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Ministério da Ciência e Tecnologia

.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID1429118-0>

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PROCESSO Nº 1200.002028/2008-53
ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Internacional que entre si celebram o Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT, através de sua Unidade de Pesquisa, o Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA,
e a Corporação Telescópio Canadá-França-Havaí.
OBJETIVO: O presente Acordo de Cooperação tem por objetivo estabelecer a colaboração para acesso
dos astrônomos brasileiros junto às instituições observacionais do CFHT e colaboração para o desenvolvimento da infraestrutura para pesquisa astronômica.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá vigência por 36 meses, a partir do dia 01 de
fevereiro de 2009.
DATA DE ASSINATURA: 15/09/2008.
ASSINATURAS: Sergio Machado Rezende - Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia(MCT) e
Christian Veillet - Diretor Executivo pela Corporação do Telescópio Canadá-França-Havaí.
<!ID1431390-0>

EDITAL N o- 3 - MCT, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR, DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO E DE NÍVEL AUXILIAR
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA torna pública a prorrogação do
prazo para inscrição e a reabertura do prazo para a solicitação de isenção de taxa, conforme a seguir
especificado.
1 As inscrições poderão ser realizadas no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mct2008, até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de outubro de 2008, observado o horário oficial
de Brasília/DF, com o pagamento da GRU COBRANÇA até o dia 24 de outubro de 2008 e a entrega ou
o envio das cópias do CPF e dos laudos médicos a que se referem os subitens 3.2 e 5.4.9 do Edital n.º
1 - MCT, de 28 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da União, até o dia 24 de outubro de
2008.
2 As solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público poderão
ser feitas nos dias 13 e 14 de outubro de 2008, das 9 horas às 17 horas, nos locais listados no Anexo
deste edital, conforme procedimentos descritos no edital de abertura.
2.1 As solicitações de isenção poderão, ainda, ser encaminhadas via SEDEX ou carta registrada
com aviso de recebimento, considerada a data final de postagem em 14 de outubro de 2008, para a
Central de Atendimento do CESPE/UnB (Isenção MCT 2008), Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino - Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488,
CEP 70904-970.
2.2 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mct2008 até o dia 23 de outubro de 2008.
Torna pública, ainda, a inclusão da fase de prova oral, sob a responsabilidade do Ministério da
Ciência e Tecnologia, para o cargo de Analista em C&T Sênior (E1), com a retificação dos subitens 1.2,
1.4, 6.1.1, 10.1, 12.6, 12.6.1 e 14.1 e do item 10 do Edital n.º 1 - MCT, de 28 de agosto de 2008, bem
como a inclusão, no mesmo edital, dos subitens 6.1.5 e 14.1.1, conforme a seguir especificado.
(...)
1.2 O concurso compreenderá as seguintes etapas:
1.2.1 Para os cargos de nível superior, exceto Pesquisador:
a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
c) avaliação de títulos e currículo, de caráter classificatório.
1.2.2 Para os cargos de nível intermediário e de nível auxiliar:
a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.
1.2.3 Para o cargo de Analista em C&T Sênior:
a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
c) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;
d) avaliação de títulos e currículo, de caráter classificatório.
1.2.4 Para o cargo de Pesquisador:
a) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;
c) defesa de memorial, de caráter eliminatório e classificatório;
d) avaliação de títulos e currículo, de caráter classificatório.
(...)
1.4 A prova oral para o cargo de Analista em C&T Sênior será realizada em Brasília/DF; a
prova oral e a defesa de memorial para o cargo de Pesquisador serão realizadas na cidade do Rio de
Janeiro/RJ.
(...)
6.1.1 NÍVEL SUPERIOR (Analista em Ciência e Tecnologia, exceto Analista em C&T Sênior,
e Tecnologista)
(...)
6.1.5 NÍVEL SUPERIOR (Analista em C&T Sênior)
PROVA/TIPO
NÚMERO DE
CARÁTER
ITENS
(P1) Objetiva - Conhecimentos Básicos
50
ELIMINATÓRIO
(P2) Objetiva - Conhecimentos Complementares
20
E
(P3) Objetiva - Conhecimentos Específicos
50
CLASSIFICATÓRIO
(P4) Discursiva
(P5) Oral
(P6) Avaliação de títulos e currículo
CLASSIFICATÓRIO
(...)
'10 DA PROVA ORAL (somente para os cargos de Pesquisador e de Analista em C&T
Sênior)
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10.1 A prova oral, somente para o cargo de Pesquisador e de Analista em C&T Sênior, de
caráter eliminatório e classificatório, consistirá em questões sobre os objetos de avaliação relacionados
ao cargo, conforme descritos no item 17 deste edital.
(...)
12.6 Serão convocados para a avaliação de títulos e currículo, para a prova oral e para a defesa
de memorial (somente para Pesquisador) os candidatos aos cargos de Analista em C&T Sênior e
Pesquisador aprovados na prova discursiva e classificados em até dez vezes o número de vagas previsto
neste edital, respeitados os empates na última posição e a reserva de vagas para candidatos portadores
de deficiência.
(...)
12.6.1 Os candidatos aos cargos de Analista em C&T Sênior e de Pesquisador não convocados
para a avaliação de títulos e currículo, para a prova oral e para a defesa de memorial (somente para
Pesquisador) serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
(...)
14.1 A nota final no concurso para os cargos de nível superior, exceto para o cargo de
Pesquisador e de Analista em C&T Sênior, será a soma dos pontos obtidos nas provas objetivas, na
prova discursiva e da pontuação total obtida na avaliação de títulos e currículo.
14.1.1 A nota final no concurso para o cargo de Analista em C&T Sênior será a soma dos
pontos obtidos nas provas objetivas, na prova discursiva, na prova oral e da pontuação total obtida na
avaliação de títulos e currículo.
(...)
Tona pública, também, a exclusão do cargo Técnico 2-I do quadro do subitem 5.1 do Edital n.º
2 - MCT, de 12 de setembro de 2008, bem como a retificação dos requisitos para o cargo de Analista
em C&T Pleno 2-I, código A2, e da redação do cargo de código T2, constantes do Anexo I desse edital,
que passam a ter a redação a seguir especificada.
(...)
ANEXO I
(...)
Coordenação-Geral da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CGBio
CÓDI- LOCALI- CAR- VAGO.
DADE
GO GAS

REQUISITOS
1. Curso superior completo em Biologia,
Agronomia, Engenharia Florestal, Nutrição
ou em áreas afins;
2. Ter o título de doutor em Biologia Molecular ou Genética de Plantas e Animais
ou ter exercido durante, pelo menos, cinco
anos, após a obtenção do
grau de Mestre em Biologia Molecular ou
Genética de Plantas e Animais, atividades
nas áreas de gestão, planejamento ou infraestrutura em Ciência e Tecnologia, que lhe
atribuam habilitação correspondente; e

A2

3. Ter realizado, sob supervisão, trabalhos
interdisciplinares, ou sistemas de suporte
relevantes para o apoio científico e tecnológico consubstanciados por elaboração ou
gerenciamento de planos, programas, projetos e estudos específicos
Brasí- Analis- 03* com divulgação interinstitucional, e outros
lia/DF
ta em
meios aprovados pelo Conselho referido no
(CGBio) C&T
art. 16 da Lei n.º 8.691/93.
Pleno
2-I

ATRIBUIÇÕES/
HABILIDADES
Análise de textos e relatórios em inglês; produção
de relatórios e notas técnicas; análise crítica das
informações; estabelecimento de objetivos e metas; levantamento de dados através de pesquisa na
internet; noções
do funcionamento da pesquisa na área biológica no
país; capacidade de proferir palestras e cursos; interação com outros órgãos
do governo; interação
com organismos internacionais; trabalho em equipe; atuação nas
áreas de biotecnologia e
biossegurança.

(...)
T2

Itaju- Assis- 01* 1 Ensino médio
bá/MG tente
completo.
em
2 Ter, pelo meC&T 2nos, seis anos de
I
experiência na
execução de tarefas inerentes à
classe (2.2.1.2).

Redação de documentos oficiais, relatórios, pareceres e
notas técnicas; capacidade de trabalhar em equipe; análise crítica de informações; habilidade de comunicação
interpessoal; capacidade para controlar documentação
técnica e auxiliar na elaboração de documentos, atendimento ao público, gerenciamento do tempo, trabalho
produtivo, pensamento criativo, técnicas de arquivo e manutenção dos arquivos atualizados; conhecimento de informática.

(...)
Torna público, por fim, que os candidatos ao cargo de Analista em C&T Sênior (E1) que não
desejem mais participar do concurso em virtude da inclusão da prova oral poderão solicitar devolução do
valor da taxa de inscrição. A solicitação deverá ser feita por meio de requerimento, instruído com os
dados bancários e cópia do CPF, em que conste o nome completo do candidato, sendo encaminhado,
impreterivelmente, até o dia 14 de outubro de 2008, por fax, para o número (61) 3448 0110; por SEDEX
ou carta registrada com aviso de recebimento, valendo a data de postagem, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB - Concurso MCT (devolução de taxa), Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino - Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488,
CEP 70904-970; ou entregue na Central de Atendimento, localizada no referido endereço.
SERGIO MACHADO REZENDE

