EDITAL09
CONCURSO DE MONITORIA DE MANEJO DO SOLO E
CONSERVAÇÃO DO SOLO
1. CLIENTELA E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
-

Ser estudante da UFRA, devidamente matriculado, tendo cursado e sido devidamente aprovado
nas disciplinas de Manejo do Solo e Conservação do Solo (1 vaga)

-

Não apresentar reprovação no histórico

-

Ter obtido nota final mínima 7,0 nas duas disciplinas citadas acima.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas no período de 25/4 a 3/5 de 2018, na secretaria do Instituto
de Ciências Agrárias, mediante preenchimento da ficha de inscrição e apresentação dos seguintes
documentos:
-

Cópia da cédula de identidade

-

Comprovante de matrícula

-

Histórico escolar referente às disciplinas cursadas

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Degradação química do solo;
2. Degradação física do solo;
3. Integração lavoura, pecuária e floresta;
4. Plantio direto e rotação de culturas.
5. Erosão do solo e fatores que influenciam;
6. Práticas conservacionistas (vegetativas, edáficas e mecânicas);
7. Capacidade de uso da terra;
8. Aptidão agrícola das terras.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO
a) Prova ESCRITA com duração de duas (2) horas
b) Prova DIDÁTICA e PRÁTICA com duração de duas (2) horas
c)

No decorrer da Prova DIDÁTICA serão observados:
*Material didático utilizado
*Facilidade de explanação
*Conteúdo
*Distribuição do conteúdo durante o tempo disponível
d) O Candidato será desclassificado se obter nota inferior a 6,0 (seis) pontos em qualquer
uma das provas.
e) Concorrerá a classificação o candidato que obtiver MÉDIA GLOBAL IGUAL OU
SUPERIOR Á 7,0 (sete) pontos (média aritmética ponderada entre as provas).
5. Datas de Realização do Concurso
Data

Atividades

Horário

25/4 a 3/5/18

Realização das inscrições

8:00h as 12:00h
14:00h as 17:00h

04/5/2018

Sorteio dos pontos referentes à prova didática e prova 7:50 h
escrita (Manejo do solo e Conservação do solo)

04/5/2018

Realização da prova escrita (Manejo do solo e 8:00 h (Início)
Conservação do solo).
Realização da prova didática e prática
14:00 as 16:00 h

Belém, 24 de abril de 2018

_________________________
Rodrigo Otavio Rodrigues de Melo Souza
Diretor do ICA

