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DECRETO N" 387/2002

o Prefeito do Municfpio de Gua-

rapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições

que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art.1° w Fica fixado o valor da TAXA DE
EMBARQUE em RS 0,86 (oitenta e seis centavos)
para as linhas inter-municipais e. para as linhas

municipais, o valor de R$ 0.29 (vinte e nove cen-
tavos).

A rt. 2Q - Este Decreto entrará em vigor,

na data de sua publicação, revogadas as disposições
emcontrário.

Gabinete do Prefeito do Municlpio de
Guarapuava, em 15deabrilde2002,

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administração

DECRETO N" 388/2002

o Prefeito do Município de Gua-
rapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições

que lhe são conferidas, tendo em vista o que deter-

mina o art. 40, S 1", inciso 111, alínea ubn da Cons-

tituição Federal e art. 164, inciso 111, ai inea "e" da Lei

Complementar n° 001/91 e alterações introduzidas

pela Lei Complementar n° 003/95, atendendo ao
contido no requerimento protocolado sob nO
16302/2001 de 01.11.2001,

RESOLVE

Ar!. 1" - APOSENTAR POR IDADE, o
Servidor OSCAR FERNANDES CARVALHO,
integrante do Quadro Permanente desta

Municipalidade, lotado na Secretaria de

Administração, exercendo o Cargo de Guardião,
fixando seus proventos de inatividade em R$

3.002,64 (três mil, dois reais e sessenta e quatro

centavos). an uais e integrais, inclusive adicionais, a

partirde 17 de abril de 2002,

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor

na data de sua publicação, revogadasas disposições
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PORTARIA N.' 058/2002

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 19deabrilde2002.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

DECRETO N' 389/2002

o Prefeito do MuniclpiQ de Gua-
rapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, tendo em vista o que deter-
mina o art. 40, 9 1°, inciso 111, alínea ~bM da Cons-
tituição Federal e art. 164, inciso 111,alínea"e~ da Lei
Complementar nO 001/91 e alterações introduzidas
pela Lei Complementar n' 003195. atendendo ao
contido no requerimento protocolado sob nO
:.1"312001 de 28.06.2001,

RESOLVE

Art.1' - APOSENTAR POR IDADE, O

Servidor DOLY DE BRITO, integrante do Quadro
Permanente desta Municipalidade, lotado na
Secretaria de Administração, exercendo o Cargo de
t~otorista de Velculos Leves, fixando seus proventos
de inatividade em R$ 2.169,00 (dois mil, cento e
sessenta e nove reais), anuais e integrais, inclusive
adicIonais. a partir de 17 de abril de 2002.

Art. 20
- Este Decreto entrará em vigor

na data de sua publicação, revogadas as disposições
emcontrário.

Gabinete do Prefeito do Municlpio de
Guarapuava, em 19de abril de 2000.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administração

o Secretário de Administração do
Município de Guarapuava, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei e, atendendo ao
contido no Art. 5. o do Regulamento Geral de Con-
cursos,

RESOLVE

Nomear os Servidores VILMA DE
FÁTIMA XAVIER, SERGIO AUGUSTO
MICHALISZYN, FRANCISCO SANI KRAMER
PEDROSO, ISAC DANIEL e EDILSON DREVISKI
para, sob a presidência do primeiro, comporem a
Comissão Organizadora de Concursos Públicos
Municipais.

Revoga-se, em conseqüência deste
ato, a Portaria 03312002

Gabinete do Secretário de Adminis-
tração.em 15 de abril de 2002.

(a) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administração

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Com fulcro no art. 25, da Lei nO. 8.666/93.
com as alterações da Lei n°. 8.883/94, e com base no
parecer juridico, de fls. 1111115, o qual adoto na inte-
gra, firme-se o convênio de cooperação e respectivo
aditivo com o CEBEC CENTRO BRASILEIRO DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA, pelo valor de R$ 13,00
(treze reais) por aluno/mês. durante 44 meses, eis
que inviável a competição para o fornecimento do
objeto, que é de natureza singular, diretamente
vinculado ás opções didáticas e pedagógicas do
sistema de ensino do Município de Guarapuava-PR,
onde visa-se diminuir as diferenças existentes entre
as escolas públicas e privadas no que concerne á
cultura do estudante e seu futuro no mercado de
tra bal ho g lo ba Iizad o.

Publique-se.
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Guarapuava. 08 de abril de 2002.

(a)SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

ERRATA

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA

~ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Vimos por meio deste levar ao

conhecimento dos i nteressados em participar da
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nO
002/2002, publicado no 0.0 .U. 3 dodia 09.04.02 na
p.111, que houve erro na elaboração para o aviso
do edital,deacordocomoquesegue:

Onde se lê:

"Aquisição de material permanente,
equipamentos diversos~ leia-se: "Aquisição de
materral permanente, equipamentos, aparelhos e
instrumentos médico-hospitalares, móveis e
equipamentos de informéltlca para uso do Centro de
Saúde da Mulher". Os demais itens permanecem
inalterados.

Guarapuava. 18 de abril de 2002.

(a)Sêrgio Luiz Ribeiro Vitorassi
Secretário de Administração

COCPM - COMISSÃO ORGANIZADORA DE

CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 09/02

A Presidente da COCPM - Comissão
Organizadora de Concursos Públicos do Municlpio
de Guarapuava, no uso de suas atribuições e para
atendera contido no Edital nO 04/99 - Regulamentado

Concurso Público para o cargo de Supervisão
Educacional, CONVOCA os candidatos classifi-
cados que optaram pelo Final de Lista, abaixo
relacionados. para comparecerem no período de 18 a
27 de abril de 2002. no Centro de Saúde Municipal,
para realizarem exames médicos pré-admissionais
e, caso estejam aptos, deverão comparecer no
Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Guarapuava, para assumirem suas funções.

CARGO: SUPERVISOREDUCACIONAL

15° Elizabeth Maria Pacheco

39° Rozilda de Câcia Lemes

43° Erica Borille

o não comparecimento no prazo pré-
estabelecido implica na tácita aceitação da de-
sistência da vaga, bem como, de todos os direitos
decorrentes de sua aprovação no concurso, sem
posterior recurso.

Guarapuava, 17deabrilde2002.

(a) VILMA DA FATIMA XAVIER
Presidente da COCPM

GOVERNO ESTADO DO PARANÁ

MUNICiPIO DE GUARAPUAVA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2001

o Secretário de Administração. no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o que
preceitua o Artigo 49 da Lei n' 8666/93 e alterações
posteriores, fulcrado no parecer da Assessoria Ju-
rldica do Municipio, o qual adota integralmente em
suas razões, anulando o presente procedimento Iici-
latório na modalidade Tomada de Preços n° 005/200 1,

publicada no D,O.U. seção 3, no dia 2010812001
p. 22, Guarapuava, 16 de abril de 2002. Sérgio Luiz
Ribei ro Vi to rassi -5 ecretário de Ad min istraçã o.
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PUBLIQUE-SE

ANO VIII - NO337

CARGO:

GUARAPUAVA ,15 a 211ABR/2002

RECEPCIONISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

(a)Sérgio Luiz Ribeiro Vitorassi
Secretârio de Administração

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE RESULTADO DO CONCURSO
PÚBLICO 01/2002

COMUNICADO

A COMISSAO DE CONCURSO
PÚBLICO da Câmara Municipal de Guarapuava,
nomeada através da PORTARIA N.o 16/2002, de 08
de Março de 2002, COMUNICA o resultado do
Concurso Publico 01/2002, encaminhado pela
Empresa Data Gama, Consultores Ltda.,
referente às Provas realizadas no dia 14 de abril
docorrenteano.

CARGO: ASSISTENTETÉCNICO

CLASSIFICADOS

CANDIDATO ClAS. NOTA RESPOSTA

CERTA ERRADA ANULA

SilvIa Mana Buese 1°. 6,80 34 16 O
Erico Rodrigo Battistelli 2°. 6,20 31 19 O
Clodoaldo Madureira 3°. 5,80 29 21 O
!:.:dilsonSlompo Oeda 4°. 5,20 26 24 O

DESCLASSIFICADOS

ElísangelaXavier de Almeida 4,60 23 27 O
Andréa Rosilane Gonçalves 4,40 22 28 O
Valdir Ferreira dos Santos 4,20 21 29 O
Antonio Moacir Alves Ferreira 4,00 20 30 O
EdsonRonaldoZavadzki 3,80 19 31 O
Marcos Antonio de Oliveira 3,80 19 31 O
Sirley Fariniuk RIbeIro 3,20 16 31 3

CLASSIFICADA

CANDIDATO CLAS. NOTA RESPOSTA

CERTA ERRADA ANULA

Valqurria
Aparecida Ilnitski 1°. 5,40 27 23 O

DESCLASSIFICADOS

Jaime Padilha Antunes 3,80 19 31 O
Vicente Cezar Antonete 3,60 18 32 O
Cláudia Fernanda Trotcz 3,60 18 32 O
Joseane Aparecida

Ferraz de Uma 3,40 17 33 O
Mery Mattos Teixeira 3,40 17 32 1

Roseli Rodrigues Bello 3,20 16 34 O
Simone de Fátima Rocha 3,00 15 35 O
Terezinha de Fátima Brito 2,60 13 36 O
Julio César Pereira 2,60 13 35 2

Amélia 1. Gonçalves

dos Santos 2,40 12 38 O
Leonice Fernandes da Silva 2,20 11 34 5

Rosangela R. K. Martins 2,00 10 40 O
Julio Cezar Ferreira FALTOU

Sidney Horts Fiuza FALTOU

Guarapuava, 15 de abril de 2002.

Comissão de Concurso Público

(a> Abrão José Melhem
Presidente

(a) Leoni Camargo Temoczko
Membro

(a) Aldovi no Alves de Farias
Membro
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GUARAI'UAVA
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

RUd Sum,:,ln C,lmaqw Varella de Sol. n ~ 1. Ilmrro CIlSCilVc:I
CEP R~ n.IO.OXIl (ill~nlpllll••..a I Paraná FIlIlC/FiI'(, (0'(:'1.42)614.J()12

CCP/FEG - COMISSÃO DE CONCURSOS
PÚBLICOS DA FEG

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR
AUXILIAR

EDITAL N,' 02212002

O Presidente da CCP - Comissao de
Concursos Publicos da FEG - Fundação Educacional
de Guarapuava, no uso de suas atribuições e
autorizado pelo Presidente da FEG, mediante
despacho contido na Portaria n. o 01 0/01 de 17 de de-
zembro de 200 1, declara abertas as inscrições para o
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TíTULOS
PARA INGRESSO DE PROFESSOR AUXllAR no
Quadro Docente da FEG - Fundação Educacional de
Guarapuava, em Regime C.L.T., de acordo com as
seg u intes d is posiçóe s:

1 - DAS VAGAS

_._-_.
OISCIPLlNA HABILITAÇÃOEM TITULAÇÃO C.H, VAGAS

MINIMA

Clinica de
Monogaslricos Medlcma Veterinaria Especializando 06 01
e Terapêutica

Farmacologia
MedlClml Veterinária Especializando 04 01Veterinária

Fruticultura Agronomia Especializando 06 01

Analise de SIstemas,
CiênCias c1<l
Computação,

Informática Engenharia da
EspecIalizando 10 01Computação.

Informalica ou
Processamento
de Dados

Inlroduç.:io a Agronomia Especializando 04 01Agronomia

Malcmatlca e Matemática Especializando 04 01Eslatlstlca

SemiologlB
Animal e Medicina Veterinária Especializando 06 01laboratório
CliniCO

Silvicultura e Agronomia ou
Especializando 06 01Paisagismo Engenharia Florestal

Zootecnia Agronomia. Medicina
G~r<ll e Veterinária EspeCializando 12 01
;"~I"_l.la; ou Zoot(!('.nill

2 DOCUMENTAÇÃOPARAINSCRIÇÃO

o candidato deverá apresentar no ato
da inscrição, os seg uintes documentos:

a). requerimento dirig ido ao Presidente da CC P, com
declaração de acatamento das normas do con-
curso;

b)- fotocópia da Céd ula de Identidade, comprovando
nacionalidade brasileira ou que tenha sido natu-
ralizado;

c) - fotocópia do diploma, certificado ou atestado de
conclusão do curso de graduação em Univer-
sidade ou Faculdade reconhecida pelo MEC. O
candidato cuja formação acadêmica tenha sido
realizada no exterior, devera comprovar ser por~
tador de diploma registrado na forma da Lei, na
data da inscrição;

d)- fotocópia do Histórico Escolar do curso de gra.
duação, em que conste, no seu todo ou parte, a
área e/ou matéria objeto do Concurso;

e)- fotocópia do documento comprobatório de titu-
lação concluída ou em andamento, na éÍrea e/ou
matéria de conhecimento. Somente serão
aceitos certificados e/ou diplomas de curso de
pós.grad uação de Instituição de Ensino Superior
recon hecida pelo MEC;

f)- Fotocôpia do Titulo de Eleitore do comprovante da
última eleição;

g)- fotocópia do comprovante de estar quite com o
, serviço militar, se do sexo masculino;

h)- fotocópia do C.P.F;

i)- comprovante do pagamento da taxa de inscrição;

j)- Curriculu mVitae, constando:
-dados pessoais;
-escolarização;
-atividades profissionais ligadas ao Ensino Su-
perior;

- titulação e acompanhado das fotocópias da do-
cumentação pessoal, titulação acadêmica, ati-
vidades docentes universitárias, trabalhos e
publicações na área, bem como das atividades e
méritos profissionais ligadas à formação aca-
dêmica e não incluídas neste Edital.

3- DO REGULAMENTO E INSCRiÇÃO

3.1 - O Regulamento do presente concurso será
publicado no Boletim Oficial do Municlpio e estará à
disposição dos interessados no Protocolo Geral da
ESCA - Escola Superior de Ciências Agrarias, por
oc'asião da inscrição.
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8 - DISPOSiÇÕES GERAIS

18/05/02
19/05/02 (prorrogável)
19/05/02 (prorrogável)

3.2 - Cada candidato tem direito a uma única ins-
crição no concurso público.

4 - PERíODO E LOCAL DE INSCRiÇÃO

4.1 • A inscrição deverá ser efetuada pessoalmente
ou por procurador legal, no periodo de 15 de abril de
2002 a 03 de maio de 2002. de segunda a sexta-feira.
no horário das 8h ás 11h e das 13h30min ás
16h30min, no Protocolo Geral da ESCA Escola
Superior de Ciências Agrarias, à Rua Simeão
Camargo Varella de Sá, n. o 03, Bairro Cascavel, Gua-
rapuava/Paraná, com apresentação da documen-
tação exigida no item 2, deste Edital.

5 -TAXA DE INSCRiÇÃO

A taxa de inscrição será de R$ 100.00
(cem reais) e deverá ser paga no ato da inscrição, no
ProlocoloGeralda ESCA.

6 - HOMOLOGAÇÃO DA INSCRiÇÃO
,
A homologação da inscrição será pu-

blicada no Boletim Oficial do Municlpio e será fixado
no murais da ESCA, num prazo maximo de 06 (seis)
dias após o término das inscrições.

7 - DAS PROVAS

7.1 - Oconcurso constará de:
a) Prova escrita. de carátereliminat6rio;
b) Prova d idá tica, d e caráte re Iimi natório;
c) Prova de titu los, de ca rate rcla ss ifi catório.

7.2 - Data das Provas

As provas serão realizadas nos dias 18 e 19 de
maio de 2002, sendo;

a) prova escrita:
b) prova didática:
c) provade titules.

8.1 - O prazo de validade deste Concurso Público
será de dois anos, prorrogavel por igual periodo, a
contar da dala de publicação no Diário Oficial do
Municlpio de Guarapuava.

8.2 - Ê vedada a inscrição condicional para posterior
anex.;Jçjo de documentos.

8.3. Ao assumir o cargo, sera exigida do concursa-
do disponibilidade de horário, compatlvel com as
necessidades do Departamento; neste aspecto,
serão observadas as normas legais referentes a
Acumulação de Cargos e Empregos Públicos.

8.4 - A Aprovação no Concurso Público não gera di-
reito a imediata contratação.

8.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela CCP-
Comissão de Concursos Públicos da FEG'- Funda-
ção Educacional de Guarapuava.

Guarapuava. 15 de abril de 2002.

(a) ROGÊ CARLOS DIAS REGIANI
Presidente da CCP/FEG

__ "_.>:.r. M * , ••.•.•.•••.. '"'" " __ ~_"'~" _ •.•.•.•.,

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GUARAPUAVA
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Rua Silllc;1o Camargo V"rclla de :Sil. n" J. 1I;1IrroC,,~cavd
CEI'. S5.04(}.()80 Olw:Jlllla\':.I l'afaJl;i Fltl1cIF,l.'(, (0.'(,\42) 624-3912

CCPIFEG - COMISSÃO DE CONCURSOS
PÚBLICOS DA FEG

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR

AUXILIAR

REGULAMENTO DO EDITAL N.' 022/02

Tendo em visla o Edital n.' 022/02
FEG. de abertura do Concurso Público, destinado ao
preenchimento de vagas para o cargo de
PROFESSOR AUXILIAR. o Presidente da CCP/FEG
- Comissão de Concursos Públicos da FEG -
Fundação Educacional de Guarapuava. torna
público, para conhecimento dos interessados o
seguinte Regulamento:

1- DAS INSCRiÇÕES

1.1 - As inscrições serão efetuadas pelo candidato,
ou por seu procurador legalmente constituldo. no
perlodo de 15 de abril de 2002 a 03 de maio de 2002.
de 2' a 6' feira. no horário das 8h as 11h e das 13h
30min ás 16h 30min, no Protocolo Geral da ESCA -
Escola Superior de Ciências Agrárias, a Rua Simeão
Camargo Varella de Sa, n. o 3, Bairro Cascavel, Gua-
rapuava/Paranâ.

1.2 - São permitidas inscrições por procuração
(por inslrumento público ou particular). mediante a
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Entrega do respectivo instrumento. Quando parti-
cular, deverá vir acompanhado das cópias dos do-
cumentos de identidade do outorgante e do pro-
curador.

1.3 - Cada candidato tem direito a uma única inscri-
ção no concurso público.

1.4 - No ato da inscrição, o ca ndidato deve:

a) preencher requerimento dirigido ao Presidente da
CCP, com declaração de acatamento das normas do
concurso;
b) apresenlarCurriculum Vitae, anexando os seguin-
tes documentos:

folocópia da Cédula de Identidade, que
comprove nacionalidade brasileira ou que
tenha sido naturalizado;
fotocópia do C.P.F;
fotocópia do Titulo de Eleitor e do com-
provante da última eleição;
fotocópia do comprovante de estar quite com
o serviço militar (sedosexomasculino);
fotocópia do diploma, certificado ou atesta-
do de conclusão do curso de graduaçào em
Universidade ou Faculdade reconhecida
pelo MEC. O candidato cuja formação aca-
dêmica tenha sido realizada no exterior,
devera comprovar ser portador de di."':>ma
registrado na forma da Lei, na data ucl jns-
eriça0;

- fotocópia do Histórico Escolar do curso de
graduação, em que conste, no seu todo ou
parte, a área elou matéria objeto do Con-
curso;
fotocópia do documento comprobatório de
curso de pós - graduação concluido ou em
andamento. Somente será aceito docu-
mentaçào comprobatória de curso de pós-
graduação de Instiluição de Ensino Superior
reconhecida pelo MEC;

c) comprovante do pagamento da taxa de inscrição;

d) o Curriculum Vitae deve ser estruturado e apre-
~entaclo na seguinte seqüência:

- dados pessoais;
~ escolarização;
- atividades profissionais ligadas ao Ensino
Superior;
- titulação.

1.5 - A documentação acima relacio-nada deve ser
apresentada em fotocópias, observada a ordem
contida na alinea "b" do item 1.4deste Regulamento,
acampar.nada dos respectivos originais, para con-
ferência.

1.6. No ato da inscrição, cada candida to recebe uma

cópia do Presente Regulamento e uma cópia da lista
dos temas para as provasescrita e didática.

1.7 - O Programa exigido no concurso público res-
tringe-se à área ou sUb-àrea, sendo propo'stos 08
(oito) temas, de similar profundidade de conhe-
cimento, conforme anexo 111,deste Regulamento.

2- DAS PROVAS

2.1 -O concurso público consta de:

a) prova escrita, com leitura pública, de carater
eliminatório;

b) prova didática, de caráter eliminatório;
c) prova de titules, com análise do Curriculum

Vitae, de caráter classifica tório.

2.2 - As provas do concurso serão realizadas nos
dias 18 e 19 de maio de 2002, na ESCA - Escola
Superior de Ciências Agrárias, no CEDETEG, ã Rua
Sime~o Camargo Varella de Sá, n.O03. Bairro Cas-
cavel, Guarapuava/Paraná.

2.3 - A prova escrita será realizada no dia 18/05/02,

com inicioàs 8 horas e deve versará formalmente e de
modo dissertativo sobre conhecimentos teóricos,
visando avaliar a capacidade de sistematização e
dominio do assunto relativo ao tema sorteado,
conforme ANEXO 111- TÓPICOS E BIBLIOGRAFIA
RECOMENDADA, deste Regulamento.

2.4 - O tema da prova escrita é idêntico para todos os
candidatos da mesma disciplina, e escolhido por
sorteio dentre os temas do programa, na presença
dos inscritos, minutos antes do inicio da prova.

2.5 - Os candidatos deverão comparecer para a pro~
va escrita, no horário determinado, munidos de ca.
neta esferográfica com tinta azulou preta.

2.6 - Sorteado o tema da prova escrita, sera con-
cedido aos candidatos um tempo máximo de 30 (trin-
ta) minutos, para consulta livre.

2.7 -As eventuais anotações da consulta livre não

pode ser utilizadas durante a prova escrita.

2.8 - A prova escrita terá a duração máxima de 4
(quatro) horas, incluindo o tempo para a consulta
livre.

2.9 - A prova escrita é eliminatória, desclassificando
do concurso o candidato que não alcançar nota
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mínima 7, O (sete vírgula zero). na escala de 0, O(zero
virguJa zero) a 10,0 (dez vírgula zero).

2.10 - A leitura pública da prova escrita, obrigatória
para o candidato, será realizada perante a Banca
Examinadora, no dia 18/05/02, com ini.:io âs 14
horas.

2.11 - Cada membro da Banca Examinadora ex-
pressa sua avaliação, atribuindo nota na escala de
0,0 (zerovirguta zero) a 10,0 (dez vírgula zero), sen-
do a nota final, a média aritmética das notas atri-
buídas.

2.12 - A prova escrita será avaliada de acordo com
os critérios abaixo, sendo que a valoração a ser
atribuida a cada um destes, fica a cargo da nanca
Examinadora:

a) apresentação (introdução - desenvolvimento-
conclusão);

b) conteúdo ( minimo - organização - clareza de
idéias);

c) ling uage~ (clareza - propriedade -correção).

2.13 - O resultado da prova escrita e a convocação
,)~"a a prova didática serão afixados em Edital, no
local do Concurso, após o término da leitura pública
da prova escrita

2.14 - O candidato que não alcançar, na prova es-
crita, nota minima de 7,0 (sete virgulazero), não será
convocado para a prova didática.

2.15 - A prova didática, em que o candidato profere
aula pública, será realizada no dia 19/05/02, com
Inicio as 8 horas, visando apurar a capacidade de
planejamento de aula, de comunicação e de sínlese
do candidato, bem como o seu conhecimento da
mate ria e domínio dos processos e técnicas de
ensino.

2.16 - A prova didátIca poderâ ser prorrogada até o
dia 20105/02, caso o tempo determinado no Edital
1ão seja suficiente para atender, no dia 19/05/02,

tOdos O;;) candidatos convocados.

2.17 - A prova didática versara sobre os mesmos
temas propostos para a prova escrita, excluido o
tema sorteado na prova anterior. O sorteio ocorrerã
após o término da prova escrita.

2.18 - Ao iniciar a prova didãtica, o randidato forne-
ce a cada um dos três membros da Banca [xamina-
dora, o respectivo Plano de Aula.

2.19 - Os recursos didãlicos a serem utilizados são
de livre escolha do candidato, desobrigada a Insti-
tuiçãode fornece-los.

2.20 - A preleção do candidato tem duração de 40
(quarcnt3) minutos e não pode ser interrompida, nem
ser objeto de questionamento antes de o candidato
tê-IFI concluido.

2 21 - Na pl'Ova didática é vedada a presença de can-
didato concorrente.

2.22 - Cada membro da 8anca Examinadora ex-

pressa sua avaliação, atribuindo nota na escala de
0,0 (zero virgula zero) a 10,0 (dez virgula zero), sen-
do a nota final, a média aritmética das notas atri-
buidas.

2.23 - A prova didãtica é eliminatória, desclas-
sificando do concurso o candidato que não alcançar
nota mínima 7,0 (sete vlrgula zero), na escala de 0,0
(lera virgula zero) a 10, O (dez virgu lazero).

2.24 - O Edital com o resultado da prova didãtica se-
rá afixado, no local do concurso, no maximo 24 horas
após otérmino da prova.

2.25 - A prova deliluloscaracteriza-sepelaanálise
e avaliação dos titulas constantes do Curriculum
\fita0 dos candidatos aprovados na prova didâtica,
pela Banca Examinadora, e'sera realíz~da no dia
19/05/02, em sessão reservada, podendo ser
prorrogada, observados ositens:

a) titlJl~lÇ[lO aC(ldêmica;
b) ath ,ué.ldes docentes universitárias;
c) trebalhos e publicaçOes na área;
b) atividades e méritos profissionais não in-

cluídos na alinea "b" do item 1.4 deste Regula-
mento:

e) outros titulas e atividades.

2.26 - A nota final da prova de titulas. na escala de
O, O (zero virgula zero) a 10,0 (dez virgula zero), sera
c~lculadé.l tornando-se por base a pontuação obtida
no gabarito do ANEXO 11. CRITERIOS PARA A
AVALIAÇÃO DOS TiTULaS e remetida a Comissão
doConcurso.

2.27 - Não haverá segunda chamada para as pro-
vas, importando a ausência do candidato na atri-
buição de nola igual a O,O(zero virgula zero) e na sua
conseqüente eliminação do concurso.

2.28 - Não haverá, igualmente, a realização de pro-
vas fora do hora rio e do local previstos.

2.29 - O Edital com o resultado da prova de titulas. a
classificélÇão dos candidatos e convocação para

exames médicos pré-admissionais, sera afixado no
local do concurso, após o cálculo da Media Final.
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3-DOS RESULTADOS FINAIS

3.1 - O calculo da Nota de Aprovação (NA) será apli-
cado somente aos candidatos aprovados na prova
didática, obedecendo a média aritméti~a entre a
prova escrita (PE) e a prova didática (PD).

NA~ PE.':.PD
2

3.2 -A Média Final(MF) écalculadaobedecendoá
S-?]L i'"'.te Donderação de notas: Nota de Aprovação
(NA) X 3 mais Nota dos Titulas (NT) X 2 e o somatório
dos resultados é dividido por 5 (cinco), com 01 (uma)
casa decimal, e o devido arredondamento na
segunda casa, se for o caso, utilizando a regra uni-
versal de aproximação de casas.

MF~ (NAx3l..:UtLIA2l
5

3.3 - A prova de titulas sera considerada apenas
para fins de classificação.

3.4 - O Edital c\onvocando os classifi-cados para
perícia médica. para preenchimento de vagas, será
afixado no local do concurso, até cinco dias apôs o
resultado final.

3.5 - A contratação dos habilitados no concurso
f'úblico é processada observando-se a ordem de cla-
ssificação.

3.6. No caso de empate é dada preferência, para fins
de contratação, ao candidato que:

a) Obtiver melhor nota, pela ordem: na prova didá-
tica, na prova de tltulos e na prova escrita;

b) tiver maior tempo de magistério em Instituição
de Ensino Superior.

3 7 - A aprovação no Concurso Público não gera
direito à imediata contratação.

3.8 ~Para efeito de admissão, o candidato aprovado e
convocado ficará sujeito á aprovaçáo em Perlcja
Médica, a ser realizada pela Secretaria Municipal de
Saúde.

3.9. O candidato que não for considerado apto no
exame de saúde, será eliminado do concurso. O lau-
do médico poderâ ser instruido facultativamente com
oulros exames complementares a critério do perito
examinador e sob as expensas do candidato.

3 10 - O candidato aprovado e convocado terâ o
peflodc entre 20 de maio de 2002 a 31 de maio de
2002, para assumir suas atividades.

3.11 - O candidato que convocado, recusar a admis-
são ou deixar de assumir o exercício de sua função,
no prazo estabelecido, perderá sua vaga, bem como
todos os direitos decorrentes de sua aprovação no
concurso, não cabendo posteríor recurso.

3.12 - A admissão far-se-a no nível inicial da tabela
salarial da FEG - Fundação Educacional de Gua-
rapuava, conforme segue:

a) Professor Auxiliar, nlvel superior, com Espe-
cialização: RS 10,00 (dez reais)a h/a;

b) Professor Auxiliar, nlvel superior, com
Mestrado: RS 12,40 (doze reais e quarenta
centavos)ah/a;

. c) Professor Auxiliar, nivel superior, com
Doutorado: RS 15,00 (quinze reais) a h/a.

3.13 - ~ facultado ao candidato solicitar o seu des-
locamento para o final da ordem de classificação, no
momento da convocação para o preenchimento do
cargo.

4 - DAS VAGAS

Os candidatos deverão observar os
critérios estabelecidos no ANEXO I - DISCI-
PLINAS, HABILITAÇÃO, TITULAÇÃO MíNIMA.
CARGA HORÁRIA E VAGAS deste Regulamento,
quanto á habilitação de nlvel superior e a titulação
mínima exigida, para as áreas ou disciplinas dos
cursos de Agronomia e Medicina Veterinária.

5. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

5.1 - A inscrição do candidato implica no conhe-
cimento e na aceitação das condições estabelecidas
no, inteiro teor do Edital e do Regulamento do Con~
curso Público.

5.2 - O Concurso Púbiico terá validade de 2 (dois)
anos, a contar da data da homOlogação dos resul~
tados, podendo ser prorrogado por igual periodo.

5.3 - A homOlogação das inscrições e a convocação
dos candidatos para a prova escrita e sorteio dos
temas serão publicadas no Boletim Oficial do Muni~
cipio e serão afixados em Edital, na ESCA - Escola
Superior de Ciências Agrárias.

5.4 - Fica ressalvado o direito de recurso, por via
administrativa, ao candidato que tiver seu reque~
rimento de inscrição indeferido.

5.5 - O recurso referido no item anterior deverâ ser
interposto no Protocolo Geral da ESCA, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas a partir da publi-
cação do Edital, de que trata o item 5.3 e deverá



10- BOLETIM OFICIAL DO MUNIClplO ANO VIII - NO337 GUARAPUAVA 15 a 211ABR/2002

ser dirigido à Comissão de Concursos Públicos, que
emitirá decisão em 'gual prazo.

5,6 - O concurso será prestado perante uma Banca
Examinadora constituida de 3 (três) professores
com titulação igualou superior à do candidato.

5,7 . Serão publicados no Boletim Oficial do Muni-
c/pio, bem como afixado nas dependências da ESCA,
o Edital contendo o resultado do concurso e a relação
dos candidatos aprovados.

5.8 - O candidato que discordar do resultado, poderá
em 10 (dez) dias ingressar com recurso, junto à Co-
"'1issão de Concursos Públicos.

5.9 - Será excluido do concurso, por ato do Pre-
sidente da Comissão, o candidato que fizer em
qualquer documentação, declaração falsa, inexata
ou diferente do exigido neste Regulamento, ainda
que verificada posteriormente.

5.10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Co-
missão de Concursos Públicos.

Guarapuava. 15 de abril de 2002.

Analise de Sistem;ls.
Ciências da
Computação.

Informática Engenharia da
EspeCializando 10 01Computação.

Informática ou
Processamento

de Dados

In!rodução à Agronomia Especializando 04 01Agronomia

Matemática e Matemática Especializando 04 01Estatrstica

Semiologia
Animal e Medicina Veterinar a Especializando 06 01laboratório
Clinico

Silvicultura e Agronomia ou
Especializando 06Paisagismo Engenharia Floresfal 01

Zootecnia Agronomia. Medicina
Geral e Velerinária Especializando 12 01
Especial ou Zootecnia

Guarapuava, 15 de abril de 2002

(a) ROGÊ CARLOS DIAS REGIANI
Presidente Ih CCP/FEG

(a) ROGÊ CARLOS DIAS REGIANI
Presidente da CCP/FEG - -- _te

-

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GUARAPUAVA
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

:,ua Sllne~o Cnmnrgo Vnrdla de S3. n e 3. Bairro Ca~cavcl
CF!' R~ 040.0Rll Guarllpu<lva Il'aranil Fonc/Fa:( (O:(l(42) 624-3912

ANEXO 1- DO REGULAMENTO DO
EDITAL N .• 022/2002 - CCP/FEG

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GUARAPUAVA
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Rua Sllucflo Call1all,:n Vim:l1a de Sol. n." 3. Ilairrn Ca~cllvcl
CEP. 85.040-080 GuarapullV:J I f':1ral1;"1 Fon('/Fa:(: (0'(:(42) 624-3912

ANEXO 11 - DO REGULAMENTO DO
EDITAL N .• 022/2002. CCP/FEG

DISCIPLINA HABILITAÇÃO EM TITULAÇÃO C H VAGAS
MiNIMA ..

DISCIPLINAS, HABILITAÇÃO, TITULAÇÃO
MíNIMA, CARGA HORÁRIA E VAGAS

Climca de
Monogástricos Medicina Veterinária Especializando 06
e Terapêutica

Farmacologl3
Veterinária MediCIna Veterinária Especializando 04

01

01

CRITÊRIOS PARA A AVALIAÇÃO DOS TiTULOS

1.- TITULAÇÃO ACADÊMICA (Limite: 3,0 pon-
tos)

1.1 -Cursode Doutorado

a) concluido 3.0 ponlos
b) com créditos concluido5, mais

Qu a iificação 2.5 po ntos

1.2- Curso de Mestrado

Fruticultura Agronomia Especializando 06 01 a) concluido . .................. 2,5 pontos
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b) com créditos concluidos, mais
qualificação 2, Opontos

3. Curso de Especia lizaçao (comcarga horáriade
360horas ou mais)

a) concluldo (1,0 ponto por curso,
máximo de 2 cursos) .. 2.0 pontos

b) em andamento (0.5 ponto por curso,
máximo de 2 cursos) . 1.0 ponto

1.4 • Na avaliação da Titulação Acadêmica, será
considerada apenas a maior titulação.

2 -FORMACÃOCORRELATA (Limite: 2,Opontos)

2.1 - Curso de Aperfeiçoamento, com carga ho-
rária de 120 a 359 horas (0,5 ponto por curso, má-
ximo de 2 cursos). . , 1,Oponto

2.2 - Curso de Graduação (exceto aquele indispen-
sável para o concurso)

a) licenciatura plena I bacharelado (0,5 ponto por
curso,até 2 cursos concluidos) 1,0 ponto

b) licenciatura curta (0,25 ponto por curso, até 2
cursos concluídos) 0,5 pontos

3-CURSOS NA ESPECIALIDADE (Limite: 1,5 pon-

tos)

3.1 - Curso com freqüência e aproveitamento, com
carga hora ria de 16 a 119h (0,5 pontos por curso,
atê3cursos) . 1,5pontos

5 -TRABALHOS E PUBLICAÇÕES NA ÁREA
(Limite: 1,0 ponto)

5.1 - Autoria ou coautoria de livro(s) (0,5 ponto por
livro. até 2Iivros) 1;0 ponto

5.2 - Colaboração/Organização de Iivro(s): (0.25
ponto por livro. até 02 partlcipações) ... 0.5 pontos

5.3 -Artigos publicados na área (0.25 ponto por artigo
publicado, até 4 artI90s) 1.0 ponto

5.4 - Apresentação de trabalhos na área, em Con-
gressos, Seminários, Simpósios, Palestras (0,2
por apresentação, até 4 eventos) 1,0 ponto

6 - OUTRAS ATIVIDADES E TITULOS (Limite: 1,0
ponto)

6.1-Exercicio profissional dentro da especialidade
(0.25 por ano. até4 anos de trabalho) ..... 1.0 ponto

6.2 -Aprovação em Concurso(s) Públlco(s) (O.25 por
concurso, até 2 concursos) O,5 pontos

6.3 - Organização/Coordenação de Congressos,
Simpósios, Seminarios, Cursos, Palestras (0,25
por evento, até 2 eventos) 0,5pontos

4 - ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS (Limite: 1,5

pontos)

3.3 . Participação em Seminários, Congressos e
Palestras, com duração minima de 02 dias (0,25
porevento, até 2 eventos) 0,5pontos

3.2 - Curso com freqüência,
de 16 a 119 horas. (0,25
Cursos) ...

com carga horária
por curso até 04

........ 1.0 ponto

6.4 . Participação em atividades administrativas
ou pedagógicas (exceto docencia), em institui-
ções públicas ou privadas, pontos por na
especialidade (0.25 participação. até 2
participações) O,5 ponto

6.5 - Cargo de Direção/Chefia (0.5 por mandato
concluido.até 2 mandatos) 1.0 ponto

4.1 - Tempo de Magistério Superior

a) na Grad uação (0,25 ponto por semestre, até 6 se-
mestres).. .. 1,5 pontos

b) na Pós-Graduação (0.25 ponto por curso, até 6
cursos) 1.5pontos

j.2 -Atividades de Pesquisa/ Extensão

a) execução (0,5 ponto por atividade conclulda. até 2
atividades)... .. 1.0 pento

b) orientação (0.25 por atividade concluida, até 4
atividades) 1.0 ponto

TOTALDECRÉDITOS DA PROVA
DETiTULOS ...............•.......•............ 10,0 pontos

Guarapuava, 15 de abril de 2002.

(a) ROGÉ CARLOS DIAS REGIANI
Presidente da CCP/FEG
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FUNDAÇÃOEDUCACIONALDEGUARAPUAVA
ESCOLASUPERIORDECIÊNCIASAGRÃRIAS

Rua Sundn Camarg(l Varella de Sã, Il,b J, 13aírroCascavel
CEP. R5 O'\Cl.llj{O GlIarapu;Jv;J I Pdl<lna FUl1clFa:\. (1):o()\42) (,24-3912

ANEXO 111-DO REGULAMENTO DO
EDITAL N,. 022/2002 - CCP/FEG

TÓPICOS EBIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

1 - DISCIPLINA: Clinica de Monogilslricos e
Terapêutica

1,1 -Tópicos

a) C.:--licaeqüina;
b) Neonatologia eqüina (vida intra e extra-uterina,

colostro e septicemia);
c) P ro blemas ósseos - a rti cu la re s em eq ü ino s;
d) Insuficiência renal em pequenos animais:
e)Sindrome urológica felina (SUF);
f) Principais dermatopatias em pequenos ani-

mais;
g)"Diabete mellitus~ em pequenos animais;
h) Principais neuropatlas em pequenos animais.

1.2 -Bibliografia Recomendada

a) CRISHNAM. Neurologia de pequenos ani-
mais.

b) ETTINGER, Tralado de medicina inlerna de
pequenos animais.

c) HOWARD, J. L. Currenl velerinary Iherapy:
lood animal practice 2. Philadelphia: W. B.
SaundersCompany.1986.

d) KIRK. Dermalologia.
e) i,OSINSON, N. E, Currenl Tehrapy in equine

medicine 2. Phiiadelphia: W. B. Saunders
Company.1987.

f) SAVAGE, C. J. Segredos em medicina de
eqüinos. São Paulo: Artes Médicas Sul. 200 1.

g) SMITH. Clinica médica de grandes animais.
Rio de Janeiro' Guanabara Koogan.

h) STASHAK. Claudicação em eqüinos segun-
doAdams. SãoPaulo. Roca.

2-DISCIPLlNA: Farmacologia Veterinilria

2.1 -Tópicos

a) Vias de administraç~o e mecanismos de ação
das drogas,

b) Antibioticoterapia em pequenos animais:
c) Drogas anestésicas em pequenos animais;
d} Drogasanestésicas emgrandes animais;
2) Farmacologia do sistema cardiovascular:
f) Farmacocinética e farmacodinãmica dos anti-

inflama t6 rios não-es te r6id es;

g) Farmacocinética e farmacodinâmica dos glico
e mineralocorticóides;

h) Anti-helminticos usados na Medicina Veteri-
nária.

2.2 .Bibliografia Recomendada

a) AHRENS, F. A. Farmacologia Veterinaria,
Artes Médicas. Porto Alegre. 1997.

b) BOOTH, N. H.; McDONALD, L. M. Farma-
cologia c terapêutica em veterinária, 6. ed.
G.Koogan,RiodeJaneiro.1992.

c) RANG, H. P. & DALE, M. M. Farmacologia. 3.
ed. G. Koogan, RiodeJaneiro.1997.

d) SPINOSA, H. S. Farmacologia aplicada à me-
dicina veterinária. 2. ed. G. Koogan, Rio de
Janeiro.1999.

3 - DISCIPLINA: Semiologia Animal e Laboralório
Clinico

3.1 •Tópicos

a) Semiologia geral: avaliação do paciente (pe-
quenos animais);

b) Semiologia geral: avaliação do paciente (gran-
des animais);

c) Avaliação clinica semiológica do sistema nervo-
so em pequenos animais;

d) Avaliação do apareiho locomotor em equideos:
e) Semiologia do aparelho reprodutor masculino de

bovinos;
1) Semiologia do aparelho urinário;
g) Semiologia do aparelho digestório de cães;
h) Semiologia dermatológica.

3.2 - Bibliografia Recomendada

a) HORST, J. C. Clinica de lãs enfermidades Del
perro. Ed.Acribia, 1977.

b) MANNSMANN & Me ALlISTER. Equine me-
dicie and surgery. 3. ed.AVP,1982.

c) ROMEO, N. & CURIOI, C. Semiologia clinica
de lãs cojeras y su diagnostico diferencial.
Ed. H. So, Buenos Aires. 1987.

d) ROSEMBERGER, G. Exame clinico dos bovi.
nos, 2. ed. G. Koogan, 1983.

4-DISCIPLINA: Zoolecnia Geral

4.1. Tópicos

a) Taxonomia zootécnica;
b) Nomenclatura do exterior dos eqüideos e

sua relação anatômica;
c) Bovinoculturadeleite;
d) Bovinocultura de corte;
e) Equideocultura;
f) Suinocultura;
g) Avicultura;
h) Bubalinocultura,
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4.2-Bibliografia Recomendada

a) CHRISTENSEN, V. W. Produeeion poreina,
5. ed, México: Continental, 1986.

b) DEGASPERI, S. & PIEKARSKI, P. R. Bovi.
nocultura leiteira. São Paulo: Vara/a, 1990.

c) JARDIM, W. R. Bovinocultura, Inst. Cam-
pineiro de Ensino Agricola. Campinas, 1991.

d) NASCIMENTO, C, & CARVALHO, L. M. Cria-
çãode Bufalos,Brasilia: Embrapa, 1993.

el TORRES, A. P.; JARDIM, w. R. e JARDIM, L. F.
Manual de zootecnia, 2. ed. São Paulo:
Ceres,1982

fI TORRES, A. P. & JARDIM, w. R. Criação do
cavalo e outros equinos, 3. ed. São Paulo:
NObel,1985.

5-DISCIPLlNA: Informá tica

5.1- Tópicos

a)lnternet: TCP /lP;
b) SistemasOperacíonais;
c)Arquitetura de Computadores;
d) Redes de Computadores;
e) ~ i: Mas de Informações;
f) Bancode Dados;
g) Linguagemde Programaçao;
h)Algoritmos.

5.2-Bibliografia Recomendada

a) ELMASKI, Ramez. Fundamentais of Data.
base Systems. New York: Addison Wesley
Publishing Company .. 1993.

b) HAYES. John P. Computer architecture. 2.
ed. NewYork: MacGrowHill, 1988.

cl MANBER, Vid. Introduction to Algorlthms: a
create approach. Massachusetts Addison
Wesley Pu blishing Company, 1989.

d) QUARTEMAN, John S.; CARL, Mitchell. The
Internet Connection: System connectivity
and configuration. New York: Massachusetts
Addison Wesley Pu blishing Company, 1994.

" c,0~RES, LUIz Fernando. Redes de Com-
putadores. Rio de Janeiro: Campos, 1995.

f) STEVENS, W. Richard. TCP IIP illustrade: the
protocols. Massachusetts, 1994.

glZELKOWITZ, Marvin V. Programming Lan-
guages Oesing and Implementation. Pretice
Hall International Editors.

h) WASHBURN, Kevin. TCP I IP running a su-
cessful network. New York: Addison Wesley
Publishing Company, 1993.

,-DISCIPLINA: Matcmática

.1- Tópicos

a) Funções;
b) Limites;
c)Derivadas;
d)lnlegrais Definidas e Indefinidas;

e) Matrizes:
f) Geometria Analitica Plana;
g)Vetores;
h)Grandezas e Números.

6.2-Bibliografia Recomendada

a) BOLDRINI, C. et. Álgebra linear,
b)GIOVANNI, J. R. Malematica 2' Grau: Con-

junto, Funções e Progressões.
c) RIGH ETTO, A. Cálc ulo diferencial e Integral.
d) VENTURI, J. J. Álgcbra Vetorial e Geometria

Analitica.

7 -DISCIPLINA: Introdução á Agronomia

7.1- Tópicos

a) Ética, Moral e Ciência Ciência Agronômica e
Agronomia;

b) Fu nção Social do Profissional deAgronomia;
c) Especialidades: Aplicação do Conhecimento

dentro dos Diferentes Sistemas Agrícolas;
d) Áreas de Atuaçao: Solos, Climatologia, Admi-

nistração;
e) Áreas de Atuaçao: Filolecnia, Fitopatologia e

Zootecnia;
f) Aspectos Profissionais: Áreas de Atuação do

Profissional de Agronomia em Pesquisa,
Ensino, Extensão, Planejamento;

g) Diretrizes Curriculares do Curso de
Agronomia;

h) Perfil do Engenheiro Agrõnomo na Atualidade:
Avanços Cientificas, Globalização.

7.2-Bibliografia Recomendada

aI ACCARINI, J. H. Economia Rural e Desen-
volvimento: reflexões sobre o caso brasi-
leiro.SaoPaulo: Ed.Vozes, 1985.p.17-72,

bl MARTINI, G. & RESKOW, P. R. O modelo, os
instrumentos e as transformações na
estrulu ra de produção ag rícola.

c) MARTINI, G. & GARCIA, R. C. Os impactos
sociais na modernização agrícola. São
Paulo: Ed.Caetés, 1987. p. 19-37.

d) MUZILLI, G. & GARCIA, R. C, Os impactos
sociais na modernização agricola. S:3:o
Paulo: Caetés, 1987. p. 230-237,

8 - DISCIP LI NA : SlIvic u Itura c Paisag ismo

8,1. Tópicos

a) Dendrologia;
b) Ecologia Florestal;
c) Viveiros Florestais;
d) Formaçao e Regeneraçao de Povoamentos

Florestais;
e) Manejo Florestal;
f) Paisagismo;
g) Parques e Jardins;
h) Dendometria e Inventario Florest;:]1
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8 - Bibliog rafia Recome ndada

a) CAMPOS. J. C. C. Dendrometria: I parte.
b) COSTA. M. A. S.: COSTA. C. S. Silvicultura

geral.
c) FLOR. H. M. Principios e métodos sil-

viculturais tropicais.
d) PESSON. P.Ecologia florestal.
e) MACHADO, P. A. Direito ambiental brasi-

leiro.

9 - DISCIPLINA: Fruticultura

9.1 Tópicos

a) Os fatores climáticos e a fruticultura:
b) Controle fitossanitário;
c) Colheita, comercializaçao e industrialização

de frutas;
d) Nutriçãomineral;
e) Métodos de propagaçao / principais tipos de

':lodas;
l) Planejamento, formação e manutenção de po-

mares;
g) Principais tiposde solos, manejo e correções;
h) Relação de frutiferas mais comuns, classifica-

ção botãn ica e pr inCI pa isca racte ri 5 tica s.

9.2 Bibliografia Recomendada

a) ANDERSEN. O.: ANDERSEN, V. U. As 'rutas
silvestres bras ileiras. R ia de Janeiro: Globo.
1988.

O) DC.'JADIO. L. C. Fruticultura tropical. FUNEP.
1992.

c) EMB RAPA,. F rutas nativas dos cerrados. Bra-
silia.1994.

d) FALCÃO, M. A. Aspectos fenológicos e de
produtividade de algumas fruteiras cultivadas
na Amazônia, FUA/CNPq/INPA. Manaus,
1979. .

e) GOMES, P. Fruticultura brasileira. São Paulo:
Nobel.1972.

f) GOSSELlN. H. ABC da fruticultura. Coleção
Habitat. Presença, 1996.

g) MANICA, I. O pomar doméslico. Globo. 1987.
h) . Fruticultura em pomar doméstico:

"pla-n-e]amento, formação e cuidados. Ceres,
1993.

i) . Fruticultura em áreas urbanas:
ÃrbõrTzação com plantas frutrferas. Instituto
Campineiro de Ensino Agricola, 1997.

j) MARANCA, G. Fruticultura comercial: mamão,
goiabaeabacaxi. SãoPaulo:Nobel,1985.

k) . Fruticultura comercial: manga e
abacate. sao Paulo: Nobel. 1976.

I) MURAYAMA. S. Fruticultura. Campinas:
Instituto Campineiro de EnsinoAgrí cola. 1973.

m) SilVA. S. Frutas no Brasil. São Paulo:
EmpresadasArtes.1996.

Guarapuava. 15 de abril de 2002.

(a) ROGÊ CARLOS DIAS REGIANI
Presidente da CCP/FEG
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