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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICOS DE NÍVEIS 

INTERMEDIÁRIO E SUPERIOR 

EDITAL MDA N.º 001/2014 

 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO no uso de suas atribuições 

legais e considerando o disposto na Lei n.º 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e alterações, no Decreto n.º 

4.748, de 16 de junho de 2003, e alterações, e na Portaria Interministerial MPOG/MDA/n.º 142, de 29 de 

abril de 2013, torna pública a retomada da realização de processo seletivo simplificado para contratação de 

profissionais temporários para o desenvolvimento de atividades inerentes ao processo de regularização 

fundiária na Amazônia Legal, nos termos da Lei n.º 11.952/2009, de acordo com as normas estabelecidas 

neste Edital. 

 

1. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado lançado pelo Edital MDA nº 001/2013 terá seguimento e será 

realizado pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB.  

1.2. Todos os atos relativos à execução do Processo Seletivo Simplificado estarão disponíveis no site 

www.funcab.org. 

1.3. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo através do site 

www.funcab.org ou por meio do telefone (21) 2621-0966 - Rio de Janeiro ou pelo e-mail 

concursos@funcab.org.  

1.4. Demais informações acerca da realização das etapas serão divulgadas em editais de convocação. 

1.5. Permanecem inalteradas as normas constantes no Edital MDA nº 001/2013, salvo as indicadas no 

presente ato. 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA OS CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES EFETIVADAS 

PELO EDITAL MDA Nº 001/2013 

2.1. O candidato que teve sua inscrição efetivada, conforme Edital MDA nº 001/2013, deverá consultar o 

seu status na página da Funcab pelo site www.funcab.org. 

2.2.  Não haverá devolução da taxa de inscrição paga anteriormente, nem possibilidade de 

complementação do valor, sendo mantido o cargo e local de realização das Etapas escolhidos pelo 

candidato no momento da inscrição. 
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2.3.  O candidato inscrito como pessoa com deficiência ou que necessitar de atendimento especial deverá 

enviar cópia dos laudos indicados nos subitens 5.2 e 6.11.1 do Edital do certame para o e-mail: 

notificacao@funcab.org no prazo estipulado no Cronograma Previsto. 

2.4. Caso o candidato necessite atualizar seus dados pessoais deverá solicitá-lo através do e-mail 

concursos@funcab.org, enviando cópia de documento de identidade e de documento referente à 

solicitação, se necessário. 

 

3. DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS 

3.1. A prova Objetiva será realizada na data prevista de 25 de Maio de 2014 no turno matutino. 

3.1.1. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comprovante Definitivo de Inscrição, doravante 

denominado como Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), no qual constam data, horário 

e local de realização da Prova Objetiva, disponível, exclusivamente, no site www.funcab.org, na data 

estipulada no Cronograma Previsto. 

3.1.2. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização da Prova Objetiva, o seu 

Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), para facilitar a localização da sala, sendo 

imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade, indicado no Edital MDA nº 

01/2013. 

3.2. A entrega dos títulos será realizada no mesmo dia e local de realização da Prova Objetiva. 

 

4. DOS RECURSOS 

4.1. Todos os recursos contra os resultados das etapas deverão ser interpostos, exclusivamente, pela 

internet, no site da Funcab www.funcab.org, das 08 h do primeiro dia até às 18h do último dia, nas datas 

indicadas no Cronograma Previsto, tornando sem efeito as indicações dispostas nos subitens 14.3, 14.5 e 

14.6 do Edital MDA nº 001/2013. 

 

5. DO CRONOGRAMA PREVISTO 

5.1.  As etapas do presente Processo Seletivo Simplificado serão realizadas nas datas previstas abaixo: 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Divulgação do ato de retomada do Certame 23/04/2014 

Período para envio dos laudos de pessoas com deficiência e confirmação e 

envio de laudo para o atendimento  especial 
05/05 a 07/05/2014 
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Divulgação do atendimento especial deferido 13/05/2014 

Prazo para recurso contra o indeferimento do atendimento especial 14/05 e 15/05/2014 

Resposta ao recurso contra o indeferimento do atendimento especial 

Divulgação dos locais da Prova Objetiva - disponibilização do COCP 

Convocação para a entrega dos Títulos 

19/05/2014 

Realização da Prova Objetiva - (Turno Matutino) 

Entrega dos títulos 
25/05/2014 

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 27/05/2014 

Período para entrega dos recursos contra a Prova Objetiva 28/05 e 29/05/2014 

Divulgação das respostas aos recursos contra a Prova Objetiva  

Divulgação das notas da Prova Objetiva 

Divulgação dos candidatos que terão os títulos pontuados 

Convocação para Perícia Médica 

16/06/2014 

Realização da perícia Médica 18/06/2014 

Divulgação das notas dos Títulos  

Divulgação do resultado da Perícia Médica 
23/06/2014 

Prazo para recursos contra as notas dos Títulos 

Prazo para recursos contra o resultado da Perícia Médica 
24/06 e 25/06/2014 

Resposta aos recursos e Resultado Final dos Títulos  

Resposta aos recursos e Resultado Final da Perícia Médica 

Resultado Final do certame 

30/06/2014 

 

LAUDEMIR ANDRÉ MÜLLER 

SECRETÁRIO EXECUTIVO  


