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5.5.1 O candidato portador de deficiência que efetuar sua
inscrição deverá, até o último dia de inscrição, entregar o laudo
médico original, atestando claramente a espécie e o grau ou o nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável
causa da deficiência no Posto de Atendimento descrito no ANEXO
III ou encaminhar por meio de SEDEX, para a PROAC/CO-
SEAC/UFF - Concurso Público CODESA/ES, Caixa Postal 100.538 -

CEP: 24.020-971 - Niterói - RJ, devendo ser notificado à
PROAC/COSEAC/UFF seu envio, através de mensagem encaminha-
da para o correio eletrônico atendimentoconcursos@uff.br ou via fax
(21) 2620-1248, especificando nome completo do candidato, número
da Ficha de Inscrição, data de postagem e o número identificador do
objeto.

5.5.2 O candidato que não declarar a deficiência, conforme
estabelecido acima e/ou deixar de enviar o laudo médico original, ou
enviá-lo fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em con-
correr às vagas reservadas.

5.6 As vagas que não forem preenchidas por falta de can-
didatos portadores de deficiência, por reprovação no Concurso ou por
não enquadramento como deficiência na perícia médica, serão pre-
enchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem
classificatória.

5.7 O candidato portador de deficiência que necessitar de tra-
tamento diferenciado no dia do Concurso deverá requerê-lo, no ato da
inscrição, indicando as condições diferenciadas para a realização da pro-
va. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adi-
cional para realização das provas deverá requerê-lo por escrito, durante
o período de inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emi-
tido por especialista da área de sua deficiência e entregar no Posto de
Atendimento descrito no ANEXO III ou encaminhar via SEDEX à
PROAC/COSEAC/UFF - Concurso Público CODESA/ES, Caixa Postal
100.538 - CEP: 24.020-971 - Niterói - RJ, devendo ser notificado à
PROAC/COSEAC/UFF seu envio, através de mensagem encaminhada
para o correio eletrônico atendimentoconcursos@.uff.br ou via fax (21)
2620-1248, especificando nome completo do candidato, número da Fi-
cha de Inscrição, data de postagem e o número identificador do objeto.

5.8 O candidato que não atender, dentro do período das
inscrições, aos dispositivos contidos no item anterior será considerado
como não portador de deficiência e não terá condição especial para
realização da prova, seja qual for o motivo alegado.

5.8.1 As solicitações de condições especiais, bem como de
recursos especiais, serão atendidas obedecendo aos critérios de via-
bilidade e de razoabilidade.

5.9 O candidato portador de deficiência, que não realizar a
inscrição conforme as instruções constantes deste item não poderá
impetrar recurso em favor de sua situação.

5.10 O candidato amparado pelo disposto no item 5 e que
declarar sua condição por ocasião da inscrição, será convocado, opor-
tunamente, para submeter-se à perícia médica realizada por junta
médica oficial da CODESA, que terá decisão terminativa sobre a
qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da
deficiência da qual é portador com as atribuições da função.

5.11 Concluindo a perícia médica da CODESA pela inap-
tidão do candidato portador de deficiência, esse será eliminado do
Concurso.

5.12 Será eliminado da lista de deficientes, o candidato cuja
deficiência, assinalada na Ficha de Inscrição, não se constate, de-
vendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral de
aprovados.

5.13 Após admissão no cargo ao que concorreu como can-
didato portador de deficiência, a mesma não poderá ser argüida para
justificar a concessão de readaptação da função.

6 DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
6.1 As Provas Objetivas e Discursivas realizar-se-ão na data

constante no Cronograma Previsto no ANEXO I.
6.1.1 Os horários e locais para a realização das provas serão

disponibilizados no site da PROAC/COSEAC/UFF www.concur-
sos.uff.br, também a partir da data prevista no cronograma.

6.1.2 A PROAC/COSEAC/UFF providenciará como com-
plemento às informações citadas no subitem 6.1.1 o envio de Co-
municação Individualizada ao candidato inscrito, para o endereço
indicado na ficha de inscrição (se informado), contendo, além de seus
dados pessoais, a data, o local e o horário de realização das provas.

6.1.3 Só será permitida a participação do candidato na prova,
na respectiva data, horário e no local disponibilizados no site ou na
Comunicação Individualizada enviada ao candidato, previsto no su-
bitem 6.1.2.

6.2 A Comunicação Individualizada enviada ao candidato
não tem caráter oficial, sendo meramente informativa. Assim sendo, o
candidato inscrito que não receber a comunicação sobre o local de
provas até (03) três dias antes da data prevista para a realização das
mesmas, deverá entrar em contato com a PROAC/COSEAC/UFF
através do telefone (21) 2620-1248 ou (27) 3071-5372 ou consultar o
site www.concursos.uff.br

6.2.1 A Comunicação Individualizada que por qualquer mo-
tivo não for recebida pelo candidato, não o desobriga do dever de se
informar através do site disposto no subitem 6.1.1 deste Edital, bem
como entrar em contato com a PROAC/COSEAC/UFF, conforme
descrito no subitem 6.2 para obter informações.

6.3 Outros meios de convocação não possuem caráter oficial,
pois são meramente informativos, devendo o candidato acompanhar
pelos meios previstos neste Edital todo o Concurso Público.

6.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato, ter o co-
nhecimento da data e local de realização da prova, bem como o
comparecimento no horário determinado.

7 DAS PROVAS OBJETIVAS
7.1 A Prova Objetiva, a ser aplicada para todos os cargos,

terá caráter eliminatório e classificatório, valendo, no total 100 (cem)
pontos.

7.2 Os conteúdos programáticos e sugestões bibliográficas
para realização das provas constarão do Manual do Candidato e
também serão disponibilizados no site www.concursos.uff.br até o
início das inscrições.

7.3 A Prova Objetiva abrangerá as seguintes disciplinas para os cargos constantes no quadro abaixo:
QUADRO DE PROVAS OBJETIVAS

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
Disciplina N° de Questões Valor das Questões Total de Pontos
Conhecimentos Básicos
Língua Portuguesa
Conhecimento Específico

10
20
30

1
1,5
2

10
30
60

To t a l 60 100
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
Disciplina N° de Questões Valor das Questões Total de Pontos
Conhecimentos Básicos
Língua Portuguesa
Conhecimento Específico

10
20
30

1
1,5
2

10
30
60

To t a l 60 100

7.4 Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções
de resposta (A, B, C, D, E), das quais apenas 1 (uma) será correta.

7.5 Por justo motivo, a realização de uma ou mais provas do
presente Concurso Público poderá ser adiada ou anulada, sem a ne-
cessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado aos
candidatos por comunicação direta (via Correios ou endereço ele-
trônico) as novas datas em que se realizarão as provas.

7.6 Na data prevista para a realização do Concurso Público,
os candidatos deverão apresentar-se, no mínimo, 60 (sessenta) mi-
nutos antes do horário determinado para o início previsto das provas,
sendo que não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que
se apresentarem após o horário estabelecido para os exames.

7.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para
as provas munido de documento oficial com foto, comprovante de
inscrição devidamente pago, caneta esferográfica azul ou preta.

7.7.1 O ingresso nos locais de prova será permitido apenas
aos candidatos que apresentarem o documento de identificação ori-
ginal com foto, conforme segue: Cédula Oficial de Identidade, Car-
teira e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Se-
gurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério
das Relações Exteriores, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Certificado de Reservista, Passaporte, Cédulas de Identidade forne-
cidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem
como documento de identidade e Carteira Nacional de Habilitação
(com fotografia, na forma da lei n° 9.503/97).

7.7.2 Não serão aceitos como documento de identificação:
protocolos, crachás, identidade funcional, Título de Eleitor, Carteira
Nacional de Habilitação (modelo antigo) e outros não admitidos ofi-
cialmente como documento hábil de identificação.

7.7.3 Será realizada coleta de digital dos candidatos, ob-
jetivando a realização de exame datiloscópico, com a confrontação
dos candidatos que venham a ser convocados para nomeação.

7.8 Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do
candidato não constar das Listas de Presença, mas que tenha em seu
poder o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes
previstos neste Edital, o mesmo poderá participar deste Concurso
Público, devendo para tanto, preencher formulário específico, no dia
da realização das provas objetivas.

7.8.1 A inclusão de que trata o item anterior será realizada
de forma condicional, sujeita à posterior verificação da referida re-
gularidade.

7.8.2 Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do
candidato será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação,
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos to-
dos os atos e efeitos dela decorrentes.

7.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no
dia da realização das provas, documento de identidade original, por
motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, 30 (trinta dias), ocasião em que será submetido à iden-
tificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de
impressão digital em formulário próprio.

7.9.1 A identificação especial será exigida, também, ao can-
didato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador, podendo ainda, a critério da
PROAC/COSEAC/UFF, ser adotado este procedimento a todos os
candidatos presentes, indistintamente.

7.10 Durante a execução das provas, não será permitida
consulta a nenhuma espécie de legislação, livro, revista ou folheto,
bem como o uso de máquina calculadora, qualquer tipo de relógio,
telefone celular, pager ou qualquer outro meio de comunicação, como
também não será admitida comunicação entre os candidatos.

7.11 O tempo máximo de duração da Prova Objetiva para os
candidatos ao cargo técnico de Técnico de Nível Médio - TNM será
de 03 (três) horas e, para os candidatos ao cargo técnico de Técnico
de Nível Superior - TNS, o tempo máximo de duração das Provas
Objetiva e Discursiva, a serem realizadas simultaneamente, será de 04
(quatro) horas e 30 (trinta) minutos.

7.11.1 O candidato não poderá ausentar-se da sala de rea-
lização das provas após assinatura da Lista de Presença e recebimento
de seu Cartão de Respostas até o início efetivo da prova e, após este,
somente acompanhado por fiscal.

7.11.2 Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-
se definitivamente da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos
do início da prova.

7.12 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta
de lugares existentes no local para realização das provas, a
PROAC/COSEAC/UFF reserva-se no direito de alocá-los para ins-
talações próximas às determinadas para aplicação das provas, não
assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte
desses candidatos, desde que previamente avisados.

7.13 Condicionantes
7.13.1 Os documentos apresentados deverão estar em per-

feitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato
com clareza.

7.13.2 O comprovante de inscrição não terá validade como
documento de identidade.

7.13.3 Não serão aceitos protocolos, nem cópias dos do-
cumentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros do-
cumentos diferentes dos acima definidos.

7.14 Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos de-
verão permanecer na sala até que o último candidato termine sua
prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a ido-
neidade da fiscalização da prova, retirando-se da mesma de uma só
vez.

7.15 O candidato deverá assinalar suas respostas na Prova
Objetiva e transcrevê-las no Cartão de Respostas, que é o único
documento válido para a correção eletrônica, que lhe será entregue ao
entrar na sala.

7.15.1 Somente serão permitidos assinalamentos no Cartão
de Respostas feitos pelo próprio candidato, vedada qualquer cola-
boração ou participação de terceiros, salvo em caso de candidato que
tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se ne-
cessário, o candidato será acompanhado por um Fiscal.

7.15.2 Na correção do Cartão de Respostas, será atribuída
nota zero às questões rasuradas, com mais de uma opção assinalada
ou em branco.

7.15.3 Sob nenhuma hipótese, haverá a substituição do Car-
tão de Respostas, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato
os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas
ou rasura, ainda que legível.

7.16 O candidato só poderá levar o próprio exemplar do
Caderno de Questões se deixar a sala de prova faltando uma hora
para o término do horário da prova.

7.16.1 Por motivo de segurança, somente é permitido ao
candidato fazer qualquer anotação em seu Caderno de Questões.

7.16.2 Não será permitido ao candidato fazer anotação de
seus assinalamentos fora do Caderno de Questões ou do Cartão de
Respostas.

7.17 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao
Fiscal o Caderno de Questões, se ainda não o puder levar (subi-
tem7.16), o Cartão de Respostas, bem como todo e qualquer material
cedido para a execução das provas.

7.18 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova,
importando a ausência ou atraso do candidato na sua eliminação, seja
qual for o motivo alegado.

7.19 O não comparecimento para a realização da prova ex-
cluirá automaticamente o candidato do Concurso Público.

7.20 Será automaticamente excluído do concurso público o
candidato que:

7.20.1 Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora
dos locais pré-determinados.

7.20.2 Não apresentar um dos documentos de identificação
exigidos no subitem 7.7 deste Edital, observado o disposto no su-
bitem 7.9

7.20.3 Não comparecer para a realização da prova, seja qual
for o motivo alegado.

7.20.4 Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento
do Fiscal.

7.20.5 For surpreendido em comunicação com outro can-
didato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro
meio de comunicação ou utilizando-se de livros, notas, calculadoras
ou impressos não permitidos.

7.20.6 Estiver portando, durante a prova, qualquer tipo de
equipamento eletrônico de comunicação, ainda que desligados.

7.20.7 Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova.
7.20.8 Fazer e/ou utilizar qualquer tipo de anotação em papel

ou similar que não tenha sido fornecido pela PROAC/COSEAC/UFF,
na ocasião da realização das provas.




