduação em andamento na área de Ciências Biológicas.
Graduação concluída na área de Ciências Biológicas.
Valor máximo: 30 pontos
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
Funções técnicas específicas em laboratório ou campo na área de Ciências Biológicas. Período igual ou superior a 12
(doze) meses ininterruptos (completos e contínuos) serão atribuídos 5 (cinco) pontos por ano. Períodos inferiores a 12
meses serão atribuídos 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos por mês.
Outras funções na área de Ciências Biológicas, como estágios, etc. Período igual ou superior a 12 (doze) meses
ininterruptos (completos e contínuos) serão atribuídos 2 (dois) pontos por ano. Períodos inferiores a 12 meses será
atribuído 0,1 (zero vírgula um) ponto por mês.

VALOR MÁXIMO
15
30
VALOR MÁXIMO
30
15

Valor máximo: 45 pontos
ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CIENTÍFICAS

VALOR MÁXIMO
Comprovações de curso de atualização na área do cargo (mínimo de 8 horas/curso) valerão 5 (cinco) pontos por 15
curso
Comprovações de participação em eventos na área do cargo valerão 1,0 (um) ponto por evento
10

Valor máximo: 25 pontos
ITEM

PONTOS
30
45
25
100

ANEXO III
3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-16 - Técnico em Agropecuária - Produção Vegetal e Animal - Campus Lagoa do Sino
TABELA DE VALORAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
FORMAÇÃO ACADÊMICA (área de Ciências Agrárias ou áreas afins, devidamente registrados nos órgãos competentes)
Graduação em andamento na área de Ciências Agrárias ou áreas afins.
Graduação concluída na área de Ciências Agrárias ou áreas afins.
Valor máximo: 30 pontos
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CARGO (comprovada por carteira profissional, portarias ou declaração oficial da instituição empregadora das atividades desenvolvidas)
Funções técnicas específicas em laboratório ou campo na área de Ciências Agrárias (5 pontos por ano). Períodos
inferiores a 12 meses será atribuído 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por mês.
Outras funções na área de Ciências Agrárias, como estágios, etc. (2 pontos por ano). Períodos inferiores a 12 meses será
atribuído 0,1 (zero vírgula um) ponto por mês.
Valor máximo: 40 pontos
ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CIENTÍFICAS
Comprovações de curso de atualização (mínimo de 12 horas/curso) valerão 5 (cinco) pontos por curso
Comprovações de participação em eventos da área valerão 2,0 (dois) pontos por evento
Valor máximo: 30 pontos

ITEM

FASES
DATA
Inscrições
16/01 a 14/02/2014
Data limite para pedido de isenção da taxa de inscrição
24/01/2014
Deferimento/indeferimento do pedido de isenção da
03/02/2014
taxa de inscrição
Data limite para pedido de prova especial e/ou tratamento especial
31/01/2014
Divulgação do Horário e Local da Prova
28/02/2014
1ª Fase - Realização da Prova Objetiva
09/03/2014
Divulgação do Gabarito
10/03/2014
Prazo para Interposição de Recursos da Prova Objetiva
11 e 12/03/2014
Divulgação dos Recursos Impetrados
13/03/2014
Divulgação do Resultado dos Recursos
18/03/2014
Divulgação Lista Nominal dos Candidatos Classificados na 1ª Fase e convocação para a 18/03/2014
Prova Prática.
2ª Fase - Edital de convocação e de orientações para a realização das Provas Práticas.
A ser divulgada no
sos.ufscar.br
Prazo para interposição de recursos das Provas Práticas
A ser divulgada no
sos.ufscar.br
3ª Fase - Entrega da documentação comprobatória de Experiência para apresentação de A ser divulgada no
títulos.
sos.ufscar.br
Divulgação da pontuação obtida na apresentação de títulos.
A ser divulgada no
sos.ufscar.br
Prazo para interposição de recursos da apresentação de títulos
A ser divulgada no
sos.ufscar.br
Divulgação do Resultado Final
A ser divulgada no
sos.ufscar.br
Prazo para interposição de recursos do Resultado Final
A ser divulgada no
sos.ufscar.br

Local das Provas

endereço: www.concurendereço: www.concurendereço: www.concurendereço: www.concurendereço: www.concurendereço: www.concurendereço: www.concur-

SERÁ INFORMADO OPORTUNAMENTE.

ANEXO V

TABELA DE VALORAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
FORMAÇÃO ACADÊMICA (área de Ciências Biológicas, devidamente registrados nos órgãos competentes)

Formação acadêmica
Experiência profissional na área do cargo
Atividades educacionais e científicas
TOTAL

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

Observação: Qualquer alteração nas datas decorrente do número de candidatos inscritos será informado através de edital no endereço:
www.concursos.ufscar.br.

3ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS
Código: 00414-15 - Técnico de Laboratório/Biologia - Campus Sorocaba

Formação acadêmica
Experiência profissional na área do cargo
Atividades educacionais e científicas
TOTAL

ISSN 1677-7069

VALOR MÁXIMO
15
30
VALOR MÁXIMO
30
10

VALOR MÁXIMO
20
10

PONTOS
30
40
30
100

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014011600047

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
À Comissão Organizadora do Concurso
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
UFSCar
Edital nº _________/2014
Eu,______________________________________,
Fone
(__)
_____________;
email:____________________________,
sexo
__________________,
nascido
no
dia____/____/_________, nome da mãe_____________________________________, portador do RG
_________________________,
Órgão
expedidor:____________,
Data
de
emisN osão:_________________ inscrito no CPF/MF sob o nº ____________________________, e com inscrição NIS nº ___________________________________________________, venho por meio deste REQUERER ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao concurso público para o cargo de
__________________________________________ e para tanto declaro estar inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que atendo a condição estabelecida no inciso
II do caput do artigo 1º do Decreto nº 6593, de 02 de outubro de 2008 (família de baixa renda).
Declaro também estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira Responsabilidade e que estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6/09/1979.
Declaro ainda, concordar com a divulgação de minha condição de solicitante de isenção de taxa de
inscrição nos documentos resultantes do referido Concurso Público.
Atenciosamente,
______________________________________
(data e assinatura do candidato)
RECEBIDO EM _________/__________/2014.
Por ___________________________________________
(Assinatura e carimbo do servidor)
ANEXO VI
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL
À Comissão Organizadora do Concurso
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
UFSCar
Edital nº _________/2014
Eu,_________________________________________________________________________________,
residente à____________________________________________, telefone para contato______________,
portador do RG N o- _________________________________, inscrição nº _______________________,
candidato ao cargo de_____________________________________________ venho por meio deste REQUERER ATENDIMENTO DIFERENCIADO para a realização da prova, por encontrar-me amparado
pelo Decreto nº 3.298/99, e para tanto apresento neste ato o laudo médico emitido nos últimos 12 meses
(anexo) com a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID-10), no qual constam os seguintes
dados:
Deficiência que possui com a especificação da espécie e o grau:
___________________________________________________________________________________.
Código correspondente do (CID-10): ___________________________________________________.
Nome e número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico responsável pelo
laudo:
_____________________________________________.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

