UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
INSTITUTO DE SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL
EDITAL 11/2017 (Retificado)

CONCURSO PÚBLICO PARA MONITORIA DAS DISCIPLINAS NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
ANIMAL E NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES

1. DAS VAGAS
1.1 O Concurso Público de que trata o presente Edital objetiva o
preenchimento de 01 (uma) vaga de Monitor das disciplinas Nutrição e
Alimentação Animal e Nutrição de Não Ruminantes.

2. DAS INSCRIÇÕES E NORMAS
2.1 As inscrições para o Concurso Público de que trata o presente Edital estarão
abertas no período de 19/06/2017 a 26/06/2017, na Secretaria da
Coordenadoria do Curso de Zootecnia/UFRA, de segunda a sexta-feira, no
horário de 09:00h às 12:00h.
2.2 Serão aceitas inscrições de candidatos que foram aprovados nas disciplinas
Nutrição e Alimentação Animal e Nutrição de Não Ruminantes, que tenham
obtido, média ≥ 7,0 (sete) em ambas, excluídas as médias de estudantes que
tenham participado do exame de recuperação de qualquer uma das duas
disciplinas.
2.3 No ato da inscrição o candidato deverá entregar cópia do documento que
comprove média final ≥ 7,0 (sete), conforme exigência do item 2.2 deste Edital.
2.4 O deferimento da inscrição dependerá do parecer da Banca Examinadora.

3. DAS PROVAS
3.1 O concurso contará de prova escrita e didática de acordo com o Quadro 1, e
restringir-se-á ao programa das disciplinas (Anexo I).
LOCAL

DATA/HORÁRIO
Prova Escrita

Prova Didática/prática
30/06/2017

Zootecnia/ISPA
Auditório

28/06/2017

Início: 09:00h

Início: 09:00h

Início prova prática: 14h

Término: 12:00h

Término prova prática: 15h

3.2 Da prova escrita
Ambas as provas serão realizadas no Auditório do Prédio de Zootecnia/ISPA,
sendo constituída dos pontos constantes no ANEXO I.
3.3 Da prova didática
a) Consistirá de aula expositiva, com duração máxima de 30 minutos, sobre o
ponto sorteado;
b) o sorteio do ponto será realizado pela Comissão Avaliadora no dia da prova
escrita. O ponto sorteado não poderá ser o mesmo da prova escrita;
c) o sorteio da ordem de apresentação dos candidatos para a prova didática
será feito 15 (quinze) minutos antes do início da mesma.
3.4 Da prova prática
a) Consistirá de uma tarefa constante no ANEXO I deste edital e valerá para
validar o conhecimento geral do candidato sobre a temática.
3.4 Será eliminado o candidato que comparecer após os horários estipulados
para o início das provas e sorteios dos pontos ou não comparecer a qualquer
das provas ou não concluí-la dentro do tempo fixado para sua realização.

4. DAS NOTAS
4.1 O candidato que não atingir a nota mínima em qualquer uma das etapas
das provas será eliminado da etapa seguinte;

4.2 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a
6,0 (seis) em cada uma das provas e média final ≥ 7,0 (sete);
4.3 Os candidatos aprovados serão selecionados por ordem decrescente das
médias finais obtidas.
4.4 As notas serão obtidas considerando nota da prova escrita (NPE), nota da
prova didática (NPD) e nota da prova prática (NPP), segundo a fórmula:
NOTA FINAL = [(NPE) + (NPD*0,70 + NPP*0,30)]/2.

5. DOS RECURSOS
5.1 Não serão admitidos recursos de revisão de provas, e nem das notas
atribuídas às provas decorridas 48 horas da divulgação do resultado final.

6. DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO
6.1 Ter sido aprovado no concurso público, objeto do presente Edital;
6.2 O monitor deverá ficar vinculado às disciplinas Nutrição e Alimentação
Animal e Nutrição de Não Ruminantes, não podendo ser remanejado para
outras disciplinas;
6.3 Prestar 12 (doze) horas de trabalho efetivo, cujo horário não poderá
coincidir com seu horário de aula;
6.4 Realizar tarefas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, de acordo
com o planejamento previamente estabelecido junto ao Professor Orientador;
6.5 Apresentar ao Instituto o Plano de Atividades e Relatórios Semestrais em
formulário próprio.

7. BANCA EXAMINADORA
Prof. Dr. Kedson Raul de Souza Lima
Prof. Dr. Maria Cristina Manno
Prof. Dr. Alex Sandro Schierholt
Suplente
Prof. Dr. Aníbal Coutinho do Rêgo
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ANEXO I – Pontos para as provas
A) ESCRITA E DIDÁTICA
1) Conceitos gerais sobre análise de alimentos, coleta e preparo de amostras;
2) Método de análise proximal ou método de Weende e método de Van Soest;
3) Técnicas e métodos de determinação de exigências nutricionais;
4) Alimentos, ingredientes, subprodutos e co-produtos utilizados ou com
potencial de uso na alimentação de não ruminantes;
5) Evolução da nutrição e do uso de alimentos e nutrientes;
6) Uso de óleos e gorduras na nutrição animal;
7) Características e funções de minerais e vitaminas;
8) Características e funções de carboidratos, proteínas e lipídios;
9) Tecnologia na fabricação de rações;
10) Normas e padrões de alimentação e métodos de formulação de rações.

B) PRÁTICA
1) Formulação de ração para uma espécie de animal não ruminante usando um
programa computacional – sugestão (SUPERCRAC – computadores do
laboratório de informática da Zootecnia);

