
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI – MPEG 
EDITAL N º 012/2012, de 20/08/2012 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 004/2012 

 TECNICO 1 
 

O Diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG, Unidade de Pesquisa do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação- MCTI, torna público a retificação do caput, dos 
subitens 2.5, 5.1.1.17, 5.1.2 – alíneas a) e c) - área de conhecimento 9 (Técnico em nutrição 
animal), 6.9 e item 7. - alíneas c), d), e), f) e g), do Edital nº 004/2012, publicado no DOU de 
01/06/2012 conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e 
subitens do referido edital. 
(...) 

O Diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG, Unidade de Pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação- MCTI, torna público que estarão abertas, de acordo com 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, no período de 30/07/2012 a 
24/08/2012 as inscrições ao concurso de provas e títulos para provimento do cargo de 
TECNICO 1, da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico do Plano de Carreiras para a área 
de Ciência e Tecnologia.  
(...) 
2.5. Em consonância com o disposto nos Arts. 37 e 44 do Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, uma vaga deste edital será destinada a portador de deficiência 
física, desde que não seja eliminado para a vaga pleiteada conforme subitem 8.1.  O 
redutor previsto na letra “a” no subitem 5.1.2 não se aplica aos candidatos que 
concorram às vagas destinadas às pessoas com deficiência, as quais serão 
convocadas para a segunda fase do certame, desde que hajam obtido a nota mínima 
exigida para todos os outros candidatos, sem prejuízo dos demais 10 (DEZ) primeiros 
classificados para cada área.  
(...) 
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. 
C) LINGUA INGLESA 

• Texto: compreensão e interpretação; 
• Vocabulário: emprego de palavras; 

D) NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Microsoft Office – versão 2007 (Word, Excel, PowerPoint); 
Banco de dados. 
E) 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 Provimento/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 
Disciplinar. 
(...) 
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 



área. Serão aplicados os critérios de desempate do item 7 deste Edital para esta 
classificação e desempate na última colocação. 

(...) 

c) Estrutura da Prova Prática (TOTAL DE PONTOS = 10), conforme quadro abaixo. 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

FORMA DE AVALIAÇÃO 

9- Parque 
Zoobotânico - 
Técnico em Nutrição 
animal (1 vaga) 

Constará de uma prova com as seguintes partes: 
1.Análise e práticas no conhecimento de atividades no 
preparo e manuseio de alimentos destinados a animais 
silvestres do Parque Zoobotânico; 2.Avaliação e 
conhecimento quanto ao uso de equipamentos e 
utensílios nas atividades de preparo de dietas de 
animanis silvestres do Parque Zoobotânico; 3.Avaliação 
e conhecimento de sanidade e segurança ambiental na 
armazenagem, preparo e distribuição de alimentos de 
animais silvestres do Parque Zoobotânico. 

(...) 
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 nota final do concurso. 

(...) 
7.     DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE DOS CANDIDATOS.  
O eventual empate entre candidatos será decidido pela seguinte ordem de critérios: 
(...) 
c) Maior número de acertos obtidos nas questões de Língua Inglesa; 
d) Maior número de acertos obtidos nas questões de Legislação; 
e) Maior número de acertos obtidos nas questões de Matemática; 
 f) Maior número de acertos obtidos nas questões de Noções de Informática. 
g) Mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 
(...) 
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