
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI – MPEG 
EDITAL N º 014/2012, de 16/10/2012 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA CORREÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS - TECNICO 1-I 
(EDITAL 004/2012) 

 
O Diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG, Unidade de Pesquisa do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação- MCTI, torna público oscritérios de avaliação 
para as correções das provas práticasdos candidatos aprovados na 1ª fase do concursopara 
a realização da prova prática(2ª fase) – convocados através do Edital 013/2012,estabelecido no 
item1do Edital nº 004/2012 publicado no DOU de 01/06/2012, retificado pelo Edital n° 012/2012 
publicado no DOU de 21/08/2012,por área de atuação, conformea seguir: 

 
• Editoração Eletônica:Constará de 01 (uma) questão, abordando Normalização - valendo 4 

pontos, Design - valendo 2 pontos, Edição e tratamento de Figuras e Tabelas - valendo 2 
pontos, uso adequado de Softwares e ferramentas - valendo 1 ponto e o de Tempo de 
execução até a entrega do produto final - valendo 1 ponto, totalizando 10 pontos. 

• Conservação de Acervos Científicos ou Práticas Museais: Constará de três etapas 
seqüenciais; a primeira etapa da prova tem como objetivo avaliar as habilidades do 
candidato em manipular, descrever e documentar objetos etnográficos; a segunda e a 
terceira etapa da prova avaliam as habilidades do candidato em elaborar documentos 
relacionados com o acervo etnográfico, fazendo uso adequado dos softwares Word e 
Access do pacote Microsoft, com alimentação de dados em campos que simulam uma ficha 
catalográfica. A pontuação máxima dos candidatos é 10 (dez) pontos, conforme a seguir: 
primeira etapa 5 (cinco) pontos; segunda etapa 2,5 (dois e meio) pontos; terceira etapa 2,5 
(dois e meio) pontos. 

• Botânica - Técnico em Química:Constará de 05 (cinco) questões distribuídas entre 
práticas de laboratório e cálculos, visando à verificação da habilidade e conhecimento do 
candidato nas técnicas rotineiras de um laboratório de química de produtos naturais. A 
pontuação máxima da prova será 10 (dez), correspondentes a 2 (dois) pontos para cada 
questão. A nota final de cada candidato será obtida pela soma dos pontos obtidos por 
questão. 

• Botânica - Técnico em Coleções Botânicas:A prova constará de 2 (duas) fases: A 
primeira fase será composta por 5 (cinco) questões, a primeira valendo 1 (um) ponto, a 
segunda valendo 1 (um) ponto, a terceira valendo 2 (dois) pontos, a quarta valendo 1 (um) 
ponto, e a quinta valendo 5 (cinco) pontos, totalizando 10 (dez) pontos, cujo tema é 
“desempenho de campo”, para a "verificação da habilidade em atividades de coleta, 
identificação in situ e herborização de espécimes botânicos". A segunda fase será composta 
por 2 (duas) questões, a primeira valendo 4 (quatro) pontos, e a segunda valendo 6 (seis) 
pontos, totalizando 10 pontos, cujo tema é "desempenho no herbário", para a "verificação da 
habilidade em atividades deidentificação de espécimes herborizadas; incorporação de 
material científico ao herbário, inclusive registro em bases de dados computadorizadas; e 
verificação de conhecimento sobre organização de coleções e curadoria de herbário". A nota 
final de cada candidato será obtida pela seguinte fórmula: (∑ Nota da Fase 1 + ∑ Nota da 
Fase2)/2. 

• Zoologia - Invertebrados: Constará de 10 (dez) questões, sendo 5 (cinco) questões sobre 
os temas “verificação da habilidade em atividades de coleta e preparação de espécimes 
zoológicos” (Invertebrados não-Insetos) e 5 (cinco) questões sobre os temas “incorporação 
de material científico às coleções, inclusive registro em bases de dados computadorizadas”, 
cada uma com valor 1 (um) ponto e de igual peso. A nota final de cada candidato será obtida 
pela soma dos pontos obtidos por questão atribuídos pela comissão examinadora. A Prova 
Prática poderá consistir de questões práticas, simuladas e teóricas. 

• Zoologia - Vertebrados: A prova constará de 4 (quatro) questões, sendo 1 (uma) questão 
sobre os temas “verificação da habilidade em atividades de coleta e preparação de 
espécimes zoológicos”, com valor de 4 (quatro) pontos; e 3 (três) questões sobre os temas 
“incorporação de material científico às coleções, inclusive registro em bases de dados 
computadorizadas”, com valor de 2 (dois) pontos cada. A nota final de cada candidato será 
obtida pela soma dos pontos obtidos por questão. A prova poderá consistir de questões 
práticas e simuladas. 

• Ciências da Terra e Ecologia -Acervo e Laboratório de Paleontologia:A prova constará 
de 5 (cinco) questões, cada uma valendo 2 (dois) pontos – totalizando 10 (dez) pontos, para 
a verificação das habilidades na execução da atividade de tratamento e catalogação de 
amostras fósseis do Acervo paleontológico do MPEG, incluindo descrições das respectivas 
atividades realizadas. 

• Técnico em Informação e Documentação:Constará de 5 (cinco) questões práticas, cada 
uma valendo 2 (dois) pontos, totalizando 10 (dez) pontos, sendo 3 (três) questões de 



verificação de habilidades em executar atividades de distribuição e permuta de publicações, 
com alimentação de dados em campos que simulam uma planilha de dados e 2 (duas) 
questões de identificação de tipologia documental. 

• Parque Zoobotânico - Técnico em Nutrição Animal:Constará de 5 (cinco) questões de 
natureza discursiva de conteúdo prático-teórico, cada uma valendo 2 (dois) pontos – 
totalizando 10 (dez) pontos, relacionadas ao Parque Zoobotânico nos seguintes itens: 1) 
execução das atividades de transporte, recebimento, estocagem, preparação, manuseio e 
distribuição de alimentos; 2) uso de equipamentos e utensílios nas atividades de preparo de 
dietas de animais silvestres; 3) conhecimento de biosegurança (sanidade e segurança 
ambiental). 

• Parque Zoobotânico - Técnico em Jardim Botânico:Constará de 4 questões descritivas, 
cada uma valendo 2,5 pontos, totalizando 10 pontos, sendo 02 (duas) questões de 
verificação de habilidades na execução da atividade de manutenção e conservação do 
Acervo Florístico do Jardim Botânico do Museu Paraense Emílio Goeldi e 02 (duas) 
questões sobre descrição das respectivas atividades realizadas.  

 
 

Belém, 16 de outubro de 2012. 
 

 
NILSON GABAS JÚNIOR 

Diretor 
 

 


