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À Coordenação de Concurso 
Pró-Reitoria de Pessoal/PR4 
 
 
Assunto: Sistematizações das provas práticas para o concurso docente do Museu Nacional 
 
À Coordenação, 
 
Informamos as sistematizações das provas práticas do concurso docente para os candidatos às vagas 
dos respectivos departamentos do Museu Nacional: 
 

MC-095: Departamento de Antropologia - Setorização: Arqueologia 

O candidato deverá dissertar a respeito de 5 (cinco) peças, fragmentos ou imagens de artefatos líticos 

arqueológicos brasileiros, abordando os seguintes aspectos: a) identificação e justificativa dos 

critérios utilizados para tal fim; b) tecnologia de confecção; c) contextualização cultural e geográfica. 

As peças serão previamente selecionadas pelo curador das coleções do setor de Arqueologia e pela 

coordenadora das atividades de resgate do Museu Nacional. A prova terá a duração de 4 (quatro) 

horas. 

 

MC-096: Departamento de Geologia e Paleontologia - Setorização: Paleoinvertebrados 

O candidato deverá realizar a identificação e descrição macroscópicas de paleoinvertebrados, com 

auxílio de bibliografia correlata. A avaliação será realizada pela acuracidade das identificações e 

descrições, realizadas pelos candidatos, dos fósseis disponibilizados. 

 

MC-097: Departamento de Vertebrados - Setorização: Sistemática e taxonomia de Aves 

Neornithes 

O candidato deverá identificar 10 (dez) lotes de exemplares ou parte de exemplares, da coleção do 

Setor de Ornitologia até o nível hierárquico definido pela banca e elaborar relatório escrito 

justificando as identificações. 
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Os exemplares a serem identificados serão sorteados, no dia da prova, na presença dos candidatos, a 

partir de 20 lotes de exemplares, ou parte de exemplares, da coleção do Setor de Ornitologia, 

previamente escolhidos pela banca examinadora. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 
 

 


