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4.6.1 - A efetivação da inscrição em data posterior aos pe-
ríodos estabelecidos nos subitens 4.1 deste Edital ou pagamento da
taxa de inscrição posterior às datas estipuladas nos itens 4.2 serão
considerados como inscrição fora do prazo.

4.7 - No Requerimento de Inscrição, o candidato portador de
necessidades especiais deverá optar pelas vagas reservadas, obser-
vando o disposto nos subitens 3.5, 3.5.1 e 3.5.2.

4.8 - As informações prestadas no Requerimento de Ins-
crição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a
CONSULPLAN do direito de excluí-lo do Processo Seletivo Sim-
plificado, se o preenchimento for feito com dados incompletos ou
incorretos, bem como se constatado, posteriormente, serem inverí-
dicas as referidas informações.

4.9 - O candidato que se inscrever mais de uma vez, embora
as inscrições sejam consideradas válidas, apenas poderá participar do
processo seletivo sob uma única inscrição, devendo, para tanto, fazer
opção, quando da realização das provas, de qual a inscrição em que
deseja concorrer. Nas demais inscrições realizadas o candidato cons-
tará como ausente quando da realização das provas, sendo, portanto,
eliminado do processo seletivo nestas inscrições.

4.10 - A inscrição cujo pagamento não for creditado até o
primeiro dia útil posterior ao último dia de inscrição não será aceita,
sendo que os boletos para pagamento de inscrições efetuadas até às
10h00min do dia 09 de abril de 2009 serão expedidas com data de
vencimento deste mesmo dia. Após este horário, até às 23h59min do
dia 09 de abril de 2009 os boletos serão expedidos com data de
vencimento de 10 de abril de 2009.

4.11 - Todos os candidatos inscritos no período de 00h00min
do dia 27 de março de 2009 até 23h59min de 09 de abril de 2009 que
não efetivarem o pagamento do boleto até a data de vencimento nele
constante, poderão reimprimir seu boleto, no máximo, até o primeiro
dia útil posterior ao encerramento das inscrições (10 de abril de 2009)
até as 13h00min, quando este recurso será retirado do site CON-
SULPLAN para pagamento do boleto bancário neste mesmo dia,
impreterivelmente, em qualquer agência bancária ou através de pa-
gamento do boleto on-line.

4.12 - A CONSULPLAN 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.

4.13 - As orientações e procedimentos a serem seguidos para
a realização da inscrição via Internet também estarão disponíveis no
site da CONSULPLAN (www.consulplan.net).

4.14 - Outras disposições acerca da inscrição
4.14.1 - 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. A amamentação se dará nos
momentos que se fizerem necessários, não sendo dado nenhum tipo
de compensação em relação ao tempo de prova perdido com a ama-
mentação. A ausência de um acompanhante impossibilitará a can-
didata de realizar a prova.

4.14.2 - O candidato somente será considerado inscrito neste
Processo Seletivo Simplificado após ter cumprido todas as instruções
descritas no item 4 deste Edital e todos os seus subitens, conforme a
modalidade de inscrição optada.

4.15 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa
de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e compro-
varem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da
referida taxa, nos termos do Decreto Federal no 6.593/2008 e deste
edital.

4.15.4.6 - Para ter acesso ao resultado da referida análise os
interessados poderão, ainda, consultar a Central de Atendimento da
CONSULPLAN, pelo telefone 0800-283-4628, no período de 07 de
abril a 09 de abril de 2009, das 09h00min às 17h00min, horário de
B r a s í l i a / D F.

4.15.4.7 - Não haverá recurso contra o indeferimento da
solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição.

4.15.4.8 - Os candidatos cujas solicitações tiverem sido in-
deferidas poderão efetuar a inscrição no período de 07 de abril a 09
de abril de 2009, e efetuar o pagamento da taxa no período res-
pectivo.

5 - DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1 - As informações referentes à data, ao horário, ao local

de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala),
função e área de conhecimento ou turno, conforme o caso, para qual
deseja concorrer, tipo de vaga escolhida pelo candidato (vaga de
ampla concorrência ou vaga reservada para portadores de necessi-
dades especiais), e, se for o caso, condições especiais oferecidas,
assim como orientações para realização das provas, estarão dispo-
níveis, a partir do dia 20 de abril de 2009, no site da CONSULPLAN
(www.consulplan.net) devendo o candidato efetuar a consulta e im-
pressão destas informações. São de responsabilidade exclusiva do
candidato a identificação correta de seu local de realização da prova
e o comparecimento no horário determinado. As informações também
poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da CON-
SULPLAN, através de e-mail (atendimento@consulplan.com), tele-
fone (32) 3729-4700 ou 0800-283-4628.

5.2 - O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) do can-
didato estará disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a
partir de 20 de abril de 2009, sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato a obtenção desse documento.

5.2.1 - O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) não será
encaminhado pelos Correios.

5.2.2- É dever do candidato obter as informações relacio-
nadas no subitem 5.1 deste Edital.

5.3 - Caso o candidato constate que as informações refe-
rentes ao tipo de vaga (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada
a portador de necessidades especiais), ou condição especial de prova
não correspondem ao preenchido no Requerimento de Inscrição, bem
como se a sua inscrição não tiver sido aceita, o mesmo deverá entrar
em contato com a Central de Atendimento da CONSULPLAN, atra-
vés de e-mail (atendimento@consulplan.com), telefone (32) 3729-
4700 ou 0800-283-4628, no horário de 09h00min às 17h00min, ho-
rário de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 24 de abril de
2009.

5.3.1 - Em caso de divergência da função e área de co-
nhecimento ou turno, conforme o caso, para a qual concorre à vaga,
será verificada a informação do Requerimento de Inscrição e, caso
seja constatado erro de transcrição, o mesmo será corrigido. Tal
correção não poderá ser admitida caso a inscrição seja realizada via
Internet, uma vez que, nesta modalidade, é de exclusiva respon-
sabilidade do candidato o preenchimento de seus dados cadastrais.

5.3.2 - Em caso de divergência no tipo de vaga escolhida
(vaga de ampla concorrência ou vaga reservada a portadores de ne-
cessidades especiais), ou nas condições especiais de prova, se for o
caso, será verificado o recebimento da documentação enviada pelo
candidato e, caso seja constatado erro, o mesmo será corrigido.

5.3.3 - Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem
5.3 deste Edital não serão considerados, prevalecendo para o can-
didato a opção do tipo da vaga escolhida (vaga de ampla concorrência
ou vaga reservada a portadores de necessidades especiais) e, se for o
caso, condições especiais de prova informados na consulta via In-
ternet e a situação de inscrição do mesmo.

5.4 - Eventuais erros referentes a nome, documento de iden-
tidade ou data de nascimento deverão ser comunicados apenas no dia
e na sala de realização das provas.

5.5 - Não é necessária a apresentação, no dia de realização
das provas objetivas, de nenhum documento que comprove a lo-
calização do candidato no estabelecimento de realização de provas,
bastando que o mesmo se dirija ao local designado.

5.6 - É de responsabilidade do candidato a obtenção de
informações referentes à realização da prova objetiva.

6 - DAS PROVAS OBJETVAS
6.1 - Para todas as funções as provas objetivas serão de

caráter eliminatório e classificatório.
6.2 - As provas serão compostas de questões do tipo múltipla

escolha. A quantidade de questões por função, o conteúdo, o valor de
cada questão, o total de pontos em cada conteúdo e o mínimo de
pontos para a aprovação estão descritos no Anexo III deste Edital.

6.3 - Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D
e E) e uma única resposta correta.

6.4 - Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Ane-
xo IV deste Edital.

7 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
7.1 - Os candidatos inscritos prestarão as provas no mu-

nicípio do Rio de Janeiro/RJ.
7.2 - As provas têm data inicialmente prevista para 26 de

abril de 2009, com duração de 04 (quatro) horas, de 13h00min às
17h00min (considerando-se o horário de Brasília), simultaneamente
em todos os locais de provas definidos, em local a ser informado a
partir do dia 20 de abril de 2009 (período de divulgação da Con-
firmação de Inscrição).

7.3 - Não é necessária a apresentação do CCI no dia da realização
das provas, bastando o candidato comparecer ao local designado, com an-
tecedência de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para o início das
provas, munido de caneta esferográfica de tinta indelével azul ou preta e de
documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura.

7.3.1 - Serão considerados documentos oficiais de identidade
aqueles que, para todos os fins legais, possuírem validade em todo o
território nacional e que contenham a fotografia e a assinatura do
candidato.

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

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

7.3.4 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia de realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado do-
cumento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, ex-
pedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será sub-
metido à identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

7.3.5 - A identificação especial será exigida, também, ao
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas
à fisionomia e(ou) à assinatura do portador.

7.4 - Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada das
provas. O não-comparecimento acarretará a eliminação automática do
candidato, seja qual for o motivo alegado.

7.5 - É vedado ao candidato prestar as provas fora do local,
data e horário predeterminados pela organização do Processo Seletivo
Simplificado.

7.6 - Não será permitido ingresso de candidato no local de
realização das provas após o horário previsto para o início das mes-
mas.

7.7 - São vedados o porte e/ou o uso de armas, de aparelhos
sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou
não, tais como: agendas, calculadoras, relógios não convencionais,
telefones celulares, "pagers", microcomputadores portáteis ou simi-
lares.

7.7.1 - A CONSULPLAN não se responsabilizará por perdas
ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos du-
rante a realização das provas, nem por danos neles causados.

7.7.2 - O descumprimento do descrito no subitem 7.7 deste
Edital implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de
fraude.

7.8 - Ao receber do fiscal o cartão de respostas das provas,
o candidato deverá conferir as informações contidas neste e assinar
seu nome no local apropriado.

7.8.1 - Caso o candidato verifique erros durante a confe-
rência dos seus dados de identificação contidos no cartão de respostas
das provas, estes devem ser informados ao fiscal de sala.

7.9 - Quando da realização das provas, não é permitida a
solicitação de alteração da função e área de conhecimento ou turno,
conforme o caso, para qual deseja concorrer, tipo de vaga escolhida
(vaga de ampla concorrência ou vaga reservada a portadores de ne-
cessidades especiais) ou, se for o caso, condições especiais de prova
seja qual for o motivo alegado.

7.10 - O candidato deverá transcrever, utilizando caneta es-
ferográfica de tinta indelével, de cor azul ou preta, as respostas das
provas para o cartão de respostas, que será o único documento válido
para a correção eletrônica. Não haverá substituição do cartão de
respostas das provas por erro do candidato. O preenchimento do
cartão de respostas das provas será de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções
contidas no mesmo.

7.11 - Será atribuída NOTA ZERO à questão das provas que
não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver emenda, rasura
ou mais de uma ou nenhuma resposta assinalada.

7.12 - Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes
procedimentos: a) após ser identificado, nenhum candidato poderá
retirar-se da sala sem autorização e acompanhamento da fiscalização;
b) somente após decorrida uma hora do início das provas o candidato
poderá entregar seu caderno de questões das provas, seu cartão de
respostas das provas, e retirar-se da sala de provas. O candidato que
insistir em sair da sala de provas, descumprindo o aqui disposto,
deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do
Processo Seletivo Simplificado, que será lavrado pelo Coordenador
do Local; c) ao candidato somente será permitido levar seu caderno
de questões das provas faltando uma hora para o término das provas;
d) o candidato poderá copiar seus assinalamentos feitos no Cartão-
Resposta somente em seu respectivo Cartão de Confirmação de Ins-
crição; e) ao terminar as provas o candidato entregará, obrigato-
riamente, ao fiscal de sala, o seu caderno de questões das provas e o
seu cartão de respostas das provas, ressalvado o disposto na alínea
"c", e f) os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e
somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata de
suas respectivas assinaturas.

7.12.1 - Como medida complementar às elencadas no item
anterior, os candidatos serão submetidos a sistema de detecção de
metais previamente à realização da prova.

7.13 - Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o
candidato que: a) chegar ao local de provas após o fechamento dos
portões ou realizar as provas em local diferente do designado; b)
durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com
outro candidato ou pessoa não autorizada; c) for surpreendido na sala
de provas portando armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone
celular, relógio do tipo "calculadora", walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, etc); d) utilizar-se de livros,
códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, pagers, te-
lefones celulares ou qualquer tipo de consulta durante as provas; e)
fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) des-
respeitar membro da equipe de fiscalização, assim como proceder de
forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade necessária à realização
das provas; g) descumprir qualquer das instruções contidas na capa
das provas; h) não realizar as provas, ausentar-se da sala sem jus-
tificativa ou sem autorização, antes de ter concluído as provas, por-
tando ou não o cartão de respostas; i) não devolver o cartão de
respostas; j) deixar de assinar o cartão de respostas e/ou a lista de
presença; k) não atender às determinações do presente Edital e de
seus anexos; e l) quando, após as provas, for constatado - por meio

4.15.1 - Fará jus à isenção total de pagamento da taxa de
inscrição o candidato que, cumulativamente:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico, nos termos do Decreto no
6.135/2007; e b) for membro de "família de baixa renda", nos termos
do Decreto no- 6.135/2007. Compreende-se por "família de baixa ren-
da" aquela que possua renda familiar mensal per capita de até meio
salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de até
três salários mínimos.

4.15.2 - A isenção tratada no subitem 4.15.1 retro deverá ser
solicitada durante a inscrição, onde o candidato deverá, obrigato-
riamente, (i) indicar o seu Número de Identificação Social - NIS,
atribuído pelo CadÚnico, bem como (ii) declarar-se membro de "fa-
mília de baixa renda", nos termos da letra "b" do subitem 4.15.1
retro.

4.15.3 - A CONSULPLAN irá consultar o órgão gestor do
CadÚnico, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas
pelo candidato. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do artigo 10 do Decreto no 83.936/79.

4.15.4 - O candidato interessado, que preencher os requisitos
descritos no subitem 4.15.1 e desejar solicitar isenção de pagamento
da taxa de inscrição neste processo seletivo, deverá solicitar isenção
ao se inscrever, conforme descrito no subitem 4.15.2, no período de
00h00min do dia 27 de março de 2009 até 23h59min de 30 de março
de 2009 exclusivamente no site www.consulplan.net, no link correlato
ao processo seletivo simplificado.

4.15.4.1 - O simples preenchimento dos dados necessários
para a solicitação da isenção de taxa de inscrição, durante a inscrição,
não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de ins-
crição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por
parte da CONSULPLAN.

4.15.4.2 - Não serão aceitos, após realização da inscrição,
acréscimos ou alterações das informações prestadas.

4.15.4.3 - Não será aceita solicitação de isenção de pa-
gamento de taxa de inscrição via correio ou via fax.

4.15.4.4 - O não-cumprimento de uma das etapas fixadas, a
falta ou a inconformidade de alguma informação ou a solicitação
apresentada fora do período fixado implicará a eliminação automática
do processo de isenção.

4.15.4.5 - O resultado da análise dos pedidos de isenção de
taxa de inscrição será divulgado no dia 07 de abril de 2009, pela
Internet, no endereço eletrônico da CONSULPLAN (www.consul-
plan.net).




