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ou do Termo de Confirmação de Inscrição de que trata o subitem 5.13.1.
6.2.1 - Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento,
após o fechamento dos portões.
6.2.2 - O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela
constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.
6.2.3 - Após identificado e instalado em sala de provas, o candidato não poderá consultar ou
manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das provas.
6.2.4 - Fechados os portões, iniciam-se os procedimentos operacionais relativos ao concurso no
qual será observado o contido no subitem 15.5.
6.2.5 - O horário de início das provas será definido dentro de cada sala de aplicação, observado
o tempo de duração estabelecido em Edital de convocação para as provas.
6.3 - A inviolabilidade das provas será comprovada somente no Posto de Execução, no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante Termo Formal, e na presença de, no mínimo, dois
candidatos.
6.4 - Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver previamente cadastrado e
munido do original de seu documento oficial de identidade, não sendo aceitas cópias, ainda que
autenticadas.
6.4.1 - Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens,
conselhos, etc); passaporte brasileiro (ainda válido); certificado de reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público e da Magistratura; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o
modelo com foto, obedecido o período de validade).
6.4.2 - Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento ou casamento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto ou com o período de validade
vencido), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis,
não-identificáveis e/ou danificados.
6.4.3 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com
clareza, a identificação do candidato e deverão conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia e data de
nascimento.
6.4.3.1 - O documento de identidade do candidato permanecerá junto à fiscalização, em local
visível da respectiva sala de prova, para melhor identificação do candidato durante a realização da prova
e, se for o caso, para identificação dos pertences pessoais de que trata o subitem 6.4.8, devendo ser
restituído ao candidato no momento da devolução do seu Caderno de Prova e do seu Cartão-Respostas,
quando de sua saída definitiva da sala de aplicação da prova.
6.4.4 - Durante as provas não será admitido:
a) qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros,
manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras (também em relógios), agendas eletrônicas ou
similares, telefone celular, BIP, máquina fotográfica, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor
de mensagens;
b) o uso de boné, boina, chapéu, gorro, lenço ou qualquer outro acessório que impeça a visão
total das orelhas do candidato.
6.4.5 - É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma.
6.4.6 - Somente serão permitidos assinalamentos nos Cartões-Respostas feitos pelo próprio
candidato, vedada qualquer colaboração ou participação de terceiros, respeitado o contido na alínea "b"
do subitem 5.11.1.
6.4.7 - Durante a realização das provas, o candidato deverá transcrever, como medida de
segurança, em letra manuscrita cursiva, de próprio punho, um texto apresentado, para posterior exame
grafológico e confirmação de sua identificação.
6.4.8 - Os pertences pessoais, inclusive aparelho celular, deverão ser entregues aos fiscais de
sala e ficarão à vista durante todo o período de permanência dos candidatos em sala, não se responsabilizando a ESAF por perdas ou extravios ocorridos durante a realização das provas, nem por
danos neles causados.
6.5 - Somente durante os trinta minutos que antecederem o término das provas, poderão os
candidatos copiar seus assinalamentos feitos no Cartão-Respostas.
6.6 - Não haverá segunda chamada para as provas.
6.7 - Em nenhuma hipótese o candidato poderá prestar provas fora da data, do horário estabelecido para fechamento dos portões, da cidade, do local e do espaço físico predeterminados.
6.8 - Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de Sala o seu
Cartão-Respostas e o seu Caderno de Prova.
6.9 - Na correção do Cartão-Respostas, será atribuída nota zero à questão com mais de uma
opção assinalada, sem opção assinalada ou com rasura.
6.10 - Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão-Respostas por erro do candidato.
6.11 - Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de provas, após decorrida 1 (uma)
hora do início das mesmas, por motivo de segurança.
6.12 - Não será permitido, em nenhuma hipótese, o ingresso ou a permanência de pessoas
estranhas ao concurso no estabelecimento de aplicação das provas.
6.13 - O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar
o seu Cartão- Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização
da leitura óptica.
6.14 - Poderá haver revista pessoal por meio da utilização de detector de metais e os candidatos
com cabelos longos deverão prendê-los.
6.15 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além
de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar acompanhante, que ficará em sala reservada
para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas.
7 - DAS PROVAS
7.1- Serão aplicadas 2 (duas) provas objetivas e uma prova discursiva, eliminatórias e classificatórias, relativas às disciplinas constantes do quadro abaixo, cujos programas constam do Anexo I
deste Edital:
Nº. de
questões

Peso

Objetiva 1 D1- Língua Portuguesa
(Comum a
todos
os Cargos)

12

2

D2- Língua Inglesa
D3- Raciocínio Lógico - Quantitativo
D4- Ética na Administração Pública
D5- Recursos Hídricos - Legislação Aplicada
D6- Direito Constitucional e Administrativo
Objetiva 2 D7- Conhecimentos Específicos

8
8
8
12

1
2
1
2

12

1

40
Quant.

2

Provas

Discursiva

Disciplinas

Consistirá de tema específico para cada
cargo.

1

Pontuação ponderada
Máxima
Mínima
por prova por prova
92
46

80
40
Pontuação
Máxima
Mínima
60
30
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7.1.1 - Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital não será objeto
de avaliação nas provas do concurso.
7.2 - DA PROVA DISCURSIVA
7.2.1 - Esta prova, a ser aplicada juntamente com a Prova Objetiva 2, de caráter eliminatório e
classificatório, valerá, no máximo, 60 (sessenta) pontos.
7.2.2 - A prova discursiva versará sobre o desenvolvimento de 1 (um) único tema, para cada
Cargo, em letra cursiva legível, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), em um mínimo de 40
(quarenta) e um máximo de 60 (sessenta) linhas.
7.2.3 - Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos considerados habilitados
e classificados nas provas objetivas, na forma estabelecida no subitem 10.1, alíneas "a" e "b", até o
limite estabelecido no quadro a seguir, por Cargo/Área de Conhecimento:
Cargo/Área de Conhecimento

Quantidade de provas a serem
corrigidas
Ampla con- Portador de decorrência
ficiência
Especialista em Recursos Hídricos
285
15
Especialista em Geoprocessamento
33
5
Analista Administrativo/Administração
45
5
Analista Administrativo/Arquivologia
9
Analista Administrativo/Biblioteconomia
9
Analista Administrativo/Ciências Contábeis
12
Analista Administrativo/Ciências Econômicas
12
Analista Administrativo/Comunicação Social - Jornalismo
5
Analista Administrativo/Comunicação Social - Publicidade e Pro5
paganda
Analista Administrativo/Comunicação Social - Relações Públicas
5
Analista Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação 5
Desenvolvimento de Sistemas e Administração de Banco de Dados
Analista Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação 5
Administração de Rede e Segurança de Informações
Analista Administrativo/Qualquer Área de Formação
12
5

7.2.4 - Ao total de provas discursivas estabelecido no subitem anterior, por Cargo/Área de
Conhecimento, serão acrescidas aquelas correspondentes aos candidatos cujas notas empatarem com o
último classificado.
7.2.5 - A avaliação da prova discursiva, para cada Cargo, abrangerá:
a) quanto à capacidade de desenvolvimento do tema: a compreensão e o conhecimento do tema,
o desenvolvimento e a adequação da argumentação, a conexão e a pertinência ao tema, a objetividade e
a seqüência lógica do pensamento, valendo, no máximo, 30 (trinta) pontos, que serão aferidos pelo
examinador com base nos critérios a seguir indicados:

-

Conteúdo da resposta
Capacidade de argumentação
Seqüência lógica do pensamento
Alinhamento ao tema
Cobertura dos tópicos apresentados

Pontos a deduzir
Até (- 8)
Até (- 8)
Até (- 7)
Até (- 7)

b) quanto ao uso do idioma: a utilização correta do vocabulário e das normas gramaticais,
valendo, no máximo, 30 (trinta) pontos, que serão aferidos pelo examinador com base nos critérios a
seguir indicados:
Tipos de erros
I - Aspectos Formais
- Erros de forma geral e erros de ortografia.
II - Aspectos Gramaticais
- Morfologia, sintaxe de emprego e colocação, sintaxe de regência, concordância e pontuação
III - Aspectos Textuais
- Sintaxe de construção (coesão prejudicada); clareza; concisão; unidade temática/estilo; coerência;
propriedade vocabular; paralelismo semântico e
sintático e outros; paragrafação.
Cada linha excedente ao máximo exigido
Cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido

Pontos a deduzir
- (0,50) cada erro
- (1,00) cada erro
- (2,00) cada erro
(- 0,83)
(- 1,25)

7.2.6 - Em caso de fuga total do tema, de não haver texto e/ou de identificação em local
indevido, o candidato receberá a nota zero.
7.2.7 - Os candidatos não habilitados e classificados nas provas objetivas, para efeito de
correção da prova discursiva, na forma do disposto no subitem 7.2.3, serão automaticamente excluídos
do concurso, para todos os efeitos.
7.2.8 - O resultado provisório da prova discursiva será publicado no Diário Oficial da União,
juntamente com o resultado final das provas objetivas.
8 - DA AVALIAÇÃO DE TÍTULO E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (para os cargos de
Especialista em Recursos Hídricos e Especialista em Geoprocessamento)
8.1 - Os candidatos aprovados nas provas objetivas e discursiva, na forma estabelecida nas
alíneas "a", "b" e "c", do subitem 10.1 serão convocados, por Edital a ser publicado no Diário Oficial
da União, a apresentarem apenas um título acadêmico, o de maior pontuação, em nível de doutorado,
mestrado ou especialização, e os documentos de que dispuserem referentes à comprovação de experiência profissional, entre os especificados no subitem 8.13.
8.1.1 - O prazo, o local e a forma para apresentação do título e da comprovação de experiência
profissional serão dados a conhecer por meio de Edital de convocação que será publicado no Diário
Oficial da União.
8.2 - O título e a experiência profissional dos candidatos serão aceitos e pontuados até o limite
máximo de 50 (cinqüenta) pontos, conforme especificado no subitem 8.13, sendo desconsiderada, para
todos os efeitos, a pontuação que exceder este valor.

