
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N.º 01/2008 
 
O Presidente da Fundação Universitária José Bonifácio – FUJB, Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência outorgada pela Portaria INPI/PR no 446/08 de 
29 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2008, torna pública a abertura das inscrições 
e realização de Concurso Público destinado ao provimento de 120 vagas para cargos de níveis intermediário e superior do 
Plano de Carreiras e Cargos do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, autarquia vinculada 
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, conforme autorização do Sr. Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, por meio da Portaria no 90, de 30 de abril de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 02 de maio 
de 2008. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regido pelo presente Edital, seus Anexos, e eventuais retificações, caso existam, em 
conformidade com a legislação vigente, em particular com a Constituição Federal de 1988 e suas emendas, com a Lei nº.  
8.112 de 11 de dezembro de 1990, com o Decreto nº 4.175 de 27 de março de 2002, e com a Portaria do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão nº. 450, de 06 de novembro de 2002; e sua execução caberá à Fundação Universitária José 
Bonifácio – FUJB, por intermédio do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
NCE/UFRJ. 
1.2. O Concurso Público destina-se à seleção de recursos humanos para compor o quadro funcional do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, com os cargos e quantitativos especificados na Portaria MP nº 90/2008, exceto o cargo de Especialista 
Sênior em Propriedade Industrial, observados os requisitos e perfis relatados neste Edital, na Lei nº 11.355/2006 e na Lei nº 
8.112/90. 
1.3. O Concurso Público visa ao provimento do número de vagas definido neste Edital, ressalvada a possibilidade de 
acréscimo prevista no parágrafo 3o do art. 1o do Decreto nº 4.175, de 27 de março de 2002, e no art. 14 da Portaria nº 450, de 
06 de novembro de 2002, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
1.4. As vagas objeto deste Concurso Público destinam-se ao exercício de cargos nas Unidades do INPI situadas no Rio de 
Janeiro. 
1.4.1. A critério exclusivo do INPI, os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público poderão ser lotados ou 
removidos para qualquer Unidade do INPI em todo o território nacional onde haja Divisões Regionais ou Escritórios do INPI. 
1.5. O presente Edital contém os seguintes anexos: 
Anexo I – Quadros de Vagas: relaciona, para cada Cargo / Área de Conhecimento, os pré-requisitos, o total de vagas e a 
quantidade de vagas de ampla concorrência e de vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais. 
Anexo II – Quadros de Remuneração Por Cargo: descreve as remunerações respectivas aos cargos. 
Anexo III – Quadro de Provas: relaciona as provas a serem realizadas pelos candidatos de cada cargo, as disciplinas associadas 
às provas, a quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão por disciplina, o total de pontos da disciplina e o 
mínimo de pontos exigido para aprovação. 
Anexo IV – Tabela de Correlação entre as Áreas de Conhecimento do cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial. 
Anexo V – Critérios de Pontuação para a Prova de Títulos: descreve os pontos atribuídos aos documentos entregues para a 
avaliação de Títulos. 
Anexo VI – Cronograma de Atividades. 
1.6. Todas as menções a horários neste Edital terão como referência o horário de Brasília. 
2. DOS CARGOS 
2.1. Dos Cargos de Nível Superior 
2.1.1. Cargo: Pesquisador em Propriedade Industrial (Classe A, Padrão I) 
2.1.1.1. Síntese das atribuições: desenvolver atividades voltadas aos exames de pedidos e elaboração de pareceres técnicos 
para concessão de direitos de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia, registro de desenho industrial e 
de indicações geográficas, desenvolvimento de programas e projetos visando à disseminação da informação tecnológica das 
bases de patentes, desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial e realização 
de estudos e pesquisas relativas à área. 
2.1.2. Cargo: Analista de Planejamento, Gestão e Infra-estrutura em Propriedade Industrial (Classe A, Padrão I) 
2.1.2.1. Síntese das atribuições: desenvolver atividades relacionadas à gestão corporativa e de infra-estrutura, planejamento 
organizacional, auditoria, administração e desenvolvimento de recursos humanos, gestão patrimonial, orçamentária, financeira, 
de materiais e de contratos, bem como desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade 
industrial, além de outras atividades com o mesmo nível de complexidade relativas ao exercício das competências 
institucionais e legais a cargo do INPI. 
2.2. Dos cargos de Nível Intermediário 
2.2.1. Cargo: Técnico em Planejamento, Gestão e Infra-estrutura em Propriedade Industrial (Classe A, Padrão I) 
2.2.1.1. Síntese das atribuições: desenvolver atividades administrativas e logísticas de nível intermediário, relativas ao 
exercício das competências institucionais e legais a cargo do INPI. 
2.2.2. Cargo: Técnico em Propriedade Industrial (Classe A, Padrão I) 
2.2.2.1. Síntese das atribuições: desenvolver atividades de suporte e apoio técnico especializado em matéria de propriedade 
industrial e intelectual. 
2.3. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais para todos os cargos. 
2.4. A remuneração dos cargos, conforme explicitado no Anexo II, constitui-se de: 
a) Vencimento básico; 
b) Gratificação de Desempenho de Atividade da Área de Propriedade Industrial – GDAPI, para todos os cargos; 



c) Retribuição por Titulação – RT, apenas para os cargos de nível superior; 
d) Gratificação por Qualificação – GQ, apenas para os cargos de nível intermediário. 
2.4.1. Serão concedidos auxílio alimentação e auxílio transporte a todos os cargos, nos termos da legislação vigente. 
3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
3.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, no ato da assinatura do termo de posse, aos seguintes requisitos: 
a) ter sido aprovado no presente Concurso Público; 
b) ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da legislação em vigor; 
b.1) se estrangeiro, ter visto de permanência em território nacional, que permita o exercício de atividade laborativa no Brasil; 
c) estar quite com as obrigações eleitorais, no caso de nacionalidade brasileira; 
d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos de nacionalidade brasileira e do sexo masculino; 
e) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público, nos termos do artigo 137, parágrafo único, da Lei nº 
8.112/1990; 
f) ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 
g) estar em pleno gozo de seus direitos políticos, no caso de nacionalidade brasileira; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por Junta Médica Oficial; 
i) apresentar documentação original que comprove os pré-requisitos descritos no Anexo I; 
j) estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do 
órgão fiscalizador do exercício profissional, quando for o caso; 
k) apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da posse e 
l) cumprir as determinações deste Edital. 
3.2. No ato da posse, todos os requisitos especificados no subitem 3.1 e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da 
alínea “k” do mesmo subitem, deverão ser comprovados mediante a apresentação de seu original juntamente com fotocópia, 
sendo excluído do Concurso Público aquele que não os apresentar.  
4. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
4.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei no 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, e no Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total 
das vagas aos candidatos portadores de necessidades especiais, conforme discriminado no Anexo I. 
4.2. O candidato portador de necessidades especiais concorre em igualdade de condições com todos os candidatos e, ainda, aos 
5% (cinco por cento) do total de vagas reservadas. 
4.3. O candidato portador de necessidades especiais, inicialmente, será classificado de acordo com as vagas de ampla 
concorrência para o Cargo / Área de Conhecimento a que concorre, e ainda, em relação à parte, aos 5% (cinco por cento) do 
total de vagas que foram reservadas para portadores de necessidades especiais para o Cargo / Área de Conhecimento a que 
concorre. 
4.4. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se enquadrem nas categorias 
constantes do art. 4o do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
4.5. As deficiências dos candidatos portadores de necessidades especiais, admitidas as correções por equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para a Área de 
Conhecimento. 
4.6. Os candidatos portadores de necessidades especiais serão avaliados, previamente à nomeação, por uma equipe 
multiprofissional, de acordo com o art. 43 do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
4.6.1. A equipe multiprofissional emitirá parecer terminativo, observando as informações prestadas pelo candidato no ato da 
inscrição, a natureza das atribuições para a Área de Conhecimento, a viabilidade das condições de acessibilidade e o ambiente 
de trabalho, a possibilidade de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize e a 
Classificação Internacional de Doenças (CID) apresentada.  
4.7. As vagas reservadas a portadores de necessidades especiais que não forem providas por falta de candidatos, por 
reprovação no Concurso Público, por contra-indicação na perícia médica ou por outro motivo, serão preenchidas pelos demais 
aprovados, observada a ordem de classificação. 
5. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO 
5.1. O Concurso Público, conforme explicitado no Anexo III, será composto de: 
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; 
b) Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Pesquisador em Propriedade Industrial e de 
Analista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial;  
c) Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Técnico em Planejamento, Gestão e Infra-
Estrutura em Propriedade Industrial e de Técnico em Propriedade Industrial; 
d) Defesa de Memorial, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial; 
e) Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Pesquisador em Propriedade Industrial e de Analista de 
Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial. 
6. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
6.1. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que, amparado pelo Decreto nº 
6.593 de 02 de outubro de 2008, estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e se declarar 
membro de família de baixa renda, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.  
6.2. O candidato que atender os requisitos dispostos no subitem 6.1 e desejar solicitar a isenção da taxa de inscrição deverá 
realizar sua inscrição, de acordo com o item 7 deste Edital, preenchendo o Requerimento de Inscrição, disponibilizado no site 
www.nce.ufrj.br/concursos, e indicar nos campos apropriados do mesmo a intenção de requerer a isenção da taxa de inscrição. 
6.2.1. Este Requerimento de Inscrição deverá ser encaminhado, via SEDEX, impreterivelmente até 19/11/2008 (dois dias após 
o início das inscrições), ao Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Divisão de 
Concursos (ISENÇÃO INPI), Cidade Universitária – Ilha do Fundão, Caixa Postal 2324, CEP 20.010-974 – RJ – Rio de 



Janeiro, acompanhado dos comprovantes de renda de todos os indivíduos que compõem a unidade familiar do candidato, ou 
seja, de todos os moradores do domicílio do candidato que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas 
por esta unidade. 
6.2.2. O candidato também poderá entregar, pessoalmente, a documentação exigida no subitem 6.2.1, no Núcleo de 
Computação Eletrônica, Rua Athos da Silveira Ramos, s/n – CCMN – Bloco C – Cidade Universitária, Rio de Janeiro, das 
9:00h às 17:30, até 19/11/2008 (dois dias após o início das inscrições). 
6.2.3. Somente serão aceitos como comprovantes de renda os seguintes documentos: 
a) no caso de empregados privados ou empregados públicos: Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – (cópia das 
páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subseqüente 
em branco ou com a correspondente data de saída anotada do último contrato de trabalho); cópia do contracheque atual e da 
Declaração Anual de Isento 2007 (imposto de renda de pessoa física); 
b) no caso de servidores públicos: cópia do contracheque atual e da Declaração Anual de Isento de 2007 (imposto de renda de 
pessoa física); 
c) no caso de autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço 
e/ou cópia do contrato de prestação de serviços e do recibo de pagamento autônomo (RPA) e cópia da Declaração Anual de 
Isento 2007 (imposto de renda de pessoa física); 
d) no caso de desempregados: Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS – (cópia das páginas que contenham 
fotografia, identificação e anotação de nenhum ou do último contrato de trabalho e da primeira página subseqüente em branco 
ou com correspondente data de saída anotada do último contrato de trabalho); comprovação de estar ou não recebendo o 
seguro-desemprego; e cópia da Declaração Anual de Isento 2007 (imposto de renda de pessoa física). 
6.2.4. Além da apresentação dos documentos necessários à comprovação da renda familiar, o candidato deverá entregar cópia 
autenticada dos seguintes documentos: 
a) documento oficial de identidade do requerente; 
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 
c) comprovante de residência (conta atualizada de energia elétrica, de água ou de telefone fixo); 
d) certidão de óbito de pai (s) e (ou) mantenedor (es), quando for o caso. 
6.2.5. Não será aceita, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos comprobatórios, a entrega de 
complementação da documentação, bem como revisão. 
6.3. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou correio eletrônico. 
6.4. O preenchimento do Requerimento de Inscrição bem como toda a documentação entregue pelo candidato será de sua 
inteira responsabilidade. 
6.5. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) pleitear a isenção, sem apresentar a cópia autenticada dos documentos solicitados no subitem 6.2.3 deste Edital; 
d) não observar os locais, o prazo e os horários estabelecidos no item 6 deste Edital. 
6.6. Os pedidos de isenção serão analisados e julgados pelo NCE/UFRJ. 
6.7. A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 18/12/2008 (três dias antes do término das inscrições), 
no endereço eletrônico http://www.nce.ufrj.br/concursos. 
6.8. Não serão aceitos recursos contra o resultado do pedido de isenção. 
6.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que desejar, mesmo assim, participar do processo seletivo, 
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, imprimindo o boleto bancário correspondente à inscrição efetuada 
anteriormente, de acordo com o subitem 6.2 deste Edital. 
6.10. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma 
e nos prazos estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído do concurso público. 
7. DAS INSCRIÇÕES 
7.1. As inscrições serão efetuadas no período de 17/11/2008 a 21/12/2008, exclusivamente na forma descrita neste Edital. 
7.2. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público após ter cumprido todas as etapas/instruções 
descritas no item 7 e seus subitens. 
7.3. As inscrições serão efetuadas via Internet por meio do endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no período 
compreendido entre as 10 horas do dia 17/11/2008 e as 23 horas e 59 minutos do dia 21/12/2008, considerando-se o horário 
oficial de Brasília. 
7.4. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto 
neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
7.4.1. O candidato poderá obter o Edital do Concurso e seus Anexos pela Internet, no endereço eletrônico do concurso 
(www.nce.ufrj.br/concursos). 
7.5. O valor da taxa de inscrição será de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para o cargo de Pesquisador em Propriedade 
Industrial, de R$ 100,00 (cem reais) para o cargo de Analista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade 
Industrial, e de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) para os cargos de Técnico em Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em 
Propriedade Industrial e Técnico em Propriedade Industrial. 
7.5.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
7.5.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, obrigatoriamente em espécie, por intermédio do boleto bancário 
gerado após o preenchimento e envio do Requerimento de Inscrição via Internet. 
7.5.3. O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deve ser aquele associado ao 
Requerimento de Inscrição enviado. 
7.5.4 O boleto bancário deverá ser impresso, a partir da Internet, até o último dia de inscrição, conforme o prazo estabelecido 
no subitem 7.3 deste Edital. 



7.6. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência da 
inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou. 
7.7. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, obrigatoriamente, dentro do prazo estabelecido para tal, conforme 
cronograma do concurso, especificado no Anexo VI deste Edital.  
7.7.1. Não será aceita a inscrição cujo pagamento não for creditado até o dia útil posterior ao último dia de inscrição, conforme 
o prazo estabelecido no subitem 7.3 deste Edital. 
7.8. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo. 
7.8.1. O pagamento da taxa de inscrição posterior ao estabelecido no subitem 7.7, será considerado inscrição fora do prazo. 
7.9. Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, indicar, nos campos apropriados, sendo 
vedadas alterações posteriores, sob pena de não ter a sua inscrição aceita no Concurso Público: 
a) o código do cargo para o qual deseja concorrer, com base no item 2 e no Anexo I deste Edital;  
b) a cidade (Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Brasília/DF, Porto Alegre/RS, Recife/PE ou Belém/PA) onde deseja realizar as 
Provas Objetiva e Discursiva e a Redação; 
7.9.1. Se o candidato deixar de preencher o Cargo / Área de Conhecimento para o qual deseja concorrer, a inscrição do 
candidato não será aceita. 
7.9.2. Se o candidato não indicar corretamente a cidade onde deseja realizar as Provas Objetiva e Discursiva e a Redação, será 
considerada a cidade do Rio de Janeiro como cidade de prova para o candidato. 
7.10. Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato portador de necessidades especiais que desejar 
concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais deverá indicar sua opção no campo apropriado a este 
fim.  
7.10.1. O candidato portador de necessidades especiais deverá enviar, obrigatoriamente, via SEDEX postado até o dia 
22/12/2008, para o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Divisão de Concursos 
(Laudo INPI), Cidade Universitária – Ilha do Fundão, Caixa Postal 2324, CEP 20.010-974 – RJ – Rio de Janeiro, LAUDO 
MÉDICO OU ATESTADO INDICANDO A ESPÉCIE, O GRAU OU O NÍVEL DE DEFICIÊNCIA, COM EXPRESSA 
REFERÊNCIA AO CÓDIGO CORRESPONDENTE DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID) 
VIGENTE, BEM COMO A PROVÁVEL CAUSA DA DEFICIÊNCIA, DE ACORDO COM A LEI. NÃO SERÃO 
CONSIDERADOS RESULTADOS DE EXAMES E/OU DOCUMENTOS DIFERENTES DO DESCRITO.  
7.10.2. O laudo médico ou atestado não será devolvido e não serão fornecidas cópias do mesmo. 
7.11. O candidato que não cumprir o disposto no subitem 7.10.1 deste Edital perderá o direito de concorrer às vagas reservadas 
aos candidatos portadores de necessidades especiais.  
7.12. O candidato, portador ou não de deficiência, que necessitar de condições especiais para realização da prova, deverá, no 
ato da inscrição, relacionar suas necessidades para o dia da prova, sendo vedadas alterações posteriores, salvo nos casos de 
força maior e aqueles de interesse da Administração Pública.  
7.12.1. O candidato portador de deficiência visual total deverá indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição 
a necessidade de realizar a prova com o auxílio de um Ledor, que será disponibilizado pelo NCE/UFRJ. Neste caso, o Ledor 
transcreverá as respostas para o cartão de respostas da Prova Objetiva e para o caderno de respostas da Prova Discursiva ou 
para o caderno de resposta da Prova de Redação do candidato, não podendo o NCE/UFRJ ser posteriormente responsabilizado 
pelo candidato, sob qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição provocados pelo Ledor. 
7.12.2. O candidato amblíope deverá indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição que deseja que a prova 
seja confeccionada de forma ampliada. Neste caso, será oferecida prova com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 
7.12.3. O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição se 
utiliza cadeira de rodas ou se necessita de sala de prova de fácil acesso. 
7.12.4. O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar sua condição, informando no 
Requerimento de Inscrição que necessita de auxílio para transcrição das respostas. Neste caso, o candidato terá o auxílio de um 
fiscal, não podendo o NCE/UFRJ ser posteriormente responsabilizado pelo candidato, sob qualquer alegação, por eventuais 
erros de transcrição provocados pelo fiscal. 
7.12.5. O candidato deverá informar as condições especiais que necessita, caso não seja nenhuma das mencionadas nos 
subitens 7.12.1 a 7.12.4 deste Edital, em campo específico no Requerimento de Inscrição. 
7.12.6. O candidato portador de necessidades especiais que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não será desta 
forma considerado. Neste caso, o candidato cego ou amblíope não terá sua prova preparada adequadamente, ficando sob a 
responsabilidade do candidato a opção de realizar ou não a prova. 
7.13. A candidata que tiver a necessidade de amamentar no dia da prova deverá levar um acompanhante que ficará com a 
guarda da criança em local reservado e diferente da sala de prova da candidata. A amamentação se dará nos momentos que se 
fizerem necessários, não tendo a candidata, neste momento, a companhia do seu acompanhante, mas sim de um fiscal. 
7.13.1. Não será dado nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova perdido com a amamentação. 
7.13.2. A não presença de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova. 
7.14. As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão analisadas e atendidas, segundo critérios de 
viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado o seu atendimento ou não quando da Confirmação da Inscrição. 
7.15. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o 
NCE/UFRJ do direito de excluí-lo do Concurso Público se for constatado posteriormente serem inverídicas essas informações. 
7.16. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital 
e em seus Anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
7.17. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público após ter cumprido todas as instruções descritas no 
item 7 deste Edital e todos os seus subitens, e após confirmação pela rede bancária do recolhimento da taxa de inscrição 
referida no item 7.5. 



7.18. O NCE/UFRJ não se responsabiliza por pedido de inscrição via Internet não recebido por fatores de ordem técnica que 
prejudiquem os computadores ou impossibilitem a transferência dos dados, falhas de comunicação ou congestionamento das 
linhas de comunicação. 
7.19. Orientações e procedimentos a serem seguidos para realização de inscrição via Internet estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos. 
8. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
8.1. As informações referentes à data, horário, tempo de duração e local de realização das provas (nome do estabelecimento, 
endereço e sala), cargo para o qual concorre, assim como orientações para realização das provas, estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos no período definido no cronograma do concurso, Anexo VI deste Edital. 
8.2. Caso o candidato constate que existem divergências entre as informações obtidas conforme o item 8.1 deste Edital e o 
Requerimento de Inscrição, quanto a Cargo / Área de Conhecimento, cidade de realização das provas e/ou condições especiais 
solicitadas, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do NCE/UFRJ, pelo telefone (21) 2598-3333, no horário 
das 8 às 17 horas (horário oficial de Brasília), impreterivelmente até 5 dias úteis antes da data prevista no cronograma do 
concurso, Anexo VI deste Edital, para realização das Provas Objetiva e Discursiva e de Redação, conforme o cargo para o 
qual se inscreveu.  
8.3. Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento deverão ser comunicados apenas no dia de 
realização das provas, na sala de prova, ao fiscal. 
8.4. Não é necessária a apresentação, no dia de realização das provas, de nenhum documento que comprove a localização do 
candidato no estabelecimento de realização de prova, bastando que o mesmo se dirija ao local designado. 
8.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de informações referentes à realização das provas. 
9. DAS PROVAS OBJETIVA, DISCURSIVA E DE REDAÇÃO 
9.1. Da Prova Objetiva 
9.1.1. A Prova Objetiva, para os candidatos a todos os cargos, será composta de questões do tipo múltipla escolha. A 
quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão e o mínimo de pontos para aprovação estão descritos no Anexo 
III deste Edital. 
9.1.2. Cada questão conterá cinco opções e somente uma correta. 
9.1.3. Os candidatos considerados aprovados, segundo os critérios definidos no Anexo III deste Edital, serão ordenados de 
acordo com os valores decrescentes do total de pontos da Prova Objetiva. 
9.2. Da Prova Discursiva 
9.2.1. A Prova Discursiva, para os candidatos aos cargos de Pesquisador em Propriedade Industrial e Analista de 
Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial, constará de questões sobre Conhecimentos Específicos de 
acordo com a Área de Conhecimento escolhida, e será avaliada quanto ao domínio do conteúdo do(s) tema(s) abordado(s) – 
demonstração de conhecimento da área da vaga pleiteada – bem como quanto ao domínio da modalidade escrita da Língua 
Portuguesa. A quantidade de questões, o valor de cada questão e o mínimo de pontos para aprovação estão descritos no Anexo 
III deste Edital. 
9.2.2. Será corrigida a Prova Discursiva dos candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva em ordem decrescente do 
total de pontos, por Cargo / Área de Conhecimento, dentro de até 5 (cinco) vezes o número de vagas de ampla concorrência do 
Cargo / Área de Conhecimento, respeitados os empates na última colocação. 
9.2.3. Será corrigida a Prova Discursiva dos candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva em ordem decrescente do 
total de pontos, por Cargo / Área de Conhecimento, dentro de até 5 (cinco) vezes o número de vagas reservadas aos candidatos 
portadores de necessidades especiais do Cargo / Área de Conhecimento, caso exista, respeitados os empates na última 
colocação. 
9.2.3.1. Caso o número de candidatos portadores de necessidades especiais aprovados na Prova Objetiva seja inferior a 5 
(cinco) vezes o número de vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais do Cargo / Área de 
Conhecimento, será corrigida a Prova Discursiva desses candidatos portadores de necessidades especiais e dos candidatos de 
ampla concorrência até completar este limite de 5 (cinco) vezes o número de vagas reservadas aos candidatos portadores de 
necessidades especiais do Cargo / Área de Conhecimento. 
9.3. Da Prova de Redação 
9.3.1. A Prova de Redação, para os candidatos aos cargos de Técnico em Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em 
Propriedade Industrial e Técnico em Propriedade Industrial versará sobre tema da atualidade. O valor da Redação e o mínimo 
de pontos para aprovação estão descritos no Anexo III deste Edital. 
9.3.2. Será corrigida a Redação dos candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva em ordem decrescente do total de 
pontos, dentro de até 10 (dez) vezes o número de vagas de ampla concorrência do cargo ao qual concorrem, respeitados os 
empates na última colocação. 
9.3.3. Será corrigida a Redação dos candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva em ordem decrescente do total de 
pontos, dentro de até 10 (dez) vezes o número de vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais do 
cargo ao qual concorrem, caso exista, respeitados os empates na última colocação. 
9.3.3.1. Caso o número de candidatos portadores de necessidades especiais aprovados na Prova Objetiva seja inferior a 10 
(dez) vezes o número de vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais do cargo ao qual concorrem, 
será corrigida a Redação desses candidatos portadores de necessidades especiais e dos candidatos de ampla concorrência até 
completar este limite de 10 (dez) vezes o número de vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais do 
cargo ao qual concorrem. 
9.4. O candidato que não tiver a Prova Discursiva ou a Prova de Redação corrigida, conforme o estabelecido nos subitens 
9.2.2, 9.2.3, 9.3.2 e 9.3.3, será considerado reprovado para todos os efeitos. 
9.5. Todos os conteúdos programáticos serão publicados no D.O.U. e estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.nce.ufrj.br/concursos, estando sob responsabilidade dos candidatos o acompanhamento da divulgação dos conteúdos 
programáticos. 



10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
10.1. As Provas Objetiva, Discursiva e de Redação serão realizadas nas cidades de Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, 
Brasília/DF, Porto Alegre/RS, Recife/PE e Belém/PA. 
10.2. A Defesa Pública de Memorial será realizada na cidade do Rio de Janeiro. 
10.3. As provas poderão ocorrer em qualquer dia da semana, data, local e hora, considerando-se o horário oficial de Brasília.  
10.3.1. As datas prováveis para realização das provas estão informadas no cronograma do concurso, especificado no Anexo VI 
deste Edital. 
10.3.2. As datas definitivas de realização das provas serão informadas no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, 
cabendo ao candidato acompanhar a sua divulgação. 
10.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas com antecedência de 60 (sessenta) minutos do 
horário previsto para o fechamento dos portões de acesso ao local de prova, munido de caneta esferográfica de tinta indelével 
preta ou azul e de documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura. Será exigida a apresentação do 
documento original, não sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas. 
10.4.1. 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; certificado de reservista; carteiras 
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, 
de 23 de setembro de 1997). 
10.4.1.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não- 
identificáveis e/ou danificados. 
10.4.1.2. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. 
10.4.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e 
de sua assinatura. 
10.4.2.1. O candidato será submetido à identificação especial caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas 
quanto à fisionomia ou assinatura.  
10.5. O candidato que não apresentar documento oficial de identidade não realizará as provas. 
10.5.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial de identidade, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá apresentar documento que comprove o registro do fato em órgão policial, expedido no máximo há 30 (trinta) 
dias, sendo o candidato submetido à identificação especial.  
10.6. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para as provas. O não comparecimento, qualquer que seja a alegação, 
acarretará a eliminação automática do candidato. 
10.7. É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data e horário pré-determinados pela organização do Concurso 
Público. 
10.8. Das Provas Objetiva, Discursiva e de Redação 
10.8.1. Não será permitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário previsto para o fechamento 
dos portões.  
10.8.2. Não será permitido ao candidato entrar na sala de prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas 
ou aparelhos eletrônicos (tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, etc.), bem como relógio de qualquer espécie. Caso o candidato leve alguma arma 
e/ou algum aparelho eletrônico, estes deverão ser entregues pelo candidato em local a ser determinado pela Coordenação do 
local de prova. 
10.8.2.1. O NCE/UFRJ não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
10.8.2.2. Será utilizado equipamento de detecção de metais. 
10.8.3. O descumprimento do descrito no subitem 10.8.2 deste Edital implicará a eliminação do candidato, constituindo 
tentativa de fraude, sendo feito o registro do fato através de Termo de Ocorrência. 
10.8.4. Após assinar a lista de presença na sala de prova, o candidato receberá do fiscal o cartão de respostas da Prova 
Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Discursiva (ou o caderno de resposta da Prova de Redação), conforme o cargo ao 
qual concorre, e deixará, sob a guarda do fiscal, seu documento de identificação. 
10.8.5. O candidato deverá conferir as informações contidas no cartão de respostas e no caderno de discursiva ou de redação. 
10.8.5.1. Caso o candidato identifique erros durante a conferência das informações contidas no cartão de respostas da Prova 
Objetiva ou no caderno de Discursiva ou de Redação, estes devem ser informados imediatamente ao fiscal de sala. 
10.8.5.2. Não será permitida a solicitação de alteração do cargo, Área de Conhecimento ou tipo de vaga escolhida (vaga de 
ampla concorrência ou vaga reservada a portadores de necessidades especiais), seja qual for o motivo alegado.  
10.9. O candidato deverá assinar o cartão de respostas da Prova Objetiva no local determinado. 
10.9.1. É responsabilidade do candidato assinar o cartão de respostas da Prova Objetiva. 
10.10. O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul, as respostas da Prova 
Objetiva para o cartão de respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido para a correção eletrônica. Não 
haverá substituição do cartão de respostas da Prova Objetiva, sendo o seu preenchimento de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções contidas na capa de prova. 
10.11. Será atribuída NOTA ZERO à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver 
emenda, rasura ou mais de uma ou nenhuma resposta assinalada. 
10.12. O candidato deverá responder de forma dissertativa as questões da Prova Discursiva, no espaço apropriado no caderno 
de respostas da Prova Discursiva, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul. 



10.13. O candidato deverá redigir sobre o tema proposto para a Prova de Redação, no espaço apropriado no caderno de 
resposta da Prova de Redação, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul. 
10.14. Em hipótese alguma o candidato deverá assinar, rubricar ou inserir qualquer sinal que identifique o caderno de 
Discursiva ou de Redação, procedendo em conformidade com as instruções contidas na capa do caderno de questões, sob pena 
de ser eliminado do Concurso Público. 
10.15. É responsabilidade do candidato destacar a filipeta de identificação, contendo seus dados pessoais, do caderno de 
Discursiva ou de Redação. 
10.16. Por motivo de segurança os procedimentos a seguir serão adotados: 
a) o NCE/UFRJ procederá, no ato da aplicação das provas, à coleta da impressão digital de cada candidato; 
b) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e acompanhamento da 
fiscalização; 
c) somente depois de decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá retirar-se da sala de prova, obrigatoriamente 
entregando ao fiscal de sala, íntegros e completos, o caderno de questões, o cartão de respostas das Provas Objetivas e o 
caderno de Redação ou de Discursiva, conforme o cargo. O candidato que insistir em sair da sala de prova, antes do horário 
estabelecido, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência, declarando sua desistência do Concurso 
Público, que será lavrado pelo Coordenador do local;  
d) ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões faltando uma hora para o término do horário estabelecido 
para o fim da prova; 
e) será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas da Prova Objetiva, no 
caderno de Discursiva e/ou no caderno de Redação; 
f) ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o caderno de questões, o cartão de respostas 
da Prova Objetiva e o caderno de Discursiva ou de Redação, ressalvado o disposto na alínea “d”, solicitando a devolução do 
seu documento de identidade;  
g) os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 
em Ata de suas respectivas assinaturas. 
10.17. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões ou comparecer para a realização da prova em local diferente do 
designado; 
b) durante a realização das provas, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada; 
c) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas 
ou aparelhos eletrônicos (tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, etc.), bem como relógio de qualquer espécie, quer seja na sala ou nas dependências 
do seu local de prova;  
d) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, pagers, telefones celulares ou qualquer tipo de 
consulta durante o período de realização de sua prova, quer seja na sala ou nas dependências do seu local de prova; 
e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como o que proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade 
necessária à realização das provas; 
g) descumprir qualquer das instruções contidas nas provas; 
h) não realizar qualquer uma das provas ou ausentar-se da sala de prova sem autorização, após ter assinado a lista de presença, 
portando ou não o caderno de questões, o cartão de respostas da Prova Objetiva, o caderno de respostas da Prova Discursiva 
ou o caderno de Redação; 
i) for flagrado copiando seus assinalamentos feitos no cartão de respostas da Prova Objetiva ou no caderno da Discursiva ou 
de Redação; 
j) não devolver o cartão de respostas da Prova Objetiva, o caderno de respostas da Prova Discursiva ou o caderno de Redação;  
k) deixar de assinar o cartão de respostas da Prova Objetiva e a lista de presença;  
l) não permitir a coleta da sua impressão digital; 
m) não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos; ou 
n) quando, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou qualquer outro meio em 
Direito admitido, ter o candidato se utilizado de procedimentos ilícitos. 
11. DA DEFESA DE MEMORIAL 
11.1. Os candidatos ao cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial aprovados na Prova Discursiva serão ordenados de 
acordo com os valores decrescentes da soma de pontos da Prova Objetiva e da Prova Discursiva. 
11.2. Serão selecionados para Defesa de Memorial os candidatos ao cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial 
classificados, conforme item 11.1, dentro de até 2 (duas) vezes o número de vagas de cada Área de Conhecimento, respeitados 
os empates na última posição.  
11.2.1. A relação dos candidatos selecionados para Defesa de Memorial será publicada por meio de Edital específico no Diário 
Oficial da União e estará disponível na página do concurso no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, em data 
definida no Cronograma do Concurso, anexo VI deste Edital. 
11.3. A Defesa de Memorial valerá 10 (dez) pontos. 
11.4. Informações relativas a data e local de entrega de documentos (memorial e currículo), data e local de realização da 
Defesa de Memorial, assim como orientações sobre procedimentos a serem seguidos, estarão disponíveis, conforme 
cronograma do concurso, anexo VI deste Edital, no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos. 
11.5. É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações relativas à Defesa de Memorial. 
11.6. O candidato deverá entregar 5 (cinco) cópias de seu currículo e 5 (cinco) cópias do memorial, contendo a relação de 
títulos e trabalhos, acompanhada de uma análise sucinta destes trabalhos, feita pelo próprio, situando o seu significado e 
contribuição que representam. Deverão ser incluídas separatas ou cópias de cada um dos trabalhos mencionados. 



11.7. O candidato que não entregar o memorial e/ou currículo no prazo estipulado receberá nota 0 (zero). 
11.8. Para cada Área de Conhecimento haverá uma Banca Examinadora, constituída por 3 (três) profissionais de alta 
qualificação nas áreas objeto do Concurso Público, ou correlatas. 
11.9. A Defesa de Memorial será realizada em sessão pública, frente à respectiva Banca Examinadora e constará de uma 
apresentação de no máximo 30 (trinta) minutos, onde o candidato deverá expor sobre os seus conhecimentos, trabalhos, 
projetos e atividades de pesquisa científica e tecnológica, procurando destacar as realizações que considera mais relevantes 
associadas ao cargo pretendido. 
11.10. Após a apresentação, o candidato poderá ser argüido por cada membro da Banca Examinadora sobre o conteúdo da 
apresentação, podendo cada um destes abordar, inclusive criticamente, a obra do candidato, a quem caberá o direito de defesa. 
11.11. Será de no máximo 10 (dez) minutos a soma do tempo de argüição da Banca Examinadora e respectiva resposta do 
candidato. 
11.12. Cada membro da Banca Examinadora atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez) a cada candidato. 
11.13. A nota final da Defesa de Memorial será a média aritmética das notas atribuídas por cada membro da Banca 
Examinadora, considerando até a 1a casa decimal, sem arredondamentos. 
11.14. O candidato que não comparecer à Defesa de Memorial no dia, hora e local definidos receberá nota 0 (zero). 
11.15. Os candidatos que não forem convocados para a Defesa de Memorial, conforme o estabelecido no subitem 11.2.1, serão 
considerados reprovados para todos os efeitos. 
12. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
12.1. A Avaliação de Títulos será realizada para os candidatos aprovados na Prova Discursiva para os cargos de Analista de 
Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial e na Prova Discursiva e na Defesa de Memorial, para o 
cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial e valerá até 7 (sete) pontos. 
12.1.1. A relação dos candidatos selecionados para Prova de Títulos estará disponível na página do concurso no endereço 
eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, em data definida no Cronograma do Concurso, anexo VI deste Edital.  
12.2. Os candidatos constantes da relação mencionada no subitem 11.1.1 deste Edital deverão encaminhar, por meio dos 
Correios, via SEDEX postado obrigatoriamente em data definida no Cronograma do Concurso, anexo VI deste Edital, cópia 
autenticada ou original dos documentos a serem considerados para a Prova de Títulos, para o Núcleo de Computação 
Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Divisão de Concursos (Títulos INPI), Cidade Universitária – Ilha do 
Fundão, Caixa Postal 2324, CEP 20.010-974 – RJ – Rio de Janeiro.  
12.2.1. O candidato deverá enviar, juntamente com os seus documentos, o formulário de Auto-avaliação Curricular, 
devidamente preenchido, contendo relação dos diplomas/certificados e documentos que comprovem sua experiência 
profissional e uma pontuação atribuída pelo próprio candidato (auto-avaliação) considerando os critérios estabelecidos neste 
item e no Anexo V deste Edital. 
12.2.1.1. O candidato poderá obter o formulário de Auto-avaliação Curricular no endereço eletrônico 
www.nce.ufrj.br/concursos. 
12.3. Após efetuar a postagem da documentação, os candidatos deverão acessar a página do concurso no endereço eletrônico 
www.nce.ufrj.br/concursos e informar o no de controle do SEDEX utilizado para envio, para controle e acompanhamento da 
documentação enviada. 
12.4. Os candidatos que não constarem na relação mencionada no subitem 12.1.1 deste Edital serão considerados eliminados 
do Concurso Público. 
12.5. As seguintes considerações são válidas: 
a) O candidato que não encaminhar as cópias autenticadas ou originais dos documentos para a Prova de Títulos, no prazo 
estabelecido no subitem 12.2 deste Edital, receberá nota 0 (zero) na Avaliação de Títulos. 
b) Os documentos encaminhados para a Prova de Títulos fora do prazo estabelecido no subitem 12.2 deste Edital não serão 
analisadas. 
12.6. Todas as cópias enviadas deverão estar devidamente autenticadas em cartório. 
12.6.1. Não serão analisadas cópias não autenticadas em cartório. 
12.7. Os documentos enviados não serão devolvidos. 
12.8. A Prova de Títulos será feita de acordo com os critérios estabelecidos neste item e no Anexo V deste Edital. 
12.9. Os pré-requisitos relacionados a cada Área de Conhecimento não são considerados para a Avaliação de Títulos. 
12.9.1. O candidato ao cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial que tiver um mestrado e um doutorado "stricto sensu" 
ou mais de um doutorado "stricto sensu", deverá encaminhar os comprovantes de conclusão de todos, para que um destes 
possa ser utilizado como pré-requisito e o outro seja pontuado. Será assumido como pré-requisito o documento apresentado 
pelo candidato, caso este só envie um documento.  
12.10. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado ou mestrado, será 
aceito o diploma ou certificado/declaração (este último acompanhado obrigatoriamente de histórico escolar que permita 
identificar o número de créditos obtidos, as disciplinas cursadas e a indicação do resultado do julgamento da dissertação ou 
tese) de conclusão do curso. 
12.10.1. Em relação aos comprovantes de conclusão dos cursos de pós-graduação "stricto sensu" em nível de mestrado ou 
doutorado, serão aferidos apenas os oriundos de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC e observadas as 
normas que lhes regem a validade, dentre as quais, se for o caso, as pertinentes ao respectivo registro. 
12.10.2. Será aceito apenas o diploma, para cursos mencionados no subitem anterior, concluídos no exterior, desde que 
revalidado por instituição de ensino superior do Brasil. 
12.11. Somente serão aceitas certidões ou declarações das instituições referidas nos subitens anteriores nas quais seja possível 
efetuar a identificação das mesmas e constem todos os dados necessários à sua perfeita comprovação. 
12.12. Não serão aceitos comprovantes de conclusão parcial, históricos escolares ou qualquer outro documento que não 
permita a comprovação de sua conclusão. 



12.13. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, será aceito o 
certificado de conclusão do curso, nos moldes do art. 7 da Resolução CNE/CES n° 1, de 8 de junho de 2007. 
12.13.1. Caso o certificado não contenha as informações definidas pela resolução citada no subitem anterior ou o candidato 
não disponha do certificado, será aceita uma declaração da instituição informando que o curso atende as exigências da referida 
resolução, anexando a esta, obrigatoriamente, o histórico escolar que permita identificar a quantidade total de horas do curso, 
as disciplinas cursadas e a indicação da aprovação ou não no curso, contendo inclusive o resultado do trabalho final ou 
monografia. 
12.13.2. Não será considerado como curso de pós-graduação lato sensu o curso de pós-graduação stricto sensu em nível de 
mestrado ou doutorado cujas disciplinas estejam concluídas e o candidato ainda não tenha realizado a dissertação ou tese, ou 
obtido o resultado do julgamento das mesmas. 
12.14. O mesmo diploma ou certificado/declaração será considerado uma única vez. 
12.15. A comprovação de tempo de serviço será feita mediante a apresentação de: 
a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (obrigatoriamente a folha de identificação onde constam número 
e série, folha de contrato de trabalho e folhas de alterações de salário em que conste mudança de função); 
b) cópia de certidão ou declaração no caso de órgão público; 
c) contrato de prestação de serviços ou recibos de pagamento de autônomo (RPA) do período, no caso de autônomo. O 
contrato e os recibos devem cobrir o período da experiência profissional a ser comprovada. 
12.16. Os documentos relacionados no subitem 12.15 deverão ser acompanhados obrigatoriamente de declaração contendo a 
descrição detalhada das atividades executadas, informando o período inicial e final (quando for o caso) de realização de cada 
atividade. 
12.17. Os documentos relacionados nos subitens 12.15 e 12.16 deverão ser emitidos pelo setor de pessoal ou recursos 
humanos ou por outro setor da empresa, quando não existir nenhum dos anteriores ou pelo contratante no caso de autônomo. 
12.17.1. Os documentos deverão ser impressos em papel oficial da empresa devendo ser assinados pelo responsável do setor 
emitente. 
12.18. Serão desconsiderados os documentos relacionados nos subitens 12.15 e 12.16 que não contenham todas as 
informações relacionadas ou preenchidas de forma incompleta e os que não permitam uma análise precisa e clara da 
experiência profissional do candidato. 
12.19. Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa ou monitoria. 
12.20. Para efeito do cômputo de pontuação relativa a tempo de experiência não será considerada mais de uma pontuação no 
mesmo período. 
12.21. Somente será considerada a experiência profissional adquirida pelo candidato em atividades compatíveis e com a 
mesma exigência de escolaridade daquelas estabelecidas para o cargo/área de conhecimento para o qual concorre. 
12.22. Dissertações/teses de mestrado e de doutorado não serão consideradas como trabalhos publicados para efeito de 
contagem de pontos. 
12.23. Em caso de títulos referentes a trabalhos publicados, só serão aceitas publicações científicas, na Área de Conhecimento 
exigida, em revistas especializadas e indexadas, devendo o candidato encaminhar cópia devidamente autenticada do trabalho, 
do expediente da revista e da comprovação da indexação da mesma.  
12.23.1. A identificação do nome do candidato deve ser clara. 
12.23.2. A identificação da revista deve ser clara. 
13. DOS RECURSOS 
13.1. No caso da Prova Objetiva: 
13.1.1. Admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito, à formulação ou ao 
conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico. 
13.1.1.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão 
atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não obtiveram os pontos na correção inicial. 
13.1.2. Admitir-se-á um único recurso solicitando a revisão da contagem de pontos. 
13.1.2.1. O candidato poderá solicitar vista do cartão de resposta da Prova Objetiva para verificar suas respostas e melhor 
embasar seu recurso. 
13.1.2.2. A vista do cartão de resposta da Prova Objetiva será disponibilizada no endereço eletrônico 
www.nce.ufrj.br/concursos, em período informado no cronograma do concurso, anexo VI deste Edital. 
13.2. No caso do resultado da Redação, admitir-se-á um único recurso solicitando a revisão da pontuação atribuída. 
13.2.1. O candidato poderá solicitar vista do caderno de resposta da Prova de Redação para verificar seu desempenho no 
desenvolvimento do assunto e melhor embasar seu recurso. 
13.2.2. A vista do caderno de resposta da Prova de Redação será disponibilizada no endereço eletrônico 
www.nce.ufrj.br/concursos, em período informado no cronograma do concurso, anexo VI deste Edital. 
13.3. No caso do resultado da Prova Discursiva, admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, desde que 
devidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico. 
13.3.1. O candidato poderá solicitar vista do caderno de respostas da Prova Discursiva para verificar suas respostas e melhor 
embasar seu recurso. 
13.3.2. A vista do caderno de respostas da Prova Discursiva será disponibilizada no endereço eletrônico 
www.nce.ufrj.br/concursos, em período informado no cronograma do concurso, anexo VI deste Edital. 
13.4. No caso do resultado da Avaliação de Títulos, admitir-se-á um único recurso solicitando a revisão da contagem dos 
pontos. 
13.5. No caso do resultado da Defesa de Memorial, admitir-se-á um único recurso solicitando a revisão da pontuação 
atribuída. 
13.6. O candidato deverá preencher 1 (um) Formulário para Recurso para cada questão recorrida, no caso da Prova Objetiva e 
da Prova Discursiva. 



13.7. O Formulário para Recurso poderá ser encontrado no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos. 
13.8. O pedido de vista do cartão de respostas da Prova Objetiva, do caderno de respostas da Prova Discursiva ou do caderno 
de respostas da Prova de Redação deverá ser apresentado via Internet, no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no 
período previsto no cronograma do concurso, anexo VI deste Edital. 
13.9. O recurso deverá ser apresentado via Internet, no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, conforme instruções 
nele constantes, até as 17h do último dia do período previsto no Cronograma. 
13.10. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da 
estipulada neste Edital. 
13.11. Os resultados dos recursos, assim como as alterações de gabaritos da Prova Objetiva, as alterações das notas das Provas 
Objetiva, Discursiva e de Redação, as alterações das notas da Avaliação de Títulos e Defesa de Memorial, que vierem a 
ocorrer após julgamento dos recursos, estarão à disposição dos candidatos no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, 
nas datas previstas no cronograma do concurso, anexo VI deste Edital. 
13.12. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e irrecorrível, não existindo desta forma recurso contra resultado 
de recurso. 
14. DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
14.1. A nota final do candidato será calculada, considerando-se que NF é a nota final, NO é a nota da Prova Objetiva, ND é a 
nota da Prova Discursiva, NR é a nota da Prova de Redação, NT é a nota da Avaliação de Títulos e NM é a nota da Defesa de 
Memorial, da seguinte forma: 
a) Para o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial: 
NF = ( NO ) + ( 2 x ND ) + ( 3 x NM ) + ( 2 x NT ) 
b) Para o cargo de Analista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial: 
NF = ( NO ) + ( 2 x ND ) + ( 2 x NT ) 
d) Para os cargos de Técnico em Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial e Técnico em Propriedade 
Industrial: 
NF = NO + ( 2 x NR ) 
14.2. Os candidatos serão classificados, dentro do número de vagas do Cargo / Área de Conhecimento para o qual concorre, 
segundo a ordem decrescente da nota final. 
14.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, o desempate se fará da seguinte forma: 
a) Para o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial: 
1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  
2o) maior nota na Prova Objetiva; 
3o) maior nota na Defesa de Memorial; 
4o) maior nota na Prova Discursiva; 
5o) maior idade. 
b) Para o cargo de Analista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial: 
1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  
2o) maior nota na Prova Objetiva; 
3o) maior nota na Prova Discursiva; 
4o) maior idade. 
c) Para os cargos de Técnico em Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial e Técnico em Propriedade 
Industrial: 
1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  
2o) maior nota na Prova Objetiva; 
3º) maior idade. 
15. DA HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO 
15.1. O candidato classificado para as vagas existentes de acordo com a tabela apresentada no Anexo I deste Edital, 
obedecendo à estrita ordem de classificação, será convocado para nomeação por correspondência direta, por meio de carta com 
Aviso de Recebimento (AR) ou telegrama, obrigando-se a declarar, por escrito, se aceita ou não o cargo para a qual está sendo 
convocado. 
15.2. O não pronunciamento do candidato, em um prazo de 07 (sete) dias úteis, a partir da data de encaminhamento da 
correspondência, permitirá ao INPI excluí-lo do Concurso Público. 
15.3. A aprovação e classificação final no Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de ingresso automático no 
cargo, mas apenas a expectativa de ser nele nomeado segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste 
ato condicionada à oportunidade e conveniência da Administração. O INPI reserva-se ao direito de proceder à nomeação, em 
número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades. 
15.4. A nomeação fica condicionada à aprovação em inspeção médica e ao atendimento às condições constitucionais e legais. 
15.5. Os candidatos, classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro durante o prazo de 
validade do Concurso Público e poderão ser convocados para contratação em função da disponibilidade de vagas futuras. 
15.6. Exclusivamente para o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial, caso não haja candidatos aprovados em número 
suficiente para suprir todas as vagas de cada área de conhecimento, poderão ser convocados candidatos aprovados no presente 
Concurso Público e constantes em cadastro de reserva de outras áreas de conhecimento correlatas. Essa intercambiabilidade 
obedecerá rigorosamente à classificação dos candidatos dentro de sua área de conhecimento e à ordem de intercambiabilidade 
apresentada na tabela constante do Anexo IV deste Edital. 
15.7 O candidato aprovado no concurso público poderá desistir definitiva ou temporariamente. 
15.7.1 A desistência deverá ser efetuada mediante requerimento endereçado ao presidente do INPI, até o último dia útil 
anterior à data da posse. 



15.7.2 No caso de desistência temporária, o candidato renunciará à sua classificação e será posicionado em último lugar na 
lista dos aprovados. 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. O candidato poderá obter informações, documentações e orientações sobre o Concurso Público tais como Editais, 
processo de inscrição, local de prova, gabaritos, resultados das provas, resultados dos recursos, convocações e resultado final 
no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos. 
16.1.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes 
a este concurso público no Diário Oficial da União, bem como divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
www.nce.ufrj.br/concursos. 
16.1.2. As datas de realização das atividades descritas neste Edital poderão sofrer alterações, as quais serão previamente 
informadas no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos. 
16.2. Os candidatos serão informados sobre o resultado final do presente Concurso Público no Diário Oficial da União. 
16.3. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse 
fim a publicação em Diário Oficial da União. 
16.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante o NCE/UFRJ, por meio de requerimento a ser enviado à 
Central de Atendimento do NCE/UFRJ, enquanto estiver participando do concurso público, e perante o INPI, se aprovado. São 
de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço. 
16.5. O INPI não arcará com quaisquer despesas de deslocamento de candidatos para a realização das provas e/ou mudança de 
candidato para a investidura no cargo. 
16.6. O prazo de validade do Concurso Público será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, contado a partir 
da data de homologação do Concurso Público. 
16.7. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e pelo Núcleo 
de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro – NCE/UFRJ, no que tange à realização deste Concurso 
Público. 
 
Brasília, 30 de outubro de 2008. 
 
Raimundo de Oliveira 
Presidente da Fundação Universitária José Bonifácio 
 


