EDITAL 13/2019
SVF/ICA-UFRA
SELEÇÃO MONITOR (A) PARA DISCIPLINA: Sementes e Viveiros
Florestais
1- Inscrições: 10/07 a 19/07 de 2019 (Secretaria do ICA), com
apresentação do histórico escolar.
2- Requisitos:
- Ter sido aprovado na disciplina Sementes e Viveiros Florestais com nota
final igual ou superior a 7,0 (principal);
- Ter disponibilidade para viagens para outros municípios (complementar);
- Ter cursado e sido aprovado na disciplina Tecnologia da produção de
mudas com nota final igual ou superior a 7,0 (complementar);
-Ter habilidade com power-point e excel;
-Ter habilidade para falar em público;
- Ter coeficiente de rendimento acadêmico (geral) igual ou superior a 7,0
- Não ter, caso selecionado, outro tipo de remuneração na universidade.
3- Data, Horário e Local das Provas:
Prova Teórica e Prova Prática: 05 de Agosto de 2019 (segunda-feira) das
8:00 horas às 11:00 horas.
Prova Didática: 07 de Agosto de 2019 (quarta-feira), a partir das 8:00
horas. As provas serão realizadas no ICA (auditório).
4- Pontos para as provas:
a) Polinização, formação das sementes e dispersão de sementes;
b) Coleta de sementes e beneficiamento de sementes;
c) Secagem e armazenamento de sementes;
d) Dormência e germinação de sementes;
e) Análise de sementes;

f) Propagação de plantas via sexuada e assexuada;
g) Dimensionamento de viveiros Florestais;
h) Gerenciamento de viveiros florestais
Serão sorteados 3 (três) pontos 15 minutos antes do início da prova teórica:
a) o primeiro referente à prova teórica; b) o segundo relativo à prova
prática e o terceiro referente a prova didática.
Os candidatos deverão estar presentes no ato do sorteio. O candidato que
não estiver presente no momento do sorteio dos temas será eliminado do
concurso.
Será considerado aprovado na prova teórica, o candidato que obtiver nota
igual ou superior a 7,0, o que lhe dará o direito de realizar a prova didática
(candidato com notas inferior a 7,0 será eliminado).
A prova didática terá a duração de 20 minutos para apresentação e, 10
minutos para perguntas da banca examinadora. Será aprovado o candidato
com nota igual ou superior a 7,0.
5- Pontuação
Cada prova terá peso 1
NF= (P1+ P2+P3) / 3
Onde NF é a nota final
P1, P2 e P3 correspondem à prova teórica, prova prática e prova didática
respectivamente.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver Nota Final (NF) igual
ou superior a 7,0. Em caso de empate, o candidato que apresentar maior
coeficiente de rendimento acadêmico terá a vaga a ele atribuída.
6- Divulgação dos Resultados
A divulgação dos resultados será realizada no dia 13 de Agosto de 2019, a
partir das 9:00 horas, na secretaria do ICA – UFRA.
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