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9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OB-
JETIVA, PROVA DE APTIDÃO FÍSICA E PROVA DE APTIDÃO
PSICOLÓGICA

9.1. A prova objetiva será realizada na cidade escolhida pelo
candidato, quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição,
sendo que o local de realização da prova de aptidão física e da prova
de aptidão psicológica está definido conforme o disposto no subitem
6.7.1 deste Edital.

9.2. À critério da FUNRIO, poderá, em caso fortuito ou de
força maior, ser concedida tolerância no horário de início da prova.

9.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para
prestar as provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos
do horário estabelecido para o início das mesmas, munido de caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta (lápis e borracha
também no caso da prova de aptidão psicológica) e de documento
oficial e original de identidade, contendo foto e assinatura, devendo
este ser apresentado ao fiscal de sala, conferido pelo mesmo e ime-
diatamente devolvido ao candidato.

9.3.1. Serão considerados documentos de identidade: car-
teiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Se-
gurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores
de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; cer-
tificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; car-
teiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; e carteira nacional de
habilitação (somente o modelo novo, com foto).

9.3.2. Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (mo-
delo antigo, sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem
valor de identidade.

9.3.3. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade,
ainda que autenticados, nem protocolos de entrega de documentos.

9.4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e de sua
assinatura.

9.4.1. O candidato será submetido à identificação especial
caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas quanto à
fisionomia ou assinatura.

9.14.2. O candidato que não apresentar o atestado médico
não realizará a prova, sendo considerado eliminado do Concurso
Público.

9.14.3. Para a realização da prova de aptidão física, o can-
didato deverá comparecer ao local designado com trajes adequados
para a prática de educação física.

9.14.4. Recomenda-se que o candidato, para realização dos
exercícios, tenha feito sua última refeição com uma antecedência
mínima de 2 (duas) horas.

9.14.5. Não caberá à FUNRIO ou ao Ministério da Justiça
nenhuma responsabilidade com o que possa acontecer ao candidato
durante a realização da prova de aptidão física.

9.14.6. Os critérios e a regulamentação da aplicação da prova
de aptidão física no concurso público para ingresso na carreira de
Agente Penitenciário Federal encontram-se descritos na Instrução
Normativa N° 01/2008 - SE/MJ, de 28 de novembro de 2008, pu-
blicada no D.O.U. de 1 de dezembro de 2008.

9.15. Da prova de aptidão psicológica
9.15.1. O candidato deverá realizar a prova de aptidão psi-

cológica conforme as orientações fornecidas pelo responsável pela
aplicação da prova.

9.15.2. Os critérios e a regulamentação da aplicação da prova
de aptidão psicológica no concurso público para ingresso na carreira
de Agente Penitenciário Federal encontram-se descritos na Instrução
Normativa N° 02/2008 - SE/MJ, de 28 de novembro de 2008, pu-
blicada no D.O.U. de 1 de dezembro de 2008.

9.16. Informações relativas à data e local da prova objetiva,
da prova de aptidão física e da prova de aptidão psicológica, assim
como orientações para a realização das mesmas, estarão disponíveis
na página do concurso no endereço eletrônico www.funrio.org.br a
partir da data prevista no cronograma existente no Manual do Can-
didato ou na página do concurso no endereço eletrônico www.fun-
r i o . o rg . b r.

9.17. Por motivo de segurança, os procedimentos a seguir
serão adotados:

a) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se
da sala ou local de prova sem autorização e acompanhamento da
fiscalização;

b) durante a realização das provas, o candidato deverá trans-
crever, em letra cursiva, de próprio punho, um texto apresentado,
sendo que, no ato de sua apresentação para posse, o mesmo texto
deverá ser reproduzido para confrontação com os textos transcritos
durante as provas;

c) o candidato somente poderá retirar-se do local de rea-
lização das provas após a primeira hora do início da mesma.

d) ao candidato somente será permitido levar o caderno de
questões da prova objetiva ao final do horário previsto para o término
da prova.

e) será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva;

f) ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará ao
fiscal de sala, obrigatoriamente, o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente assinada, ressalvado o disposto na alínea
"d";

g) ao término da prova de aptidão psicológica, o candidato
entregará ao fiscal da sala, obrigatoriamente, todo o material utilizado
para realização da prova; e

h) os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de
prova e somente poderão sair juntos do recinto.

9.18. Por motivo de segurança, a FUNRIO poderá proceder,
no ato da aplicação das provas, à coleta da impressão digital de cada
candidato, sendo a mesma recolhida no ato de sua apresentação para
posse, de forma que estas possam ser confrontadas.

9.19. Terá sua prova anulada e será automaticamente eli-
minado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da
prova:

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a
sua realização;

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a exe-
cução da prova;

c) for surpreendido durante o período de realização de sua
prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas
ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de re-
lógio com mostrador digital, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, etc), quer seja na sala de prova ou nas
dependências do seu local de prova;

d) utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos si-
milares, livros, dicionário, notas ou impressos que não forem ex-
pressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor ou pager,
ou que se comunicar com outro candidato;

e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer mem-
bro da equipe de aplicação da prova, as autoridades presentes ou
candidatos;

f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas
da prova objetiva em qualquer meio;

g) afastar-se da sala ou do local de prova, a qualquer tempo,
sem o acompanhamento de fiscal;

h) ausentar-se da sala da prova objetiva, a qualquer tempo,
portando a folha de respostas ou caderno de questões, celulares ou
quaisquer equipamentos eletrônicos;

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas da
prova objetiva, na folha de respostas da prova objetiva e nos cadernos
de testes da prova de aptidão psicológica;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) quando, após a prova, for constatado - por meio ele-

trônico, estatístico, visual, grafológico ou qualquer meio em Direito
admitido - ter o candidato se utilizado de processos ilícitos.

10. DA CLASSIFICAÇÃO NA 1ª FASE DO CONCURSO
PÚBLICO

10.1. Os candidatos considerados aprovados na prova ob-
jetiva, aptos na prova de aptidão física, recomendados na prova de
aptidão psicológica e recomendados na investigação para verificação
de antecedentes pessoais, serão ordenados e classificados segundo a
ordem decrescente da nota final da prova objetiva.

10.2. Em caso de igualdade na nota final, para fins de clas-
sificação, na situação em que nenhum dos candidatos empatados
possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:

1o) maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;
2o) maior nota nas questões de Língua Portuguesa;
3º) maior nota nas questões de Conhecimentos de Direito;
4o) maior idade.
10.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de clas-

sificação, na situação em que pelo menos um dos candidatos em-
patados possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com-
pletos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte
forma:

1º) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

2o) maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;
3o) maior nota nas questões de Língua Portuguesa;
4º) maior nota nas questões de Conhecimentos de Direito;
5o) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)

anos.
11. DO CURSO DE FORMAÇÃO
11.1. O curso de formação tem por objetivo complementar,

ampliar e desenvolver o nível de conhecimento téorico-prático ne-
cessário ao futuro desempenho das atribuições relacionadas a cada
cargo, descritas no item 2 deste Edital.

11.2. A duração e as regras gerais do curso de formação
serão definidas em ato do Diretor-Geral do Departamento Peniten-
ciário Nacional do Ministério da Justiça, a ser oportunamente pu-
blicado no Diário Oficial da União, e as regras específicas serão
oportunamente publicadas em Edital apropriado para este fim, em
data a ser divulgada.

11.2.1. Constarão destas publicações informações referentes
à estrutura curricular (disciplinas e carga horária), regime disciplinar,
critérios de freqüência e assiduidade, critérios de avaliação, critérios
de classificação, entre outras.

11.3. O curso de formação, de caráter eliminatório e clas-
sificatório, será realizado em Brasília (DF), em local e data a ser
divulgado posteriormente, em regime de tempo integral, com ati-
vidades que poderão ocorrer inclusive aos sábados, domingos e fe-
riados.

11.4. Os candidatos matriculados no curso de formação farão
jus, durante o curso, a auxílio financeiro correspondente a 50% (cin-
qüenta por cento) da remuneração inicial mensal do cargo, sobre a
qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de opção pela
percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo de ser-
vidor público federal, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.624, de 02 de
abril de 1998.

11.5. Serão convocados para participar do curso de formação
os candidatos aprovados e classificados na 1ª fase do Concurso Pú-
blico, dentro do número de vagas oferecidas no Concurso Público.

11.5.1. A convocação dos candidatos, contendo as infor-
mações e a documentação necessária para a matrícula no curso de
formação, será publicada por meio de Edital específico no Diário
Oficial da União em data a ser definida.

12. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO
12.1. A nota final do candidato será calculada, considerando-

se que NF é a nota final do Concurso Público, NPO é a nota da prova
objetiva e NCF é a nota do curso de formação, da seguinte forma:

NF = NPO + (2 x NCF)
12.2. Os candidatos considerados aprovados ao final do cur-

so de formação serão ordenados e classificados segundo a ordem
decrescente da nota final do Concurso Público em função do car-
go/área e tipo de vaga (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada
para portadores de deficiência).

12.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de clas-
sificação, na situação em que nenhum dos candidatos empatados
possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:

1º) maior nota no curso de formação;
2o) maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos

da prova objetiva da 1ª fase;
3o) maior nota nas questões de Língua Portuguesa da prova

objetiva da 1ª fase;
4º) maior nota nas questões de Conhecimentos de Direito da

prova objetiva da 1ª fase;
5o) maior idade.
12.4. Em caso de igualdade na nota final, para fins de clas-

sificação, na situação em que pelo menos um dos candidatos em-
patados possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com-
pletos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte
forma:

1º) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

2º) maior nota no curso de formação;
3o) maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos

da prova objetiva da 1ª fase;
4o) maior nota nas questões de Língua Portuguesa da prova

objetiva da 1ª fase;
5º) maior nota nas questões de Conhecimentos de Direito da

prova objetiva da 1ª fase;
6o) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)

anos.

9.4.2. O candidato que não apresentar documento oficial de
identidade não realizará as provas.

9.4.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar
documento oficial de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá ser apresentado documento que comprove o registro do fato
em órgão policial, expedido no máximo há 30 (trinta) dias, sendo o
candidato submetido à identificação especial.

9.5. É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data
e horário pré-determinados pela organização do Concurso Público.

9.6. Não será admitido o ingresso de candidatos no local de
realização das provas após o fechamento dos portões.

9.7. Não será permitida, durante a realização das provas, a
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de anotações,
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a
livros, a legislação simples e comentada ou anotada, a súmulas, a
livros doutrinários e a manuais.

9.8. Não será permitido, durante a realização da prova, o uso
de celulares, pagers, calculadoras, bem como quaisquer equipamentos
que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e in-
formações. Caso o candidato leve consigo esses tipos de aparelhos no
dia de realização do certame, os mesmos serão lacrados e devolvidos
aos candidatos, que somente poderão abri-los ao final das provas.

9.8.1. Não realizará a prova o candidato que se apresentar ao
local de prova portando arma.

9.9. Não será permitido ao candidato fumar.
9.10. Não haverá segunda chamada para as provas, inde-

pendentemente do motivo alegado.
9.11. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tem-

po previsto para a aplicação das provas em virtude do afastamento do
candidato da sala onde estão sendo aplicadas as provas.

9.12. Nos dias de realização da prova objetiva e da prova de
aptidão psicológica não serão fornecidas, por qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, ou pelas autoridades presentes, in-
formações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação destas.

9.13. Da prova objetiva
9.13.1. O candidato deverá transcrever as respostas da prova

objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção. O preenchimento da folha de respostas é de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade
com as instruções específicas contidas na capa do caderno de ques-
tões. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do can-
didato.

9.13.2. Será atribuída pontuação zero à questão da prova
objetiva que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada,
ou que contiver emenda ou rasura.

9.13.3. Não será permitido que as marcações na folha de
respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso do candidato
que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o
candidato será acompanhado por um agente da FUNRIO devidamente
treinado.

9.14. Da prova de aptidão física
9.14.1. Somente será submetido à prova de aptidão física o

candidato que estiver de posse de atestado médico original (modelo a
ser seguido obrigatoriamente, nos moldes do anexo à Instrução Nor-
mativa N° 01/2008 - SE/MJ, de 28 de novembro de 2008, publicada
no D.O.U. de 1 de dezembro de 2008), contendo nome, assinatura e
registro do CRM do médico, expedido em data, no máximo, re-
troativa a 30 (trinta) dias da data de realização da prova, o qual
deverá ser entregue no ato de sua identificação.




