
 
 

CONCURSOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE 
DO SUL - 2014 

EDITAL DE CONCURSOS N° 04/2014-RETIFICA EDITAL Nº 01/2014 E 
RETIFICA O ANEXO 7 RETIFICADO DO EDITAL Nº 03/2014. 

 
 
 
A Presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições, faz saber, por este Edital o que segue: 
 
1. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01/2014. 
 
1.1. Retifica-se o item 5.7 do Edital Nº 01/2014 referente à reserva de 

vagas para candidatos negros e pardos. 
Onde se lê: 
“5.7. Se aprovado e classificado dentro do número de vagas reservadas, 
o candidato que se declarou negro ou pardo será submetido à aferição 
que será realizada pela equipe especializada, pela Comissão indicada 
pela Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, sem interferência da 
FDRH.” 
 
Leia-se: 
“5.7. Em caso de aprovação e classificação dentro do número de vagas 
reservadas, será obedecida a Lei Nº 14.147/2012.” 
 
 

1.2. Retifica-se o item 11.4 do Edital Nº 01/2014 referente aos critérios de 
desempate para a classificação final: 
Onde se lê: 
 “11.4. Para os cargos de 45 a 47- Nível Fundamental: 
a) idade mais elevada dos candidatos com 60 (sessenta) anos ou acima, 
nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal n.º 
10.741/2003, na data do término das inscrições; 
b) possuir nacionalidade brasileira, no caso de haver candidato 
estrangeiro em situação de empate, conforme o estabelecido no 
parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar Nº 13.763/2011; 
c) maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos; 
d) maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
e) maior número de acertos nas questões de Legislação; 
f) maior número de acertos nas questões de Informática (exceto para os 
empregos de Tratador e Jardineiro).” 
 
Leia-se: 
“11.4. Para os cargos de 45 a 47- Nível Fundamental: 



a) idade mais elevada dos candidatos com 60 (sessenta) anos ou acima, 
nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal n.º 
10.741/2003, na data do término das inscrições; 
b) possuir nacionalidade brasileira, no caso de haver candidato 
estrangeiro em situação de empate, conforme o estabelecido no 
parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar Nº 13.763/2011; 
c) maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa; 
d) maior número de acertos nas questões de Matemática; 
e) maior número de acertos nas questões de Legislação; 
f) maior número de acertos nas questões de Informática (exceto para os 
empregos de Tratador e Jardineiro).” 

 
1.3. Retifica-se parte do item 14.9 do Edital Nº 01/2014 

Onde se lê: 
“14.9. São partes integrantes deste Edital os anexos:  
Anexo 1 – Quadro demonstrativo dos Concursos, dos empregos, dos 
vencimentos básicos, das vagas, reserva de vagas para candidatos com 
deficiência, reserva de vagas para candidatos negros ou pardos e dos 
requisitos obrigatórios e habilitação legal para os cargos. 
Anexo 2 – Quadro demonstrativo dos Concursos, para o emprego de 
biólogo, dos vencimentos básicos, das vagas, da reserva de vagas para 
candidatos com deficiência, da reserva de vagas para candidatos negros 
ou pardos e dos requisitos obrigatórios e habilitação legal para os cargos.” 
 
Leia-se: 
“14.9. São partes integrantes deste Edital os anexos: 
Anexo 1 – Quadro demonstrativo dos Concursos, dos vencimentos 
básicos, das vagas, da reserva de vagas para candidatos com deficiência, 
da reserva de vagas para candidatos negros ou pardos e dos requisitos 
obrigatórios e habilitação legal para os empregos. 
 Anexo 2 – Quadro demonstrativo dos Concursos, para o emprego de 
biólogo, das vagas, da reserva de vagas para candidatos com deficiência, 
da reserva de vagas para candidatos negros ou pardos e dos requisitos 
obrigatórios e habilitação legal para os empregos.” 
 

1.4. Retifica-se o item 1.6 e item e 1.27 do Anexo 4 do Edital Nº 01/2014 
referente ao programa e a bibliografia. 
 

 Onde se lê: 
“1.6. PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA DA PROVA DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO 03-
AGRONOMO  
... 
BRASIL. Instrução Normativa Ministério Meio Ambiente No. 4, de 8 de 
Setembro de 2009. Regulamenta os procedimentos técnicos para o 
licenciamento ambiental para o uso sustentável de florestas públicas, na 
modalidade concessão florestal, e para a elaboração, apresentação e 
avaliação técnica do Relatório Ambiental Preliminar - RAP. ” 
 
Leia-se: 



“1.6. PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA DA PROVA DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO 03-
AGRONOMO  
... 
BRASIL. Instrução Normativa nº 4 de 25/06/2008 / MMA - Ministério do 
Meio Ambiente. Dispõe sobre os procedimentos técnicos para o 
licenciamento ambiental para o uso sustentável de florestas públicas, na 
modalidade concessão florestal, e para a elaboração, apresentação e 
avaliação técnica do Relatório Ambiental Preliminar - RAP. ” 
 
Onde se lê: 
“1.27. PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA DA PROVA DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO 24-
JORNALISTA  
... 
DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de Imprensa e Relacionamento 
com a Mídia. São Paulo: Atlas, 2010.” 
 
Leia-se: 
“1.27. PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA DA PROVA DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO 24-
JORNALISTA  
DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de Imprensa e relacionamento com a 
mídia: teoria e técnica. São Paulo: Atlas, 2011.” 
 

 
1.5. Retifica-se parte do item 3.1 do Edital Nº 03/2014 

Onde se lê: 
“8.4.4. Nível Superior - PALEONTÓLOGO e BIÓLOGO – Área 3-
Ictiologia; Área 4 - Botânica - Plantas Vasculares; Área 5 - 
Invertebrados Artrópodes Hexapoda; Área 6 - Invertebrados 
Artrópodes não Hexapoda; Área 7 - Invertebrados não Artrópodes; 
Área 8 - Ornitologia/Mastozoologia; Área 9 - Herpetologia; Área 10 - 
Fungos, Líquens e Briófitas; Área 11 - Ficologia. 
 

 
 

TÍTULOS 

Alínea Especificação 
Quantidade 
(máximo) 

Valor 
Unitário 

Valor 
Máximo 

A 

Pós-Graduação em nível 
de Pós-Doutorado: 
Diploma, ou Certificado, 
frente e verso, contendo 
histórico escolar com a 
indicação de conclusão do 
curso, ou ata de 
homologação da banca 
examinadora. Deve ser 
relacionado com a área de 

1 4,0 4,0  



atuação. 

B 

Publicação de Artigo em 
periódico indexado na data 
da publicação do artigo, 
como primeiro autor. O 
artigo deve ser na área de 
concentração e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

6 0,5 3,0  

C 

Publicação de artigo em 
periódico indexado na data 
da publicação do artigo 
como autor secundário. O 
artigo deve ser na área de 
concentração e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

10 0,25 2,5 

D 

Publicação de capítulo de 
livro como primeiro autor. 
A publicação deve ser na 
área de atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

4 0,25 1,0 

E 

Publicação de capítulo de 
livro como autor 
secundário. A publicação 
deve ser na área de 
atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

2 0,25 0,5 

F 

Publicação de livro ou 
organização de livro como 
primeiro autor. A 
publicação deve ser na 
área de atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

5 0,5 2,5 

G 

Publicação de livro ou 
organização de livro, como 
autor secundário. A 
publicação deve ser na 
área de atuação e ter sido 

3 0,5 1,5 



publicado nos últimos dez 
anos. 

H 
Tempo de experiência 
profissional na área de 
atuação.  

5 semestres 1,0 5,0 

 
Leia-se: 
“8.4.4. Nível Superior – PALEONTÓLOGO. 

 
 

TÍTULOS 

Alínea Especificação 
Quantidade 
(máximo) 

Valor 
Unitário 

Valor 
Máximo 

A 

Pós-Graduação em nível 
de Mestrado: Diploma, ou 
Certificado, frente e verso, 
contendo histórico escolar 
com a indicação de 
conclusão do curso, ou ata 
de homologação da banca 
examinadora. Deve ser 
relacionado com a área de 
atuação. 

1 0,5 0,5  

B 

Pós-Graduação em nível 
de Doutorado: Diploma, ou 
Certificado, frente e verso, 
contendo histórico escolar 
com a indicação de 
conclusão do curso, ou ata 
de homologação da banca 
examinadora. Deve ser 
relacionado com a área de 
atuação. 

1 1,5 1,5 

C 

Pós-Graduação em nível 
de Pós-Doutorado: 
Diploma, ou Certificado, 
frente e verso, contendo 
histórico escolar com a 
indicação de conclusão do 
curso, ou ata de 
homologação da banca 
examinadora. Deve ser 
relacionado com a área de 
atuação. Retificado pelo 
Edital Nº 13/2014. 

1 2,0 2,0 



D 

Publicação de Artigo em 
periódico indexado na data 
da publicação do artigo, 
como primeiro autor. O 
artigo deve ser na área de 
concentração e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

6 0,5 3,0  

E 

Publicação de Artigo em 
periódico indexado na data 
da publicação do artigo 
como autor secundário. O 
artigo deve ser na área de 
concentração e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

10 0,25 2,5 

F 

Publicação de capítulo de 
livro como primeiro autor. 
A publicação deve ser na 
área de atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

4 0,25 1,0 

G 

Publicação de capítulo de 
livro como autor 
secundário. A publicação 
deve ser na área de 
atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

2 0,25 0,5 

H 

Publicação de livro ou 
organização de livro como 
primeiro autor. A 
publicação deve ser na 
área de atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

5 0,5 2,5 

I 

Publicação de livro ou 
organização de livro, como 
autor secundário. A 
publicação deve ser na 
área de atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

3 0,5 1,5 

J 
Tempo de experiência 
profissional na área de 
atuação.  

5 semestres 1,0 5,0 

 
 
8.4.5. Nível Superior - BIÓLOGO – Área 3-Ictiologia; Área 4 - Botânica 
- Plantas Vasculares; Área 5 - Invertebrados Artrópodes Hexapoda; 
Área 6 - Invertebrados Artrópodes não Hexapoda; Área 7 - 



Invertebrados não Artrópodes; Área 8 - Ornitologia/Mastozoologia; 
Área 9 - Herpetologia; Área 10 - Fungos, Líquens e Briófitas; Área 11 
- Ficologia. 
 

 
 

TÍTULOS 

Alínea Especificação 
Quantidade 
(máximo) 

Valor 
Unitário 

Valor 
Máximo 

A 

Pós-Graduação em nível 
de Pós-Doutorado: 
Diploma, ou Certificado, 
frente e verso, contendo 
histórico escolar com a 
indicação de conclusão do 
curso, ou ata de 
homologação da banca 
examinadora. Deve ser 
relacionado com a área de 
atuação. Retificado pelo 

Edital Nº 13/2014. 

1 4,0 4,0  

B 

Publicação de Artigo em 
periódico indexado na data 
da publicação do artigo, 
como primeiro autor. O 
artigo deve ser na área de 
concentração e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

6 0,5 3,0  

C 

Publicação de artigo em 
periódico indexado na data 
da publicação do artigo 
como autor secundário. O 
artigo deve ser na área de 
concentração e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

10 0,25 2,5 

D 

Publicação de capítulo de 
livro como primeiro autor. 
A publicação deve ser na 
área de atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

4 0,25 1,0 

E 

Publicação de capítulo de 
livro como autor 
secundário. A publicação 
deve ser na área de 
atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

2 0,25 0,5 



F 

Publicação de livro ou 
organização de livro como 
primeiro autor. A 
publicação deve ser na 
área de atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

5 0,5 2,5 

G 

Publicação de livro ou 
organização de livro, como 
autor secundário. A 
publicação deve ser na 
área de atuação e ter sido 
publicado nos últimos dez 
anos. 

3 0,5 1,5 

H 
Tempo de experiência 
profissional na área de 
atuação.  

5 semestres 1,0 5,0 

 
 

1.6. Retifica-se parte do Anexo 7 retificado do Edital Nº 03/2014 
referente à Relação de Títulos para Paleontólogo e Biólogo: Área 3-
Ictiologia, Área 4-Botânica e Plantas Vasculares, Área 5-Invertebrados 
Artrópodes Hexapoda, Área 6-Invertebrados Artropodes não Hexapoda, 
Área 7-Invertebrados não Artópodes, Área 8-
Ornitologia/Mastozologia;Área 9-Herpetologia, Área 10-Fungos, Líquens e 
Briófitas e Área 11-Ficologia.     
 

Onde se lê: 
“RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA PALEONTÓLOGO E BIÓLOGO: ÁREA 3-
ICTIOLOGIA, ÁREA 4-BOTÂNICA E PLANTAS VASCULARES, ÁREA 5-
INVERTEBRADOS ARTRÓPODES HEXAPODA, ÁREA 6-INVERTEBRADOS 
ARTROPODES NÃO HEXAPODA, ÁREA 7-INVERTEBRADOS NÃO ARTÓPODES, 
ÁREA 8-ORNITOLOGIA/MASTOZOLOGIA;ÁREA 9-HERPETOLOGIA, ÁREA 10-
FUNGOS, LÍQUENS E BRIÓFITAS E ÁREA 11-FICOLOGIA. 
 
 
Alínea A – Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado 
relacionado à área de atuação do emprego para o qual se inscreveu. 
 
Quantidade: ......... (máximo 1) 
Nome do Curso: ________________________________________________________ 
 
Alínea B - Publicação de Artigo em periódico indexado na data da publicação do artigo 
como primeiro autor, relacionado à área de concentração do emprego para o qual se 
inscreveu e publicado nos dez últimos anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 6) 
Nome do Artigo: _______________________________________________________ 
Nome do Artigo: _______________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
 
 



Alínea C – Publicação de Artigo em periódico indexado na data da publicação do artigo 
como autor secundário, relacionado à área de concentração do emprego para o qual se 
inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 10) 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
 
Alínea D –  Publicação de capítulo de livro como primeiro autor, relacionado à área de 
atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 4) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
Alínea E – Publicação de capítulo de livro como autor secundário, relacionado à área 
de atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 2) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
Alínea F – Publicação de livro ou organização como primeiro autor, relacionado à 
área de atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 5) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
Alínea G – Publicação de livro ou organização como autor secundário, relacionado à 
área de atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 3) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
 
Alínea H – Comprovantes de experiência profissional, relacionado à área de atuação 
do emprego para o qual se inscreveu. 
 
Quantidade de comprovantes: ...........            Nº de semestres: .................(máximo 5) 
 
Encaminhou documento comprovante do pré-requisito para o emprego para o qual 
se inscreveu?  
 



SIM  (    )        NÃO  (    ) 
 

Encaminhou documento comprovando alteração de nome?   SIM  (    )       NÃO  (    ) 
  
Declaro serem verdadeiras as informações aqui descritas e válidos os documentos 
encaminhados. 

Total de documentos encaminhados: ____  

                            ___________________________,     _____ de ___________ de 2014. 

 
         ______________________________        _______________________________ 
                      Nome do Candidato                                Assinatura do Candidato         “ 

 

 
 

Leia-se: 
“RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA PALEONTÓLOGO. 
 
 
Alínea A – Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado 
relacionado à área de atuação do emprego para o qual se inscreveu. 
 
Quantidade: ......... (máximo 1) 
Nome do Curso: ________________________________________________________ 
 
Alínea B – Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado 
relacionado à área de atuação do emprego para o qual se inscreveu. 
 
Quantidade: ......... (máximo 1) 
Nome do Curso: ________________________________________________________ 
 
Alínea C – Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Pós-Doutorado 
relacionado à área de atuação do emprego para o qual se inscreveu. 
 
Quantidade: ......... (máximo 1) 
Nome do Curso: _____________________________________________________________ 

 
Alínea D - Publicação de Artigo em periódico indexado na data da publicação do artigo 
como primeiro autor, relacionado à área de concentração do emprego para o qual se 
inscreveu e publicado nos dez últimos anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 6) 
Nome do Artigo: _______________________________________________________ 
Nome do Artigo: _______________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
 
 
Alínea E – Publicação de Artigo em periódico indexado na data da publicação do artigo 
como autor secundário, relacionado à área de concentração do emprego para o qual se 
inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 10) 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 



Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
 
Alínea F –  Publicação de capítulo de livro como primeiro autor, relacionado à área de 
atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 4) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
Alínea G – Publicação de capítulo de livro como autor secundário, relacionado à área 
de atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 2) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
Alínea H – Publicação de livro ou organização como primeiro autor, relacionado à 
área de atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 5) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
Alínea I – Publicação de livro ou organização como autor secundário, relacionado à 
área de atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 3) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
 
Alínea J – Comprovantes de experiência profissional, relacionado à área de atuação 
do emprego para o qual se inscreveu. 
 
Quantidade de comprovantes: ...........            Nº de semestres: .................(máximo 5) 
 
Encaminhou documento comprovante do pré-requisito para o emprego para o qual 
se inscreveu?  
 

SIM  (    )        NÃO  (    ) 
 

Encaminhou documento comprovando alteração de nome?   SIM  (    )       NÃO  (    ) 
  
Declaro serem verdadeiras as informações aqui descritas e válidos os documentos 
encaminhados. 

Total de documentos encaminhados: ____  

                            ___________________________,     _____ de ___________ de 2014. 

 



         ______________________________        _______________________________ 
                      Nome do Candidato                                Assinatura do Candidato          

 

 
 

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA BIÓLOGO: ÁREA 3-ICTIOLOGIA, ÁREA 4-BOTÂNICA 
E PLANTAS VASCULARES, ÁREA 5-INVERTEBRADOS ARTRÓPODES HEXAPODA, 
ÁREA 6-INVERTEBRADOS ARTROPODES NÃO HEXAPODA, ÁREA 7-
INVERTEBRADOS NÃO ARTÓPODES, ÁREA 8-
ORNITOLOGIA/MASTOZOLOGIA;ÁREA 9-HERPETOLOGIA, ÁREA 10-FUNGOS, 
LÍQUENS E BRIÓFITAS E ÁREA 11-FICOLOGIA. 
 
 
Alínea A – Comprovante de Curso de Pós-Graduação em nível de Pós-Doutorado 
relacionado à área de atuação do emprego para o qual se inscreveu. 
 
Quantidade: ......... (máximo 1) 
Nome do Curso: ________________________________________________________ 
 
Alínea B - Publicação de Artigo em periódico indexado na data da publicação do artigo 
como primeiro autor, relacionado à área de concentração do emprego para o qual se 
inscreveu e publicado nos dez últimos anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 6) 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
 
 
Alínea C – Publicação de Artigo em periódico indexado na data da publicação do artigo 
como autor secundário, relacionado à área de concentração do emprego para o qual se 
inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 10) 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
Nome do Artigo: ________________________________________________________ 
 
Alínea D –  Publicação de capítulo de livro como primeiro autor, relacionado à área de 
atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 4) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
Alínea E – Publicação de capítulo de livro como autor secundário, relacionado à área 
de atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 



Quantidade: ......... (máximo 2) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
Alínea F – Publicação de livro ou organização como primeiro autor, relacionado à 
área de atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 5) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
Alínea G – Publicação de livro ou organização como autor secundário, relacionado à 
área de atuação do emprego para o qual se inscreveu e publicado nos últimos dez anos. 
 
Quantidade: ......... (máximo 3) 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
Nome do Livro: _________________________________________________________ 
 
 
Alínea H – Comprovantes de experiência profissional, relacionado à área de atuação 
do emprego para o qual se inscreveu. 
 
Quantidade de comprovantes: ...........            Nº de semestres: .................(máximo 5) 
 
Encaminhou documento comprovante do pré-requisito para o emprego para o qual 
se inscreveu?  
 

SIM  (    )        NÃO  (    ) 
 

Encaminhou documento comprovando alteração de nome?   SIM  (    )       NÃO  (    ) 
  
Declaro serem verdadeiras as informações aqui descritas e válidos os documentos 
encaminhados. 

Total de documentos encaminhados: ____  

                            ___________________________,     _____ de ___________ de 2014. 

 
         ______________________________        _______________________________ 
                      Nome do Candidato                                Assinatura do Candidato         “ 

 
3.3. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Concursos 
Nº 01/2014 e seus anexos e do Anexo 7 retificado do Edital Nº 03/2014. 
 

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2014. 
 
 

Arlete Ieda Pasqualetto 
Presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul 

 


