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EDITAL Nº 1/2008
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL

SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

A COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA torna pública a realização de
Concurso Público, através da PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS / COORDENADORIA
DE SELEÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PROAC/COSEAC/UFF, destinado à
formação de quadro reserva de vagas para os cargos de Técnico de Nível Superior - TNS e Técnico de
Nível Médio - TNM, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido por este Edital e estará sob a responsabilidade, organização

e controle da PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS/COORDENADORIA DE SELEÇÃO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PROAC/COSEAC/UFF.

1.2 Este Concurso Público destina-se à formação de quadro reserva de vagas nos cargos
especificados no item 2 deste Edital, dentro do prazo de validade de 01 (um) ano, podendo ser
prorrogado por igual período, a contar da data de sua homologação.

1.3 O Concurso Público consistirá de duas fases, com avaliação de conhecimentos, mediante a
aplicação de Prova Objetiva e de Prova Discursiva, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

1.4 Os cargos serão regidos pelo Regime Jurídico Celetista.
1.5 A carga horária é de 40 horas semanais para todos os cargos/código de vaga, exceto para a

graduação em Medicina do Trabalho/código MED , cuja carga horária é de 20 horas semanais.
1.5.1 A duração da jornada de trabalho a que estará sujeito o candidato será aquela estabelecida

pela CODESA, que poderá alterá-la a qualquer tempo, tendo em vista o interesse administrativo/ope-
racional, observado, no entanto, em qualquer hipótese, o limite previsto em lei.

2 DOS CARGOS E REQUISITOS
2.1 Cargos, requisitos, vagas e salários, com registro nos devidos órgãos de classe, se houver,

e na forma da Lei.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
ÁREA R E Q U I S I TO CÓD. SALÁRIO VA G A S

(*)CR
Serviços Adminis-
trativos

Ensino médio completo TSA R$ 1.075,75 20

Engenharia Ensino médio completo e curso técnico em
Eletrotécnica ou Mecânica ou Edificações

TEC R$ 1.075,75 03

Segurança do Tra-
balho

Ensino médio completo e curso técnico em
Segurança do Trabalho

TST R$ 1.075,75 04

Gestão e Fiscaliza-
ção Portuária

Ensino médio completo e curso técnico em
Operações Portuárias

TO P R$ 1.075,75 04

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
ÁREA R E Q U I S I TO CÓD. SALÁRIO VA G A S

(*)CR
Comunicação So-
cial

Graduação em Comunicação Social, com
habilitação em Jornalismo

COM R$ 1.411,42 02

Meio ambiente Graduação em Biologia BIO R$ 1.730,29 01
Graduação em Oceanografia OCE R$ 1.730,29 01

Informática Graduação em Ciência da Computação ICC R$ 2.600,42 02
Graduação em Engenharia da Computação IEC R$ 2.600,42 02

Jurídica Graduação em Direito DIR R$ 2.600,42 03
Graduação em Direito e curso de especia-
lização de, no mínimo 360h na área jurí-
dica

DJU R$ 4.476,54 06

Contábil-Financei-
ra

Graduação em Ciências Contábeis CON R$ 1.730,29 06

Graduação em Ciências Contábeis e curso
de especialização de, no mínimo 360h na
área contábil-Financeira

FIN R$ 4.476,54 01

Graduação em Economia ECO R$ 4.476,54 01
Recursos Huma-
nos

Graduação em qualquer área e curso de es-
pecialização de, no mínimo, 360h na área
de Recursos Humanos

GRH R$ 4.476,54 01

Graduação em Administração ou Econo-
mia

RHA R$ 2.600,42 04

Serviços Adminis-
trativos e de Supri-
mentos

Graduação em Administração ADM R$ 1.730,29 04

Graduação em Administração ou Econo-
mia

AEC R$ 2.600,42 02

Graduação em Engenharia Civil e curso de
especialização de, no mínimo, 360h em Co-
mércio Exterior ou Logística de Portos

ECI R$ 4.476,54 07

Engenharia Graduação em Engenharia Civil ECV R$ 2.600,42 01
Graduação em Engenharia Elétrica ENE R$ 2.600,42 01
Graduação em Engenharia Mecânica EGM R$ 2.600,42 01

Comercialização e
Marketing

Graduação em Comunicação Social/habili-
tação em Marketing ou graduação em Mar-
keting ou qualquer outra graduação com es-
pecialização de, no mínimo, 360h em Mar-
keting

MKT R$ 4.476,54 02

Segurança do Tra-
balho

Graduação em Medicina, com especializa-
ção em Medicina do Trabalho.

MED R$ 2.600,42 01

Graduação em Letras LET R$ 1.411,42 01
Graduação em Engenharia ou Administra-
ção ou Economia

EAE R$ 2.600,42 06

Geral Graduação em qualquer área ou oficial da
reserva das forças armadas e curso de es-
pecialização de, no mínimo, 420h na área
de segurança estratégica empresarial, públi-
ca ou privada

O FA R$ 4.476,54 01

Graduação em Serviço Social SES R$ 1.730,29 01
Graduação em Biblioteconomia BIB R$ 1.730,29 01

(*) CR = Cadastro de Reserva
3 DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/ÁREAS
3.1 As atribuições dos cargos/áreas constarão do Manual do Candidato e também serão dis-

ponibilizadas no site www.concursos.uff.br
4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição no presente Concurso Público implica no conhecimento e na tácita aceitação das

normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhe-
cimento, em hipótese alguma.

4.2 Taxa de Inscrição

CARGO - NÍVEL DE ESCOLARIDADE VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Nível Superior R$ 58,00 (cinquenta e oito reais)
Nível Médio R$ 48,00 (quarenta e oito reais)

4.3 A importância recolhida relativa à taxa de inscrição não
será devolvida em hipótese alguma.

4.4 O candidato deverá, no ato da inscrição, optar pelo có-
digo da vaga para o qual prestará o Concurso Público. Efetivada a
inscrição, não será aceito pedido de alteração dessa opção.

4.4.1 Será facultado ao candidato inscrever-se para mais de uma
vaga, desde que não haja coincidência nos dias e turnos de aplicação das
provas objetivas (ver o Quadro de Provas Objetivas), devendo, para isso,
o candidato preencher a Ficha de Inscrição para cada código de vaga
escolhido e pagar a taxa de inscrição correspondente a cada opção.

4.4.2 A possibilidade de concorrer em mais de uma vaga
proporcionará ao candidato mais oportunidade de aprovação, devendo
ser observada a norma prevista no art. 37, XVI, "c" e XVII da
Constituição Federal, que dispõe sobre acumulação de cargos e em-
pregos, para fins de nomeação, no caso de aprovação do candidato
em mais de um cargo.

4.5 A CODESA e a PROAC/COSEAC/UFF não se res-
ponsabilizam por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações
não verídicas, endereço inexato ou incompleto e opção incorreta re-
ferente ao cargo ao qual concorre, fornecida pelo candidato ou por
seu procurador.

4.6 A prestação de declaração falsa ou inexata e a não apresentação de
qualquer documento exigido importarão em insubsistência de inscrição, nulidade
de habilitação e perda dos direitos decorrentes, em qualquer tempo e em qualquer
etapa do Concurso Público, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

4.7 O candidato somente será considerado inscrito neste
Concurso Público após ter cumprido todas as instruções descritas
neste item e respectivos subitens.

4.8 A inscrição poderá ser efetuada pela Internet ou nas
agências credenciadas dos Correios constantes do ANEXO II, con-
forme período estabelecido no ANEXO I - Cronograma Previsto,
devendo ser observados os procedimentos a seguir.

4.9 Inscrição pela Internet
4.9.1 Para se inscrever pela Internet, o candidato deverá

acessar o site www.concursos.uff.br, onde constam o Edital e seus
Anexos, a Ficha de Inscrição e os procedimentos necessários à efe-
tivação da inscrição. A inscrição estará disponível das 10 horas do
primeiro dia de inscrição até às 23h59min. do último dia de inscrição,
considerando-se o horário de Brasília/DF e o Cronograma Previsto
constante no ANEXO I.

4.9.2 O candidato deverá ler e seguir atentamente as orien-
tações para preenchimento da Ficha de Inscrição e demais proce-
dimentos, sendo de sua responsabilidade informar corretamente os
dados solicitados.

4.9.3 As inscrições somente serão aceitas após o banco con-
firmar o efetivo pagamento do valor da taxa de inscrição, que deverá
ser feito em qualquer agência da rede bancária, obrigatoriamente, por
meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato
ao concluir sua inscrição. Caso ocorra problema na impressão do
boleto, o candidato poderá emitir a 2ª via, opção disponível no site.

4.9.3.1 Não será aceita outra forma de pagamento diferente
da descrita, nem mesmo depósito bancário.

4.9.4 O pagamento do boleto bancário deverá ser efetivado,
impreterivelmente, até o primeiro dia útil posterior ao término das
inscrições. O recolhimento da taxa realizado fora do prazo esta-
belecido neste Edital ou realizado por meio de pagamento agendado
e não liquidado no referido prazo implicará na não efetivação da
inscrição.

4.9.5 O boleto pago, autenticado pelo caixa do banco ou o
comprovante de pagamento do boleto, deverá estar de posse do can-
didato durante todo o concurso público, para eventual certificação e
consulta pelos organizadores.

4.9.6 O Edital e seus Anexos serão disponibilizados para
consulta e impressão, no site www.concursos.uff.br.

4.9.7 O descumprimento de qualquer das instruções para
inscrição implicará no cancelamento da inscrição.

4.9.8 A inscrição é de inteira responsabilidade do candidato
e deve ser feita com antecedência, evitando-se o possível conges-
tionamento de comunicação do site www.concursos.uff.br nos últimos
dias de inscrição.

4.9.9 A CODESA e a PROAC/COSEAC/UFF não serão
responsáveis por problemas na inscrição via Internet, motivados por
falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comu-
nicação, até mesmo por decorrência de acúmulo de inscrições nos
últimos dias do período que venham a impossibilitar a transferência e
o recebimento de dados.

4.9.10 O candidato poderá confirmar sua inscrição no site
www.concursos.uff.br, a partir do quinto dia útil após a efetivação do
pagamento do boleto bancário. A confirmação da inscrição deverá ser
impressa pelo candidato, anexada ao boleto autenticado ou ao res-
pectivo comprovante de pagamento e guardada consigo.

4.10 Inscrições nas agências credenciadas dos Correios:
4.10.1 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá proceder

da seguinte forma:
a) comparecer a qualquer uma das agências credenciadas dos

Correios relacionadas no ANEXO II;
b) ler o Manual do Candidato disponível nos locais de ins-

crição, para consulta;
c) preencher a Ficha de Inscrição disponível na agência cre-

denciada dos Correios, indicando a opção de vaga a qual deseja
concorrer;

d) pagar a taxa de inscrição, em espécie, recebendo seu
comprovante de inscrição devidamente autenticado e um exemplar do
Manual do Candidato.

4.10.2 O comprovante de inscrição autenticado pelos Cor-
reios, deverá estar de posse do candidato durante todo o Certame,
para eventual certificação e consulta pelos organizadores.

4.10.3 O candidato poderá inscrever-se através de terceiros,
mediante procuração específica simples, para esse fim, não sendo
necessário o reconhecimento de firma. No ato da inscrição, deverá ser
anexada a procuração e uma fotocópia do documento de identidade
do candidato e do procurador à Ficha de Inscrição. Nesta hipótese, o
candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros de seu pro-
curador, o qual deverá datar e assinar a Ficha de Inscrição.

4.10.4 A Ficha de Inscrição não poderá conter emendas,
rasuras ou informações incompletas, sob pena de indeferimento de
sua inscrição.

4.10.5 Os candidatos que se inscreverem nas agências cre-
denciadas dos Correios poderão confirmar sua inscrição no site
www.concursos.uff.br. a partir do oitavo dia útil após o encerramento
das inscrições. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo
candidato e guardada consigo, juntamente com o comprovante da
inscrição autenticado.

5 DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADO-
RES DE DEFICIÊNCIA

5.1 Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o
direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as atri-
buições da função pretendida sejam compatíveis com a deficiência de
que são portadoras, conforme estabelece o Artigo 37, inciso VIII, da
Constituição Federal, Lei 7.853/89, regulamentada pelo Decreto Fe-
deral nº. 3.298, de 20/12/1999.

5.2 Em obediência ao disposto no Decreto nº. 3298, de
20/12/1999, aos candidatos portadores de deficiência habilitados, será
reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas do Ca-
dastro de Reserva e/ou existentes ou que vierem a surgir no prazo de
validade do Concurso.

5.3 Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pe-
la medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente
estabelecidos, e que constituam inferioridade que implique em grau
acentuado de dificuldade para integração social, conforme disposto no
Decreto Federal nº. 3.298, de 20/12/1999, que regulamenta a Lei nº.
7.853, de 24/10/1989, que dispõe sobre a Política Nacional para
integração da pessoa portadora de deficiência, consolida as normas de
proteção e dá outras providências.

5.4 Não serão considerados como deficiência os distúrbios
passíveis de correção.

5.5 No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência
deverá declarar em campo específico da Ficha de Inscrição, essa
condição e a deficiência da qual é portador, apresentando laudo mé-
dico original, expedido no prazo de 60 dias anteriores ao término da
inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação In-
ternacional de Doença - CID, bem como a provável causa da de-
ficiência, informando o seu nome, número do RG e CPF.




