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EXTRATO DO
O EDITAL Nºº 002 / 2017 – IDEFLOR‐B
BIO ‐ PROCESSSO SELETIV
VO SIMPLIFIC
CADO – PPS
O PRESIDEN
NTE DO Instituto de Desenvolvimentto Florestal e da Biodiveersidade do EEstado do Paará – Ideflorr‐
bio, no uso de suas atribuições legais, torna pú
ública a realização de Processo
P
Seleetivo Simplifficado – PPSS,
para selecio
onar candidaatos a fim dee desempenharem as fu
unções de Téécnico em G
Gestão Ambie
ental – Níveel
Superior e Assistente
A
Ad
dministrativo
o – Nível Méédio, com vencimentos de
d R$ 2.918,3
39 (Dois Mil,, Novecentoss
e Dezoito Reeais e Trintaa e Nove Cen
ntavos) a R$
$ 981,81 (No
ovecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta
O
e Um
m
Centavos). As
A contrataçções, de carráter temporrário, dar‐se
e‐ão nos mu
unicípios de São Feliz do
o Xingu, São
o
Geraldo do Araguaia, Seenador José Porfírio e Beelém, e terão como fund
damento a LLei Complem
mentar nº 07
7,
de 25 de settembro de 1991, alterada pela Lei Co
omplementaar nº 077, de 28 de dezem
mbro de 201
11; o Decreto
o
nº 1.230, dee 26 de feveereiro 2015; a Lei nº 5.810, de 24 de
e janeiro de 1994, no que couber; o Decreto nºº
1.741, de 19
9 de abril de 2017; e de acordo
a
com as
a disposiçõe
es deste Edital.
As inscrições estarão abertas no período dee 28 a 29 de junho de
d 2017 e deverão ser efetuadass,
EXCLUSIVAM
MENTE no site http://ideeflorbio.pa.ggov.br/,Maiores detalhess sobre as vaagas oferecidas e outrass
informaçõess constam do
o inteiro teorr no Edital qu
ue se enconttra divulgado
o no referido
o endereço eletrônico.
e
Belém, 23 dee junho 2017
7.
Thiago Valen
nte Novaes
Presidente
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EDITTAL RETIFIC
CADO
AL Nº 002 / 2017
2
– IDEFLO
OR‐BIO PRO
OCESSO SELET
TIVO SIMPLIIFICADO PAR
RA CONTRAT
TAÇÃO
EDITA
TEMPOR
RÁRIA NAS FUNÇÕES DE: TÉCNICO – NÍVEL SUPEERIOR, ASSISSTENTE ADM
MINISTRATIVO
O ‐ NÍVEL
ARA PREENCH
HIMENTO DEE VAGAS NO
O ANO 2017.
MÉDIO, PA
O Instituto de Desenvo
olvimento Fllorestal e daa Biodiversid
dade – Ideflor‐bio,torna pública a realização
r
dee
Processo Seeletivo Simplificado ‐ PSSS para seleccionar candid
datos a fim de desempeenharem ass funções dee
Técnico em Gestão Amb
biental – Nívvel Superior e Assistente
e Administraativo – Nível Médio, na forma
f
da Leei
d 25 de seetembro de 1991, alterrada pela Leei Complemeentar nº 07
77, de 28 dee
Complementar nº 07, de
dezembro de
d 2011, Deccreto nº 1.23
30, de 26 dee fevereiro 2015,
2
Lei nº 5.810, de 24
4 de janeiro de 1994, no
o
que couber, Decreto nº 1.741, de 19
9 de abril de 2017 e de accordo com ass disposiçõess deste Editaal.
1. DAS DISPO
OSIÇÕES PREELIMINARES
1.1 Este Pro
ocesso Selettivo Simplificcado será exxecutado pe
elo Instituto de Desenvo
olvimento Fllorestal e daa
Biodiversidaade do Estad
do, através da Comissão
o Geral do Processo Seletivo Simplificado, a qu
ual caberá o
acompanham
mento, execcução e a su
upervisão dee todo proce
esso, bem co
omo as delib
berações que se fizerem
m
necessárias objetivando o regular deesenvolvimento do PSS.
1.2 O preen
nchimento daas vagas se dará no Município de Be
elém e nas unidades
u
de conservação localizadass
nos municíp
pios de São Feelix do Xingu
u, Senador Jo
osé Porfírio e São Geraldo do Araguaia.
1.3 O PSS co
ompreenderáá as seguintees fases:
Primeira Fasse: Inscrição,, de caráter habilitatório
o;
Segunda Fasse: Análise Curricular,
C
dee caráter elim
minatório e classificatório
c
o;
Terceira Fasse: Entrevistaa, de caráterr eliminatório
o e classificattório.
1.4 O preen
nchimento das vagas se dará de aco
ordo com o quadro de distribuição de vagas co
onstantes do
o
devidamentee motivadas.
Anexo I, estaando sujeito a eventuais alterações posteriores,
p
1.5 Os requ
uisitos, às atribuições das
d funções em contrattação tempo
orária, aremuneração, a jornada dee
trabalho e o prazo de viggência do contrato, constam no Anexxo II do preseente Edital.
1.6 É de in
nteira responsabilidade do candidato acompan
nhar a publicação de ttodos os ato
os, editais e
comunicado
os referentess a este proceesso seletivo
o no endereçço eletrônico
o http://ideflorbio.pa.govv.br/.
1.7 O candidato ficará responsáveel por todass as despesaas decorrenttes da realização das etapas
e
destee
processo selletivo.
1.8 O candid
dato deverá possuir dispo
onibilidade para
p
realizar viagens a seerviço do Ideflor‐bio.
1.9 O candid
dato não deeverá possuir vínculo tem
mporário co
om a administração pública estadual ou ter sido
o
distratado no prazo inferior a seis meses, a contaar do ato da contratação
o.
1.10 As Etap
pas do PSS seerão realizad
das nos municípios de Belém, São Felix do Xingu e São Geraldo do
Araguaia.
1.11 ‐ Dará ampla divulggação às fasses de chamaada do PSS e aos resultaados de todaas as fases, no endereço
o
eletrônico http://ideflorrbio.pa.gov.b
br/.
NÇÃO EM CO
ONTRATAÇÃ
ÃO TEMPORÁ
ÁRIA
2. DO INGREESSO NA FUN
2.1. São requisitos básiccos para o ingresso no In
nstituto de Desenvolvimeento Florestaal e da Biodivversidade do
o
Estado do Paará:
a) Ser brasileiro naato ou naturaalizado;
1 (dezoito) anos
a
de idad
de;
b) Ter no mínimo 18
c) Estaar quite com as obrigaçõees eleitorais e militares;
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d) Não
o haver sido condenado criminalmente por sen
ntença judicial transitadaa em julgado ou sofrido
o
sançção administtrativa imped
ditiva do exeercício do carrgo público;
e) Estaar em gozo dos direitos políticos;
p
f) Posssuir a escolaridade exigid
da para a fun
nção a qual está
e concorreendo;
g) Posssuir capacidaade física e aptidão
a
psico
ológica comp
patível com as
a atribuições dafunção pretendida.
p
h) No ato da contratação o caandidato deverá apresentar registro
o no conselh
ho de classe
e – quitado ‐
corrrespondente a função a que concorre, quando necessário para
p
o exercício das suas atribuiçõess
funccionais.
i) Não
o estar resp
pondendo ou
u haver sido condenad
do em Sindicância ou Processo Ad
dministrativo
o
Discciplinar (PAD).
j) Não
o haver sofrid
do sanção im
mpeditiva de exercício de cargo públicco;
k) Não
o ter vínculo jurídico com
m a Adminisstração Públlica Direta e Indireta daa União, doss Estados, do
o
Distrito Federal e dos Mun
nicípios, com
m os Podere
es Legislativo
o e Judiciáriio, com os Tribunais dee
nistério Público, salvo nas
n hipótesees de acumu
ulação lícita previstas naa
Contas e os órggãos do Min
Constituição Fed
deral, observvada a compatibilidade de
d horário.
3. DA PRIMEEIRA FASE: IN
NSCRIÇÃO
3.1 As inscrições serão realizadas exclusivamen
nte pela internet atravéss do link:http
p://ideflorbio
o.pa.gov.br//:
d 00h00min
n do dia 28dee junho de 20
017 às 23h59
9min do dia 29 de junho de 2017
no horário de
3.2 Antes dee efetuar a inscrição o caandidato devverá conhecer o Edital e certificar‐see de que pre
eenche todoss
os requisitoss exigidos.
3.3 No ato da
d solicitação de inscriçãão o candidaato deverá in
nformar o município
m
de opção da vaaga e função
o
para os quaiis deseja con
ncorrer, consstante no Anexo I, deste Edital.
3.4 No ato da
d solicitação
o de inscrição
o o candidato deverá con
nfirmar os daados informaados na inscrição atravéss
do envio de documentação comp
probatória, contendo
c
se
eu currículo
o, elaborado
o conforme critérios dee
avaliação co
onstante do Quadro
Q
I, e os
o documenttos comprob
batórios de Escolaridade,
E
, Experiênciaa Profissionaal
e Qualificaçãão Profission
nal, nos term
mos do Decreeto nº 1.741, de 19 de abril de 2017.
3.5 Não seráá aceita declaaração de co
onclusão de escolaridade
e
e e/ou cursoss como comp
provação de currículo.
3.6 A inscrição do cand
didato implicará no con
nhecimento e na tácita aceitação d
das normas e condiçõess
n poderá alegar
a
descon
nhecimento..
estabelecidaas neste Edital, em relaçãão às quais não
3.7 O candid
dato, ao se inscrever, estará declarando sob ass penas da leei que, aten
nde os requisitos para ass
funções estaabelecidas no Anexo II, com
c
certificaado ou diplo
oma devidam
mente autorizado e recon
nhecido pelo
o
Ministério da
d Educação – MEC, ou obtido
o
por meio
m
de revallidação do seeu diploma, segundo as Leis vigentess
e demais comprovaçõess específicas para a funçãão a qual desseja concorreer.
A FICHA de Solicitação
S
de Inscrição escolhendo UMA ÚNICA
A
3.8 O candidato deveráá preencher uma ÚNICA
unicípio da vaga/função
v
para a qual deseja
d
conco
orrer.
opção de mu
3.9 O candid
dato deverá estar atento
o à opção daa função e município
m
quee concorre, p
pois após a conclusão
c
daa
solicitação da
d inscrição em
e hipótese alguma haveerá a possibiilidade de mudança.
3.10 O cand
didato é resp
ponsável pellas informações prestadas, arcando com as consequências de
d eventuaiss
erros.
ua inscrição anulada,
a
o caandidato quee não atende
er ao exigido neste editall.
3.11 Terá su
3.12 O cand
didato ou pro
ocurador devvidamente habilitado,
h
que prestar in
nformação ffalsa ou inexata, que não
o
satisfaça a todas
t
as condições estab
belecidas neste Edital, te
erá sua inscrrição cancelaada e, em co
onsequênciaa,
serão anulaados todos os atos dela
d
decorreentes, mesm
mo que aprovado e o fato seja constatado
o
posteriormeente
3.13 Não serrão aceitas pendências
p
d nenhuma natureza nas inscrições.
de
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3.14 As inscrrições serão homologadaas até o dia previsto
p
no cronograma
c
do Anexo III deste Edital.
3.15Para escclarecimento
o e dúvidas sobre o processo seletivvo, o candidato deverá u
utilizar camp
po específico
o
no endereço
o eletrônico cadastro@id
deflorbio.pa.gov.br.
3.16O candiidato deveráá acessar a página
p
do prrocesso paraa tomar conhecimento d
das informaçções sobre o
Processo Seletivo Simplificado – PSS http://ideflo
orbio.pa.govv.br/.
3.17 No ato da inscrição, o candidato
o receberá o comprovante de solicitaação de inscrrição online.
3.18Após co
onfirmada a inscrição,
i
não poderá serr corrigido e nem inserido novos dad
dos.
3.19 Não serrão aceitas in
nscrições forra do prazo fixado.
f
3.20 O candidato deveráá preencher os requisitoss exigidos no
o Anexo II deste edital.
odas as condições estabelecidas neeste Edital, das quais o
3.21 A inscrição impliccará na aceitação de to
candidato nãão poderá allegar descon
nhecimento, sob nenhum
ma hipótese.
3.22Será eliiminado auttomaticamen
nte deste PSSS, o candid
dato que não apresentaar no ato daa inscrição a
documentaçção descrita neste Edital..
3.23 Não será permitida, após envio doss documentos compro
obatórios, a complem
mentação daa
documentaçção.
3.2 DAS DOC
CUMENTAÇÕ
ÕES
orme a localização da vagga que conco
orre
3.2.1 Os inteeressados deeverão entregar nos endeereços confo
(verificar no anexo IV, deeste Edital), no período (Anexo
(
III), de 08 as 16h, os seguintes documento
os:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cadaastro da Pessoa Física (CPF);
Cartteira de Identidade;
Certtidão de nasccimento, cassamento ou declaração
d
de
d união estáável;
Título eleitoral e Certidão dee quitação eleitoral;
Cópia da carteiraa de reservissta ou comprrovante de dispensa
d
paraa candidatoss do sexo maasculino;
Com
mprovante de residênciaa atualizado – expedido nos últimos 60 (sessen
nta) dias ‐ (luz, água ou
u
teleffone, que po
ode estar em
m nome do próprio candidato, do pai ou da mãe). Quando o comprovante
c
e
de residência nãão estiver em
m nome do caandidato, este poderá seer apresentado em nome
e de terceiro
o,
desd
de que acom
mpanhado de Declaração de Residê
ência, na quaal o titular d
do documen
nto declara e
assin
na que o can
ndidato resid
de no imóvel, ou, ainda, a cópia auten
nticada do co
ontrato de lo
ocação;
g) Certtidões de an
ntecedentes criminais deentro do praazo de valid
dade específfico, quais se
ejam: Justiçaa
Estaadual, Justiçaa Federal, Po
olícia Civil e Polícia
P
Federaal.
h) Certtificado de conclusão
c
do
o Ensino Fun
ndamental (ffrente e versso), não sen
ndo aceita declaração dee
concclusão, para comprovaçãão da Função
o de Motorista, indicada pelo candidaato;
i) Cartteira Nacionaal de Habilitaação (CNH) categoria
c
D ou
o E para o condutor
c
quee irá exercer atividade dee
tran
nsporte remu
unerada de pessoas
p
ou bens;
j) Certtificado do Ensino Méd
dio (frente e verso), não sendo aceita declaraação de con
nclusão, paraa
com
mprovação daa Função de Assistente Administrativ
A
vo, indicada pelo
p candidaato;
k) Diploma do Ensino Superio
or (frente e verso), não sendo aceeita declaração de con
nclusão, paraa
com
mprovação daa Função, ind
dicada pelo candidato;
c
l) Currrículo resumido, com no
o máximo trêês páginas, contendo
c
as comprovaçõ
ões em anexo, de acordo
o
com
m o Quadro 1.
1
3.2.2 Será automaticamente eliminaado deste prrocesso selettivo, o candidato que nãão atender aos requisitoss
constantes nos
n itens 2 e 3.2.1 deste Edital.
3.3 DA SEGU
UNDA FASE: ANÁLISE CU
URRICULAR
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3.3.1 Participarão da segunda fasee – ANÁLISEE CURRICULA
AR – os can
ndidatos qu
ue tiveram sua
s inscrição
o
deferida.
3.3.2 Para a segunda faase,serão an
nalisadas as documentaçções compro
obatórias apresentadas online
o
e quee
atendem aos critérios dee avaliação estabelecidos
e
s no Quadro I deste Editaal.
d
ão exigida no
o Edital ou que
q a mesmaa esteja fora dos padrõess
3.3.3 No casso da falta dee qualquer documentaçã
estabelecido
os, o candidaato será elim
minado do pro
ocesso.
3.3.4 Os crittérios e ponttuação a sereem observad
dos na Análisse Curricularr obedecerão
o às regras estabelecidas
e
s
para este PSSS, definidas no Quadro I deste editall.
3.3.5 Somen
nte serão pon
ntuados os certificados
c
e
e/ou
diplomaas e/ou comprovantes emitidos em data
d
anterior
ao do final das
d inscrições.
3.3.6 Não será aceita, para fins dee comprovaçção da análise de currícculo, documentação ileggível, parciall,
nea ou com erro
e de preenchimento e/ou
e
digitaçãão.
incompleta, extemporân
o eliminadoss do PSS na fase
f
de análise de currículo, os candidatos que o
obtiverem, na
n nota dessaa
3.3.7 Estarão
fase, pontuaação inferior a: a)9 ponto
os ‐ Nível Superior; b) 9 pontos
p
‐ Nívvel Médio
3.3.8 Os candidatos eliminados na fase de an
nálise de currrículo não participarão
o da classificcação para a
d entrevistaa.
convocação para a fase de
3.3.9 A notaa do candidaato nesta fase será a vaalidação do somatório
s
dos pontos o
obtidos em relação
r
à suaa
análise curriicular.
Quadro I: Crritérios e pon
ntuações paara a análise curricular – Níveis Médiio e Superior.
I – ESCOLAR
RIDADE:
ÕES DE NÍVELL SUPERIOR:
I.1 – FUNÇÕ
Formação
1. Graduação:

2. Especialização:

3. Mestrado
o:

4. Doutorado:

Requisito
Diploma do curso dee graduação
o de nível superior
s
expedido por instituiçção de ensin
no reconhecida pelo
Ministério
o da Educaçãão.
Diploma do curso de pós‐gradu
uação em nível
n
de
especializzação om carga horária igual ou sup
perior a
360 horaas, expedido por instituição de ensino
reconheciida pelo Min
nistério da Ed
ducação.
Diploma de curso de pós‐gradu
uação em nível
n
de
Mestrado
o, expedido
o por instituição de ensino
reconheciida pelo Min
nistério a Edu
ucação.
Diploma de curso de pós‐gradu
uação em nível
n
de
Doutorado, expedido
o por instituição de ensino
reconheciida pelo Min
nistério a Edu
ucação.

Po
ontuação
1p
pontos

2p
pontos

3p
pontos

4p
pontos

* Máximo dee 10 pontos

I.2 – FUNÇÕ
ÕES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO:
M
Formação
R
Requisito
Pontuaçãão
Ensino Médiio
D
Diploma
dee conclusão ou Cerrtificado de 5 pontoss
c
conclusão
d Ensino Médio, acrescido de
do
h
histórico
esco
olar.
Ensino Técnico
D
Diploma
dee conclusão ou Cerrtificado de 5 pontoss
c
conclusão
dee Curso Técnico Profissionalizante
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* Máximo dee 10 pontos

II – Experiên
ncia Profissio
onal:
Nível Superiior e Médio..
Critério
Tempo de Seerviço

Requisitto
Pontuação
Documeento que comprove a exxperiência 01 ponto po
or ano completo,
profissio
onal na áreea ou funçãão a que até o máxim
mo de 10 pon
ntos
concorree.

III – Qualificcação Profisssional:
Nível Superiior e Médio..
Critério
Curso de Capacitação
Profissional

Requisitto
Certificaados de cursos
c
de capacitação
o,
devidam
mente regisstrados pelaa instituição
formado
ora, legalmente autorizada, contendo
carga ho
orária e contteúdos ministrados.

Pontuaçãão
01 pontto para cad
da 40h
horas
(quarentta)
e
apresenttadas
comprovvadas,
atté
o
máximo de 10 ponto
os

3.4 DA TERC
CEIRA FASE: DA ENTREVIISTA
3.4.1 Serão convocadoss para entreevista apenaas os candid
datos à funçção de Técn
nico A – Nívvel Superiorr,
o de 5 (cinco)) vezes o núm
mero de vagaas de cada município
m
da vaga/função
o disposto no
o
limitado ao quantitativo
da pontuação obtida na
Anexo I, ob
bedecendo a classificaçãão gerada peela ordem decrescente
d
n análise dee
currículo.
onvocados para
p
a entreevista, todoss os candidaatos com po
ontuação idê
êntica ao do
o
3.4.2 Tambéém serão co
último classiificado na lissta, em cada município de lotação/função.
3.4.3 O can
ndidato que não comparecer à en
ntrevista no local, data e horários definidos no
n edital dee
convocação será consideerado eliminado do processo.
decerão às reegras estabe
elecidas paraa
3.4.4 Os crittérios e pontuação a serem observaados na entrrevista obed
este PSS, definidas no Quadro
Q
II destte edital.
Quadro II: Critérios
C
e po
ontuações de
e Avaliação para
p
a entre
evista:
Critério
Habilidade
comunicação

Descriçãão
de Domínio
d
o da linguaggem verbal e habilidade de falar co
om
clareza e objetividad
de;
Possuir consciência e controle da linguagem corporal;
Ser convvincente, criaar empatia e gerar intereesse;
Ouvir a mensagem
m, compreen
ndê‐la e daar a respossta
adequad
da.
Capacidade
parra Ser proaativo, estand
do sempre diisposto a con
ntribuir paraa o
trabalhar em
m equipe
desenvo
olvimento daa atividade;
Ser conffiante e segu
uro na tomad
da de decisão
o;
Adminisstrar conflito
os e ser capaaz de identifiicar e conciliiar
as necesssidades da equipe.
e
Habilidades técnicas e Possuir conhecimeento técnicco adequad
do à funçãão

Pontuaçção
ntos
2,5 pon

2,5 pon
ntos

2,5 pon
ntos
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da pretendida;
domínio do conteúdo d
Dominar conteúdoss relativos à área de atuação qu
ue
área de atuaação
poderão
o auxiliar no desempenho
o das tarefass diárias.
Comprometimento
Apresen
ntar real interesse em exerceer a funçãão 2,5 pon
ntos
pretendida;
Conheceer, minimam
mente, a misssão do órgãão e entidad
de
que prettende trabalhar;
Demonsstrar disposiição para realizar as atribuições
a
d
do
cargo a que conccorre, de acordo
a
com
m a realidad
de
apresentada.

3.4.5 A notaa do candidaato nesta fase será a vaalidação do somatório
s
dos pontos o
obtidos em relação
r
à suaa
entrevista.
3.4.6 Para garantia
g
da segurança do processo
o seletivo, o candidato deverá man
nter desligado o celular
durante a reealização da entrevista.
3.4.7 Somen
nte ingressaará nos espaaços da enttrevista, o candidato
c
qu
ue estiver p
portando do
ocumento dee
identificação
o oficial origginal com fo
oto. Serão considerado
c
os documenttos de identtidade válidos: carteirass
expedidas pelos Comaandos Militaares, pelas Secretariass de Segurrança Públicca, pelos In
nstitutos dee
Identificação
o, pelos Corrpos de Bom
mbeiros Militares e pelas Polícias Militares; caarteiras expedidas peloss
órgãos fiscalizadores de exercício prrofissional (o
ordens, conse
elhos, etc.); passaporte;
p
d reservista;
certificado de
ncionais expedidas por órgão
ó
públicco que, por lei
l federal, valham
v
como
o identidade
e; carteira dee
carteiras fun
trabalho; carteira nacion
nal de habilittação (somente o modello novo, com
m foto, e apro
ovado pelo artigo
a
159 daa
3, de 23 de seetembro de 1997).
Lei n.º 9.503
3.4.8 Caso o candidato esteja imposssibilitado de apresentar, no dia da realização d
da entrevistaa documento
o
de identificaação oficial original com
m foto, por motivo de perda,
p
furto
o ou roubo, deverá ser apresentado
o
documento que ateste o registro daa ocorrência em órgão po
olicial, exped
dido há, no m
máximo, 90 dias, ocasião
o
do à identificação especcial compree
endendo co
oleta de dad
dos, de assinatura e dee
em que serrá submetid
impressão digital
d
em forrmulário pró
óprio. A identificação serrá exigida tam
mbém ao candidato cujo
o documento
o
de identificaação apresen
nte dúvidas relativas
r
à fissionomia ou assinatura do
d portador.
3.4.9 Não seerão aceitoss como docu
umentos de identidade: certidões dee nascimento, CPF, título
os eleitoraiss,
carteira de meia passaagem, carteira nacionall de habilitaação (modeelo antigo), carteiras de
e estudantee,
ncionais sem
m valor de ideentidade nem
m documentos ilegíveis, nãoidentificá
n
áveis e/ou daanificados.
carteiras fun
3.4.10 Não será
s
aceita có
ópia do docu
umento de id
dentidade, ainda que auttenticada, neem protocolo
os.
3.4.11 Por ocasião
o
da reealização daa entrevista, o candidato
o que não apresentar do
ocumento de identidadee
original, na forma defin
nida no subiitem 3.4.7 deste
d
edital, não poderáá realizá‐la e será autom
maticamentee
eliminado do
o PSS.
3.4.12 Terá sua fase an
nulada e serrá automaticcamente elim
minado do PSS
P o candid
dato que, du
urante a suaa
u
ou teentar utilizar meios fraudulentos ou
o ilegais paara obter ap
provação prrópria ou dee
realização utilizar
terceiros, em
m qualquer fase
f
deste PSSS.
4. DA CLASSSIFICAÇÃO FIINAL
APROVADO
c
O no Processso Seletivo
o Simplificad
do, o candidato cuja inscrição
i
for
4.1. Será considerado
HABILITADA
A na Primeiraa Fase, APROVADO na Seggunda Fase e SELECIONA
ADO na Terceeira Fase.
4.2 A pontuaação total do
o candidato neste Proceesso Seletivo Simplificado
o será a notaa resultante da média daa
somatória das notas obttidas na SEGU
UNDA e TERC
CEIRA fase.
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4.3 Os cand
didatos serão
o classificados pela ordem decresce
ente da pon
ntuação finaal em cada município
m
daa
vaga/função
o e segundo os seguin
ntes critério
os de desempate abaixo relacionados, na se
equência dee
precedênciaa que se apreesentam:
a) Tiveer idade igual ou superior a 60 (sesseenta) anos atté o término
o do período de inscrição
o no PSS, noss
term
mos do art. 27,
2 parágrafo
o único da Leei nº 10.741/2003 – Estattuto do Idoso
o.
b) O caandidato quee obtiver maior pontuaçãão obtida na qualificação
o profissional;
c) O caandidato quee obtiver maaior pontuaçãão obtida naa contagem do
d tempo dee experiênciaa profissionaal
na área
á
que concorre;
d) Maior idade, con
nsiderando o dia, mês e ano de nasciimento.
A
E CLASSIFICA
ADO, o cand
didato cuja ordem de cclassificação for igual ou
u
4.4 Será considerado APROVADO
inferior ao número
n
de vaagas ofertadas para o mu
unicípio da vaga/função
v
no qual conccorre.
4.5 Será con
nsiderado AP
PROVADO E NÃO
N CLASSIFFICADO, o caandidato quee participou da etapa de classificação
o
final e cujaa ordem de classificaçãão for superrior ao núm
mero de vaggas ofertadaas para o município
m
daa
vaga/função
o no qual con
ncorre.
5. DOS RECU
URSOS
5.1 É facultaado a qualq
quer candidaato interpor recurso con
ntra o resulttado no prazzo de 01 (um) dia útil a
contar da divulgação do ato contestaado, conform
me cronograma deste edital.
ndividualizad
do por candidato, a cadaa evento que lhe deu origgem.
5.2. Admitir‐‐se‐á um úniico recurso in
5.3. Só seráá aceito recu
urso contra os seguintess atos, a sab
ber: a) Indefferimento daa Inscrição por
p qualquer
motivo; b) Resultado
R
Preeliminar da Análise
A
de Cu
urrículo;
5.4 Competee à Comissão
o Organizado
ora julgar os recursos interpostos pellos candidato
os.
5.5 Das decisões dos reccursos de quee trata o sub
bitem anterio
or, não caberrão recursoss adicionais.
o fora do praazo.
5.6 Não seráá permitida a interposiçãão de recurso
5.7 O resultaado dos recu
ursos será divvulgado na página
p
de aco
ompanhameento do proceesso.
5.8 O recursso não terá efeito
e
suspen
nsivo.
6. DAS DISPOSIÇÕES FIN
NAIS E TRANSITÓRIAS
6.1 O Proceesso Seletivvo Simplificaado terá a validade de
e 06 (seis) meses, a co
ontar da pu
ublicação daa
homologaçãão do ressultado final no Diáário Oficial do Estaado e no endereço eletrônico
o
http://ideflo
orbio.pa.gov..br/, podend
do ser prorro
ogado uma única vez, porr igual períod
do, a critério
o do Órgão.
6.2 Os candidatos serão
o chamados a firmarem o contrato te
emporário para prestaçãão de serviço
os, de acordo
o
com opção feita
f
no ato da
d solicitação
o de inscriçãão.
6.3 A jornad
da de trabalho será de 8 (oito) horas diárias ou
o de acord
do com convveniência ad
dministrativaa,
totalizando 40 (quaren
nta) horas semanais
s
em
m horário estabelecido de acordo com a neccessidade daa
Instituição.
6.4 O contraato administrrativo terá duração
d
de 12 (doze) messes a contar da data de ssua celebraçção, podendo
o
ser prorrogaado por iguall período.
6.5 Os conttratados esttarão sujeito
os às sançõees constante
es na Lei n°° 5.810, de 24 de janeiiro de 1994
4,
cumulada co
om a Lei Com
mplementar nº 07, de 25
2 de setemb
bro de 1991,, alterada peela Lei Comp
plementar nºº
077, de 28 de
d dezembro
o de 2011.
6.6 A inexattidão, a falsidade de deeclaração e as
a irregularid
dades da do
ocumentação
o, verificadas a qualquer
tempo, em especial po
or ocasião da
d contratação, acarretaará a nulidade da inscrição com to
odas as suass
consequências, sem prejjuízo das dem
mais medidaas de ordem administratiiva, cível ou ccriminal.
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6.7 O não comparecim
mento do caandidato após convocad
do para a celebração
c
d
do contrato
o temporário
o
o,
implicará naa sua eliminaação do proccesso, salvo nos casos de impedimento legal, justificado pello candidato
que será anaalisado pela Gerência de Gestão do Ideflor‐bio.
6.8 No caso de vaga não ocupada, será convoccado o próximo candidatto na ordem
m de classificcação, para o
nicípio da vagga /função disponibilizad
d
da.
mesmo mun
6.9 Os itens deste Edital poderão
o sofrer eventuais atualizações ou retificaçõess durante a vigência do
o
dital ou Aviso
o a ser publiccado no endereço eletrô
ônico http://iideflorbio.paa.gov.br/.
certame, por meio de Ed
6.10 A relaçção de cand
didatos Apro
ovados e Claassificados será divulgad
da no Diário
o Oficial do Estado e no
o
endereço eleetrônicohttp
p://ideflorbio
o.pa.gov.br/b
bem como nos
n demais municípios
m
dee realização do processo
o.
A lista dos demais can
ndidatos aprrovados e não
n classificaados, assim como a do
os resultado
os parciais e
provisórios serão
s
divulgaados no endereço eletrônico.
6.11 Após a publicação do resultado
o final do PSSS, as convocações serão
o realizadas por meio de
e edital a ser
n Diário Oficial
O
do Esstado do Pará para a apresentaçção imediataa do candid
dato com a
publicado no
documentaçção obrigatória exigida e assinatura do
d contrato administrativ
a
vo temporárrio.
6.12 Os caso
os omissos seerão resolvid
dos pela Com
missão do PSSS, observados os princíp
pios e normaas que regem
m
a Administraação Pública.
6.13 Este Ed
dital entra em
m vigor na daata de sua pu
ublicação.
Belém, 23
2 de junho de 2017.

THIAGO
O VALENTE NOVAES
N
PRESIDENTEE
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ANEXO I

Nº

Carggo

01
02

Técnico em Gesstão Ambienttal
Assiistente Administrativo

Belém
m
02
01

Quantidade/V
Q
Vagas/Lotaçção
São Felix
São Geraldo
G
do
Senadorr José
do Xinggu
Arraguaia
Porfírrio
01
01
01
‐
‐
‐
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ANEXO III

Função ‐
Especialidade

Téécnico em Geestão
Ambiental –
Engenheirro
Agrônomo
o

Téécnico em Geestão
Ambiental –
Engenheirro
Florestal

Téécnico em Geestão
Ambiental –
Engenheirro
Florestal

Téécnico em Geestão
Ambiental –
Engenheirro
Agrônomo
o

Téécnico em Geestão
Ambiental –
Biólogo

Assistentee
Administrattivo

Jorrnada
sem
manal
d
de
trab
balho

4
40

4
40

4
40

4
40

4
40

4
40

R
Requisitos
m
mínimos
Diploma, devidamente
reegistrado, dee curso de
graduação
o em
Agrronomia, fornecido por
institui Minisstério da
ducação; e reegistro no
Ed
órgão de classe.
c
Diploma, devidamente
reegistrado, dee curso de
graduação em Engenharia
E
Flo
orestal, fornecido por
institui Minisstério da
Ed
ducação; e reegistro no
órgão de classe.
c
Diploma, devidamente
reegistrado, dee curso de
graduação em Engenharia
E
Flo
orestal, fornecido por
institui Minisstério da
Ed
ducação; e reegistro no
órgão de classe.
c
Diploma, devidamente
reegistrado, dee curso de
graduação
o em
Agrronomia, fornecido por
institui Minisstério da
Ed
ducação; e reegistro no
órgão de classe.
c
Diploma, devidamente
reegistrado, dee curso de
grraduação em
m Biologia,
forrnecido por instituição
i
Ministério da Educação.
E
Certificado de conclusão
de curso do enssino médio
expedido por instituição
dee ensino devidamente
reeconhecida por
p órgão
competeente.

Município
o

Belém

Belém

São Felix
do Xingu

São
o
Geraldo do
Araguaia

Senador
José
Porfírio

Belém

Lotação
Atuação

DGBIO

DGBIO

DGMUC

DGMUC

DGMUC

DGMUC

Nº de
Vagas

Remuneração
Base(R$)

01

R$ 2.908,3
39
(Salário Bruto)
+ 550,00 (Au
ux.
Alimentação)

01

R$ 2.908,3
39
(Salário Bruto)
+ 550,00 (Au
ux.
Alimentação)

01

R$ 2.908,3
39
(Salário Bruto)
+ 550,00 (Au
ux.
Alimentação)

01

R$ 2.908,3
39
(Salário Bruto)
+ 550,00 (Au
ux.
Alimentação)

01

R$ 2.908,3
39
(Salário Bruto)
+ 550,00 (Au
ux.
Alimentação)

01

R$ 981,81
1
(Salário Bruto)
+ 550 (Auxx.
Alimentação)
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ANEXO III
FUNÇÃO –
ESSPECIALIDAD
DE

ATR
RIBUIÇÕES

Técn
nico em Gestão
A
Ambiental
–
Engenheiro
Agrônomo

Planejaar, elaborar, avaliar,
a
supervvisionar ou exxecutar prograamas e projettos de cultivo florestal paraa
fins dee recuperação
o de áreas altteradas, mediiante sistema florestal purro ou sistemaa de consórcio
o
agrossiilvipastoril envvolvendo espécies nativas e/ou exóticass;
Planejaar, elaborar, avaliar
a
supervvisionar ou exe
ecutar prograamas e projeto
os de recuperração de solos
para fin
ns de recuperração de Áriess alteradas e degradadas;
d
Planejaar, elaborar, avaliar, supervisionar ou
u executar programas
p
e projetos de
e produção e
suprim
mento de matterial botânicco e/ou de insumos prod
dutivos para o manejo, o cultivo e o
processamento de produtos
p
e sub
bprodutos florestais;
projetos de capacitação
c
e
Planejaar, elaborar, avaliar, supeervisionar ou executar prrogramas e p
treinam
mento em teccnologia de cu
ultivo florestal, mediante sistema floresttal puro ou aggrossivipastoriil
de espéécie nativas e exóticas.
Executar outras atividades corrrelatas a suaa área de attuação de acordo com sua
s
formação
o
profissional.

Técn
nico em Gestão
A
Ambiental
–
Engenheiro
Florestal

Técn
nico em Gestão
A
Ambiental
–
Biólogo

Assistente
Ad
dministrativo
o

Planejaar, elaborar, avaliar, su
upervisionar ou executarr programass e projetoss de uso e
aproveeitamento mú
últiplo de recursos florestaais e ambienttais, em basees renováveis,, nos diversos
ecossisstemas paraen
nses:
Planejaar, elaborar, avaliar, superrvisionar ou executar
e
proggramas e pro
ojetos de gestão e manejo
o
florestaal para fins de
d exploração
o de serviçoss e de produ
utos e subpro
odutos madeireiros e não
o‐
madeirreiros:
Planejaar, elaborar, avaliar,
a
supervvisionar ou exxecutar prograamas e projettos de cultivo florestal paraa
fins dee recuperação
o de áreas altterada, mediaante sistema florestal puro
o
o ou sistema de consorcio
agrossiilvipastoril envvolvendo espécie nativas e/ou
e
exóticas;
Planejaar, elaborar, avaliar, supeervisionar ou executar prrogramas e p
projetos de capacitação
c
e
treinam
mento em teccnologia de gestão,
g
de maanejo, de culttivo e de proccessamento de
d produtos e
subpro
odutos florestaais;
Planejaar, elaborar, avaliar,
a
superrvisionar ou executar
e
proggramas e projjetos de mon
nitoramento e
inventaariamento de recursos floreestais;
Planejaar, elaborar, avaliar e sup
pervisionar licitações e con
ntratos de co
oncessão de exploração
e
dee
serviço
os de produtoss e subproduttos florestais.
Planejaar, elaborar, avaliar,
a
superrvisionar ou executar
e
proggramas e projjetos envolvendo pesquisaa,
inventaariamento e diagnóstico do
d potencial de uso e ap
proveitamento de recurso
os florestais e
ambien
ntais;
Planejaar, elaborar, avaliar, supeervisionar ou executar prrgorams e prrojetos de caapacitações e
treinam
mento em tecnologia de geestão, de mane
ejo e preservaação de recursos ambientais;
Executar outras atividades corrrelatas a suaa área de attuação de acordo com sua
s
formação
o
profissional.
Executar trabalhos relacionados com atividad
des de complexidade mediana e nature
eza repetitivaa,
balhos administrativos deseenvolvidos po
or equipes auxxiliares. Apoio
o
abranggendo: supervvisão dos trab
administrativo e téécnico a auttoridade de hierarquia superior, envolvendo a execução,
e
sob
b
supervisão e orientação direta,, administrativa, técnica e frequente de trabalhoss em que see
apliqueem leis, regulamento e normas referenttes à adminisstração geral e específica, bem como dee
trabalh
hos que envollvam a aplicação das técnicas de pessoaal, orçamento
o, organização
o e método, e
material, classificação, codificaação, cataloggação e arquivamento, mediante supervisão e
c
o emquestões
coordeenação de papéis, documeentos e sua conservação
e atendimentto ao público
ligadass às unidades burocráticas.
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ANEXO III - CRONO
OGRAMA

ATTIVIDADES
Publicação do Editaal
Realização
o da primeira fase – Inscrição
o
Relação Provisória
P
dos Inscritos aptos à
Segunda Fase.
F
Período para
p
entrega de Doccumentos –
Técnico em Gestão
o Ambientaal
Período para
p
entrega de Doccumentos –
Assistentee Administrativo
Período de
d Realizaçção da seggunda Fase –
Análise Cu
urricular
Resultado
o preliminar da segu
unda fase –
Análise Cu
urricular –Convocaç
–
ção para terceira
t
fase ‐ Entrevista
Período para
p
Interp
posição dee Recursoss
Período de
d análise de Recursso.
Resultado
o definitivo
o da segunda fase – análise
curricularr
Terceira fase
f
– Entrrevista
Divulgaçãão do resultado da 3ª
3 fase –
Entrevistaas
Resultado
o Definitivvo
Homologaação do reesultado definitivo
d
d PSS
do

DATTA
27/06/2
2017
28 e
29/06/2
2017

DIAS
ÚTEIS
01
02

30/06/2
2017

01

03/07/2
2017

01

04/07/2
2017

01

05 e
06/07/2
2017

02

07/07/2
2017

01

10/07/2
2017
11/07/2
2017

01
01

12/07/2
2017

01

13 a
14/07/2
2017

02

17/07/2
2017

01

18/07/2
2017
19/07/2
2017

01
01
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ANEXO IV
V
END
DEREÇO PARA
P
ENT
TREGA DE
E DOCUME
ENTAÇÃO
O
Belém
m
Sã
ão Felix do
o Xingu
Sen
nador José
é Porfírio
São Geraldo
G
do
o Araguaia::

Av. João Paulo
P
II, s/n – Parque
e estadual do
DEFLOR-B
BIO
Utinga – ID
Curió
ó Utinga
Av. Iren
no Leda, s/n – Novo Horizonte
Passag
gem Bom Jesus,
J
227
7 – Centro
Av. Brrasil, 100
Ba
airro: Beira
a-Rio – UC
CSGA

