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EDITAL Nº 1, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

NO CARGO DE ESPECIALISTA EM METROLOGIA E
QUALIDADE SÊNIOR

O PRESIDENTE do INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -
INMETRO, no uso de suas atribuições e considerando a autorização
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos termos da
Portaria nº 32, de 8 de fevereiro de 2007, publicada no Diário Oficial
da União de 9 de fevereiro de 2007, e da Portaria nº 314, de 24 de
setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 25 de
setembro de 2009, com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, na Lei nº 9.515, de 20 de novembro de 1997, na Lei nº 11.355,
de 19 de outubro de 2006, no Decreto nº 6.275, de 28 de novembro
2007, e no Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado no
Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2009, torna pública a
realização de concurso público para provimento de vagas no cargo de
nível superior de Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior,
mediante as condições estabelecidas neste edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público destina-se à seleção de profissionais

para o exercício do cargo de Especialista em Metrologia e Qualidade
Sênior do Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro, aprovado pela Lei
nº 11.355/2006 e modificado pelas Leis nº 11.490/2007 e nº
11 . 9 0 7 / 2 0 0 9 .

1.2 O concurso será regido por este edital e executado pelo
Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de
Brasília (CESPE/UnB), que terá as seguintes atribuições: planejar,
organizar e realizar todas as atividades e etapas do concurso público,
inclusive elaboração e publicação de editais, e divulgação de in-
formações e comunicados acerca do concurso.

1.3 O concurso compreenderá as seguintes etapas:
a) Prova de avaliação de títulos e produção científica e tec-

nológica, consubstanciados no curriculum vitae, de caráter classi-
ficatório;

b) Prova de defesa e arguição pública de memorial, de ca-
ráter eliminatório e classificatório; e

c) Prova de defesa e arguição pública de plano de trabalho,
de caráter eliminatório e classificatório.

1.3.1 Será constituída uma Comissão Especial de Concurso
de Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior, através de portaria
do Presidente do Inmetro, com as seguintes atribuições:

a) selecionar e definir a composição de cada Banca Exa-
minadora para o cargo de Especialista em Metrologia e Qualidade
Sênior, de profissionais de alto gabarito, conforme subitem 1.3.1.1
deste edital, e disponibilizar a composição nos endereços eletrônicos:
http://www.cespe.unb.br/concursos/inmetro_senior2009 e
h t t p : / / w w w. i n m e t r o . g o v. b r ;

b) encaminhar ao Presidente do Inmetro o resultado final do
concurso para o cargo de Especialista em Metrologia e Qualidade
Sênior para homologação pelo Inmetro, publicação no Diário Oficial
da União e divulgação nos endereços eletrônicos do CESPE/UnB
(http://www.cespe.unb.br/concursos/inmetro_senior2009) e do Inme-
tro, (http://www.inmetro.gov.br);

c) comunicar aos candidatos regularmente inscritos os ca-
lendários das provas, através dos endereços eletrônicos do CES-
PE/UnB e do Inmetro, assim como os locais onde serão realizadas as
provas.

d) analisar e emitir parecer, deferindo ou não, a respeito dos
recursos apresentados de acordo com o item 14, e seus subitens, deste
edital.

1.3.1.1 As Bancas Examinadoras para a seleção referente ao
cargo de Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior serão cons-
tituídas de 3 (três) membros efetivos e 1 (um) suplente para cada
Banca, sendo que cada um deles deverá possuir, pelo menos, uma das
seguintes qualificações:

a) ser Professor Titular há pelo menos 10 (dez) anos, ou
Professor Associado e portador de título de Doutor há pelo menos 10
(dez) anos, do quadro de servidores ativos ou inativos de Instituição
Pública de Ensino Superior - IFES; ou

b) se pertencer aos quadros de outras instituições de ensino
superior brasileiras, ser Professor Titular, há pelo menos 10 (dez)
anos ou Professor Associado ou equivalente, e portador de título de
Doutor há pelo menos 10 (dez) anos; ou

c) não pertencendo aos quadros de instituições de ensino
superior brasileiras,

c.1) ser portador de título de Doutor, há pelo menos 10 (dez)
anos, obtido em curso credenciado pelo MEC ou revalidado, se ob-
tido no exterior, ou

c.2) possuir experiência e alta qualificação profissional e que
tenha realizado trabalhos reconhecidamente importantes em escala
nacional e/ou internacional, com contribuição significativa para o
desenvolvimento na área do concurso, reconhecidos pelo Inmetro.

1.3.1.1.1 Pelo menos 2 (dois) dos membros efetivos da Ban-
ca Examinadora serão obrigatoriamente não vinculados diretamente
ao Inmetro, assim como o membro suplente, salvo no caso em que a
Banca titular for integralmente constituída de membros efetivos ex-
ternos.

1.3.1.1.2 Cada Banca Examinadora terá um Presidente, den-
tre os seus membros, e um Secretário Executivo, encarregado de
secretariar, apoiar e zelar pelo bom andamento das atividades dos
trabalhos do concurso, nomeados pela Comissão Especial de Con-
curso.

1.4 Todas as etapas deste concurso serão realizadas no Es-
tado do Rio de Janeiro/RJ.

1.4.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou ade-
quados no local de realização das provas, estas poderão ser realizadas
em outra localidade.

1.5 Os candidatos aprovados no concurso serão lotados e
distribuídos pelo Presidente do Inmetro.

1.6 Integram este edital os seguintes anexos: Anexo I -
Quadros I e II de atribuição de pontos para a avaliação de títulos e
Anexo II - Quadros I e II de atribuição de pontos para a avaliação de
títulos.

2 DO CARGO
CARGO: ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALI-

DADE SÊNIOR (Classe única, Padrão I)
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS: desen-

volver atividades especializadas de pesquisa, planejamento, tecno-
logia, coordenação, chefia, orientação técnica e científica e execução
de projetos em metrologia e qualidade e outras atividades relacio-
nadas com a metrologia legal, científica e industrial, qualidade, re-
gulamentação, acreditação, superação de barreiras técnicas, avaliação
da conformidade e informação tecnológica.

JORNADA DE TRABALHO: a jornada de trabalho será de
40 (quarenta) horas semanais.

REMUNERAÇÃO: a remuneração do cargo de Especialista
em Metrologia e Qualidade Sênior, que integra o Plano de Carreiras
e Cargos do Inmetro, constitui-se de:

I - vencimento básico;
II - Gratificação pela Qualidade do Desempenho no Inmetro

(GQDI);
III - retribuição por titulação.
QUADRO DE REMUNERAÇÃO
2.1 De acordo com o art. 61 da Lei nº 11.355/2006, a GQDI

é devida aos ocupantes dos cargos de níveis superior, intermediário e
auxiliar do Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro, em função do
alcance das metas de desenvolvimento individual e do alcance das
metas de desempenho institucional do Inmetro, quando em exercício
das atividades inerentes às suas atribuições nesse Instituto. A pon-
tuação referente à GQDI será assim distribuída: até 60 (sessenta)
pontos em decorrência da avaliação de desempenho individual e até
40 (quarenta) pontos em função dos resultados da avaliação ins-
titucional.

2.2 Conforme determina o § 2º do art. 61-C da Lei nº
11.355/2006, até que seja processada a primeira avaliação de de-
sempenho individual, a gratificação será correspondente a 80 (oitenta)
pontos.

2.3 A remuneração total máxima indicada no Quadro de
Remuneração corresponde ao somatório do vencimento básico, da
retribuição por titulação e do valor máximo da GQDI até a primeira
avaliação.

Ve n c i m e n t o
Básico (R$)

Gratificação (R$)
(primeiro ano)

Retribuição por
Titulação (R$)

(Doutorado)

Remuneração
Total Máxima

(R$)
5.441,35 6.592,00 1.904,00 13.937,35

3 DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1 Não haverá reserva de vagas para provimento imediato

para os candidatos portadores de deficiência, uma vez que o quan-
titativo de vagas, para cada área do concurso, apresentado na tabela
do subitem 4.1 deste edital é inferior a 5 (cinco) vagas.

3.1.1 Das vagas que surgirem durante o prazo de validade do
concurso para cada cargo/área, 5% serão reservadas às pessoas por-
tadoras de deficiência, de acordo com o previsto no artigo 37, inciso
VIII, da Constituição Federal, no artigo 5º, §2º, da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, e nos artigos 4º, 37 e seguintes, do Decreto nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.

3.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
3.1.1 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20%
das vagas oferecidas, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº
8 . 11 2 / 9 0 .

3.1.3 O candidato que se declarar portador de deficiência
concorrerá a todas as vagas, em igualdade de condições com os
demais candidatos, garantindo-se ao candidato com deficiência as
condições de acessibilidade aos locais de realização das provas.

3.2 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato portador
de deficiência deverá:

a) no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) encaminhar cópia simples do CPF e laudo médico original

ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, na
forma do subitem 3.2.1 deste edital;

c) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adi-
cional de, no máximo, uma hora para realização das provas, deverá
indicar na solicitação de inscrição e, além de enviar a documentação
indicada na letra "b" deste subitem, deverá encaminhar solicitação,
por escrito, até o dia 10 de dezembro de 2009, com justificativa
acompanhada de laudo e parecer emitido por especialista da área de
sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme
prevê o parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, e suas alterações.

3.2.1 O candidato deverá encaminhar o laudo médico (ori-
ginal ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF a
que se refere a alínea "b" do subitem 3.2, via SEDEX ou carta
registrada com aviso de recebimento, postados impreterivelmente até
o dia 10 de dezembro de 2009, para a Central de Atendimento do
CESPE/UnB - Concurso Inmetro Especialista Sênior (laudo médico),
Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.

3.2.1.1 O candidato portador de deficiência poderá, ainda,
entregar, até o dia 10 de dezembro de 2009, das 8 horas às 19 horas
(exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, o
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia
simples do CPF a que se refere a alínea "b" do subitem 3.2, na Central
de Atendimento do CESPE/UnB, localizada no Campus Universitário
Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF.

3.2.2 O fornecimento da cópia simples do CPF e do laudo
médico (original ou cópia autenticada em cartório), por qualquer via,
é de responsabilidade exclusiva do candidato. O CESPE/UnB não se
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da
cópia simples do CPF e do laudo a seu destino.

3.3 O candidato portador de deficiência poderá requerer, na
forma do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da
inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições
de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo
40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.

3.3.1 A equipe multiprofissional, designada pelo CES-
PE/UnB, opinará pelo deferimento ou não das condições especiais
solicitadas pelo candidato para realização das provas, sendo os can-
didatos informados sobre tais decisões, na forma do subitem 3.4.1
deste edital.

3.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em car-
tório) e a cópia simples do CPF valerão somente para este concurso,
não serão devolvidos nem serão fornecidas cópias desses documen-
tos.

3.4.1 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição de-
ferida para concorrer na condição de portadores de deficiência será
divulgada na Internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/inmetro_senior2009, e publicada no Diário Ofi-
cial da União na ocasião da divulgação do edital de locais e horário
de realização das provas.

3.4.1.1 O candidato disporá de um dia a partir da divulgação
da relação citada no subitem anterior para contestar o indeferimento,
pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou via SEDEX, para o
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa
Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970. Após esse
período, não serão aceitos pedidos de revisão.

3.5 A inobservância do disposto no subitem 3.2 acarretará a
perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal
condição e o não atendimento às condições especiais necessárias.

3.6 Os candidatos que se declararem portadores de defi-
ciência, se não eliminados no concurso, serão convocados para se
submeter à perícia médica promovida por equipe multiprofissional
sob responsabilidade do CESPE/UnB, formada por seis profissionais,
que verificará sobre a sua qualificação como deficiente ou não, bem
como, no estágio probatório, sobre a incompatibilidade entre as atri-
buições do cargo/área e a deficiência apresentada, nos termos do
artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.

3.7 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, mu-
nidos de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório),
conforme modelo constante do endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/inmetro_senior2009, que ateste a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),
conforme especificado no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, bem
como à provável causa da deficiência.

3.8 A não observância do disposto no subitem 3.7, a re-
provação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acar-
retará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais
condições.

3.9 O candidato reprovado na perícia médica por não ter sido
considerado portador de deficiência, caso seja aprovado no concurso,
figurará na lista de classificação geral por cargo/área.

3.9.1 Caberá recurso, no prazo de dois dias, a contar do dia
subsequente da divulgação do respectivo resultado provisório, sobre a
qualificação do candidato como portador de deficiência ou não pela
perícia médica.

3.10 O candidato portador de deficiência reprovado na pe-
rícia médica no decorrer do estágio probatório em virtude de in-
compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será con-
siderado inapto e, consequentemente, exonerado do cargo.

3.11 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem
portadores de deficiência, se não eliminados no concurso e con-
siderados portadores de deficiência, terão seus nomes publicados em
lista especial à parte e figurarão também na lista de classificação
geral por cargo/área.

3.12 O critério de nomeação de todos os candidatos dar-se-á
de forma alternada e proporcional, entre os candidatos da listagem
geral por cargo/área e os candidatos da lista especial.

3.13 Caso o concurso, numa primeira convocação seja des-
tinado a apenas uma vaga, esta será preenchida pelo candidato que
consta em primeiro lugar na lista geral por cargo/área/localidade, mas
a próxima convocação será destinada a candidato da lista especial.
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