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SECRETARIADEESTADODAGESTÃO, PATRIMÔNIOEASSISTÊNCIADOS
SERVIDORES- SEGEP

AGÊNCIAESTADUALDEDEFESAAGROPECUÁRIADOMARANHÃO- AGED

CONCURSOPÚBLICO

Edital N° 03/ 2017 deAbertura de Inscrições

ASecretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - SEGEP, tendo em vista o contrato celebrado com a FUNDAÇÃO
CARLOS CHAGAS, faz saber que será realizado em locais, datas e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público para
provimento de cargos da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED, o qual reger-se-á de acordo com as Instruções
Especiaisque fazem parte deste Edital.

INSTRUÇÕESESPECIAIS

1. DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

1.1 OConcurso Público realizar-se-á sob a responsabilidadedaFundação CarlosChagas, obedecidasàsnormasdesteEdital.
1.2 O Concurso destina-se ao provimento de cargos vagos de Fiscal Estadual Agropecuário (Áreas: Médico Veterinário, Engenheiro

Agrônomo eEngenheiro Florestal); Técnico de Fiscalização Agropecuária ou Agronegóciose Auxiliar de Fiscalização Agropecuária e dos
cargosque vierem avagar ou forem criados, durante o prazo de validade do Concurso, nos termosdaLei Estadual nº 9.502/2011.

1.3 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão (Lei nº 6.107, de 27 de
julho de1994, e alteraçõesposteriores).

1.4 OCargo, o código de opção, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagase a remuneração inicial são osestabelecidosno Capítulo
2 desteEdital.

1.5 Adescrição daatribuição básica do Cargo constado Anexo I deste Edital.
1.6 Oconteúdo programático constado Anexo II desteEdital.
1.7 OsCódigosdeOpção dasCidadesdeRealização dasProvasconstam do Anexo IVdesteEdital.
1.8 Todososquestionamentos relacionadosao presente Edital deverão ser encaminhadosao Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC

da Fundação Carlos Chagas, por meio do Fale Conosco no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (0XX11)
3723-4388, de segundaasexta-feira (em diasúteis), das10 às16 horas(horário deBrasília).

2. DOCARGO

2.1 O Cargo, o código de opção, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas, a remuneração inicial, e o valor da inscrição são os
estabelecidosaseguir.

Ensino Superior Completo:

Valor da Inscrição: R$ 140,00 (cento e quarenta reais)

Vencimento Inicial: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentosreais)

Cargo

Código
de

Opção

Escolaridade/Pré-Requisitos

(a serem comprovadosno ato da posse)
Nº Total de
Vagas (1)

Nº de Vagas
reservadasa

Candidatoscom
Deficiência (2)

Nº de Vagas
reservadasa
Candidatos
Negros (3)

Fiscal Estadual
Agropecuário –

Médico Veterinário
A01

Diploma de curso de nível superior em Medicina
Veterinária, devidamente registrado, fornecido por
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério
daEducação, e registro no respectivo órgão de classe.

22 2 4

Fiscal Estadual
Agropecuário –

Engenheiro Agrônomo
B02

Diploma de curso de nível superior em Engenharia
Agronômica, devidamente registrado, fornecido por
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério
daEducação, e registro no respectivo órgão de classe.

05 1 1

Fiscal Estadual
Agropecuário –

Engenheiro Florestal
C03

Diploma de curso de nível superior em Engenharia
Florestal, devidamente registrado, fornecido por Instituição
de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da
Educação, e registro no respectivo órgão de classe.

01 - -

Notas:
(1) Número de vagas(incluindo-se a reservaparacandidatoscom deficiência e candidatosnegros).
(2) Reservade vagaspara candidatoscom deficiência, nos termosdosdispositivos legaismencionadosno Capítulo 5 desteEdital.
(3) Reservade vagaspara candidatosnegros, nostermosdosdispositivos legaismencionadosno Capítulo 6 desteEdital.
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Ensino Médio Completo:
Valor da Inscrição: R$ 90,00 (noventa reais)

Vencimento Inicial Técnico: R$ 2.300,00(doismil e trezentosreais)

Vencimento inicial auxiliar: R$ 1.400,00(hummil e quatrocentosreais)

Cargo

Código
de

Opção

Escolaridade/Pré-Requisitos

(a serem comprovadosno ato da posse)
Nº Total de
Vagas (1)

Nº de Vagas
reservadasa

Candidatoscom
Deficiência (2)

Nº de Vagas
reservadasa
Candidatos
Negros (3)

Técnico deFiscalização
Agropecuário ou
Agronegócios

D04

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso
de ensino médio (antigo 2º grau) com habilitação Técnica
emAgropecuáriaou Agronegócios, expedido por Instituição
de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC),
e registro no respectivo órgão de classe.

50 3 10

Auxiliar deFiscalização
Agropecuária

E05
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso
de ensino médio, expedido por Instituição de Ensino
reconhecida pelo Ministério daEducação (MEC).

22 2 4

Notas:
(1) Número de vagas(incluindo-se a reservaparacandidatoscom deficiência e candidatosnegros).
(2) Reservade vagaspara candidatoscom deficiência, nos termosdosdispositivos legaismencionadosno Capítulo 5 desteEdital.
(3) Reservade vagaspara candidatosnegros, nostermosdosdispositivos legaismencionadosno Capítulo 6 desteEdital.

3. DOSREQUISITOSBÁSICOSPARAA INVESTIDURANOCARGO

3.1 O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será investido no Cargo se atender às seguintes exigências na data da
posse:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou portuguêsem condição de igualdade de direitoscom osbrasileiros, na formado artigo 12, §
1º, daConstituição Federal;

b) ter idademínimade18 (dezoito) anos;

c) estar em diacom asobrigaçõeseleitorais;

d) estar em diacom osdeveresdo Serviço Militar, paraoscandidatosdo sexomasculino;

e) encontrar-se no pleno gozo dosdireitospolíticos;

f) possuir osdocumentoscomprobatóriosda escolaridade e pré-requisitosconstantesdo Capítulo 2 e osdocumentosconstantesdo
Capítulo 13 desteEdital;

g) ter aptidão físicaemental parao exercício dasatribuiçõesdo Cargo.

3.2 Ocandidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumeradosno item 3.1 deste Capítulo perderá o direito à investidura no
Cargo parao qual foi nomeado.

4. DASINSCRIÇÕES

4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação dasnormase condiçõesestabelecidas neste Edital e nasnormas
legaispertinentes, em relação àsquaisnão poderáalegar desconhecimento.

4.1.1 De forma a evitar ônusdesnecessário, o candidato deverá recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de
todososrequisitose condiçõesexigidosparao Concurso.

4.2 As inscriçõesserão realizadas, exclusivamente, via internet, no período das10h do dia 08/ 01/ 2018 às14h do dia 09/ 02/ 2018 (horário
deBrasília), de acordo com o item 4.3 desteCapítulo.

4.2.1 O período de inscrições poderá ser prorrogado por até 2 dias úteis, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional a
critério daSecretaria deEstado daGestão, Patrimônio eAssistência dosServidores- SEGEPe/ou daFundação CarlosChagas.

4.2.2 A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos
legais, a comunicação deprorrogação feita no sitewww.concursosfcc.com.br

4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br durante o período das inscriçõese, por
meio dos linksreferentesao Concurso Público, efetuar sua inscrição conformeosprocedimentosestabelecidosaseguir:

4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir osdadospela internet.
4.3.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

(DARE), de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até a data limite para pagamento estabelecida no
item 4.2.
- R$ 140,00 (cento e quarenta reais) paraoscargosdeEnsino Superior.

- R$ 90,00 (noventa reais) paraoscargosdeEnsino Médio.

4.3.2.1 Seráconfirmadaa inscrição devidamente pagadeacordo com o estabelecido no item 4.3.2 desteCapítulo.
4.3.2.2 ODocumento de Arrecadação de ReceitasEstaduais (DARE), disponível no site www.concursosfcc.com.br, deverá ser

impresso para o pagamento do valor da inscrição, após conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição, nos
Bancosdo Brasil, Bradesco, Santander e Itaú.

4.3.3 A partir do dia 19/02/2018 o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas se os dados da
inscrição foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato - SACda Fundação CarlosChagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-


