
2.8.4. Não haverá devolução, parcial ou integral, da impor-
tância paga, nem isenção de pagamento do valor da taxa de
inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

2.9. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para
alteração de cargo ou de local da realização das provas sob
hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da
taxa de inscrição, verifique atentamente o cargo de interesse e
o local da realização da prova.

2.10. O Instituto CETRO e a SECRETARIA DE ESTADO DA
CULTURA não se responsabilizam por solicitação de inscrição
via Internet não-recebidas por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem téc-
nica que impossibilitem a transferência de dados.

2.11. A partir do dia 25/02/09, o candidato deverá conferir,
no endereço eletrônico do Instituto CETRO, se os dados da ins-
crição efetuada via Internet foram recebidos.

2.11.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC, do
Instituto CETRO (0xx11) 3146-2777 para verificar o ocorrido, no
horário das 08h30min às 17h30min, nos dias úteis.

2.12. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob
as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição,
que serão verificadas por ocasião da comprovação de requisitos
e nomeação, se aprovado, sendo que a não apresentação de
documento hábil implicará na anulação de todos os atos prati-
cados pelo candidato.

2.13. O candidato deverá estar em pleno gozo de seus
direitos civis e qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que
não atenda a todas as condições estabelecidas neste edital,
terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e o fato
seja constatado posteriormente.

2.14. O candidato portador de necessidades especiais ou
não, que necessitar de atendimento especial para a realização
das provas deverá indicar na solicitação de inscrição, os recursos
ou condições especiais necessárias ou tempo adicional de reali-
zação de prova e ainda, enviar impreterivelmente até a data de
encerramento das inscrições, via SEDEX, para o Instituto CETRO,
aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos,
identificando no envelope o nome do Concurso Público, locali-
zada na Av. Paulista, 2001, 13º andar - CEP 01311- 300 -
Cerqueira César - São Paulo - Capital, laudo médico (original ou
cópia simples) que justifique o atendimento solicitado. Após este
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força
maior e nos que forem de interesse da Administração. A solici-
tação de condições especiais será atendida segundo critérios de
viabilidade e de razoabilidade.

2.15.Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida a
sua alteração e, em nenhuma hipótese, serão aceitos pedido de
alteração de cargo.

2.16. O candidato que efetivar mais de uma inscrição terá
a primeira inscrição cancelada, prevalecendo a última das ins-
crições.

2.17. A candidata que tiver a necessidade de amamentar
durante a realização das provas deverá levar um acompanhan-
te, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condi-
ção que não levar acompanhante, não realizará as provas.

2.17.1. Não haverá compensação do tempo de amamenta-
ção em favor da candidata. A criança deverá permanecer em
local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto
responsável, indicado pela candidata.

2.18. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

2.19. A relação dos candidatos, com os respectivos núme-
ros de inscrição e documento de identidade, será divulgada na
internet no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.

2.20. Na hipótese do nome do candidato não constar na
relação publicada, o mesmo deverá entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do Instituto
CETRO, pelo telefone (11) 3146-2777, nos dias úteis, das
8h30min às 17h30min, com antecedência mínima de 48 (qua-
renta e oito) horas da data de aplicação das provas.

III - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATO PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1. O candidato que se julgar amparado pelo disposto no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei
Complementar 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela
Lei Complementar 932, de 08 de novembro de 2002, publicadas,
respectivamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
19/09/1992 e de 09/11/2002, e pelo Decreto 3.298, de
20/12/1999, publicado no Diário Oficial da União de 21/12/1999,
Seção I, alterado pelo Decreto 5.296, de 02/12/2004, publicado
na Seção I do Diário Oficial da União do dia 03/12/2004, poderá
concorrer as vagas reservadas a candidatos portadores de defi-
ciência, indicadas na Tabela I deste edital.

3.2. Será reservado, o percentual de 5% (cinco por cento)
das vagas que vierem a ser criadas no prazo de validade do
Concurso Público.

3.2.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o pará-
grafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número inteiro subseqüente.

3.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência
aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art.
4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo
Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.

3.4. Para concorrer às vagas previstas neste edital, o can-
didato portador de deficiência deverá:

a) no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) encaminhar durante o período das inscrições, via sedex

ou aviso de recebimento (AR), ao Instituto CETRO, aos cuidados
do Departamento de Planejamento de Concursos/Concurso da
Secretaria de Estado da Cultura, identificando no envelope o
nome e número da Seleção Pública, localizada na Avenida
Paulista, nº 2001, 13ª andar - cep 01311-300 - Cerqueira César
- São Paulo - Capital, laudo médico (envio obrigatório), ates-
tando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa
da deficiência ou Certificado de Homologação de Readaptação
ou Habilitação Profissional emitido pelo INSS.

3.4.1. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
simples), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do
candidato. O Instituto CETRO não se responsabiliza por qualquer
tipo de extravio que impeça a chegada do laudo ao seu destino.

3.4.2. O laudo médico terá validade somente para este
Concurso Público e não será devolvido, assim como não serão
fornecidas cópias desse laudo.

3.4.3. O candidato que não atender, dentro do prazo do
período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item
3.4 e seus subitens não terá a condição especial atendida ou
será considerado não portador de deficiência, seja qual for o
motivo alegado.

3.5.O candidato portador de deficiência poderá requerer na
forma descrita no subitem 2.14. deste edital, atendimento espe-
cial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas,
indicando as condições de que necessita para realização destas,
conforme a CID declarado, artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do
Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, época em que prelimi-
narmente a comissão julgará se a deficiência é compatível ou
não com as atividades do cargo, podendo contar com o auxílio
do órgão oficial para tal fim. O pedido diferenciado será aten-
dido obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade e
constará da confirmação de seu inscrição.

3.6. Os candidatos habilitados no concurso que se declara-
rem portadores de deficiência deverão submeter-se à avaliação
promovida pela SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, por
órgão oficial do Estado (Departamento de Perícias Médicas do

Estado de São Paulo) por meio de equipe multiprofissional que
emitirá parecer conclusivo sobre a sua condição de portador de
deficiência ou não e sobre a compatibilidade das atribuições do
cargo com a deficiência da qual é portador, observadas: 

a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do Cargo

a desempenhar; 
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as ade-

quações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; 
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos

ou outros meios que habitualmente utilize; e 
e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e interna-

cionalmente.
3.7. Os candidatos deverão comparecer a perícia médica,

munido de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível
de deficiência, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), con-
forme especificado no Decreto nº 3298/99 e suas alterações,
bem como à provável causa da deficiência.

3.8. A não observância do disposto no item 3.6, o não
enquadramento como portador de deficiência, na forma da
legislação pertinente ou o não comparecimento à perícia acar-
retará a perda do direito as vagas reservadas aos candidatos
em tais condições. A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
convocará então o próximo da lista geral, caso a listagem de
pessoas portadoras de deficiência do referido cargo/local de
trabalho já se tenha esgotado.

3.8.1. Da decisão de não enquadramento como portador
de deficiência caberá recurso no prazo de 2 (dois) úteis ao
Instituto CETRO, situada na Av. Paulista, 2001, 13º andar, São
Paulo/SP, no horário das 09 às 17 horas. O candidato será infor-
mado, por meio de documento específico, devendo ser conside-
rada a data do recebimento da comunicação como base para
contagem do prazo para apresentação do recurso.

3.9. Os candidatos às vagas reservadas às pessoas porta-
doras de deficiência não enquadrados como tal, na forma da
legislação pertinente, terão apenas considerada sua classifica-
ção geral por cargo.

3.10. O candidato portador de deficiência reprovado na
perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência
com as atribuições do cargo será eliminado do processo seleti-
vo público.

3.10.1. Da decisão caberá recurso nos termos do subitem
10.1 deste edital.

3.11. As pessoas portadoras de deficiência participarão
deste Concurso Público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas,
avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplica-
ção das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.

3.12. As vagas a serem criadas que não forem providas por
falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou por
não enquadramento como portador de necessidade especial na
perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos,
com estrita observância da ordem classificatória.

3.13. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem
portadores de deficiência, se aprovados no Concurso Público,
terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e em
lista à parte, de acordo com o cargo escolhido.

3.14. Após a admissão do candidato, a deficiência existen-
te não poderá ser argüida para justificar a readaptação funcio-
nal ou a concessão de aposentadoria, salvo se dela advierem
complicações que venham a produzir incapacidade ocupacional
parcial ou total.

3.15. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência do candidato será avaliada durante o estágio pro-
batório, por equipe multiprofissional, na forma do disposto no
parágrafo 2º, do artigo 43, do Decreto nº 3298/99.

IV - DA REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO

4.1. Em atendimento a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de
Dezembro de 2007, será aceito o pagamento reduzido da taxa
de inscrição, aos candidatos que preencham, cumulativamente,
os seguintes requisitos:

4.1.1 Sejam estudantes, assim considerados os que se
encontrem regularmente matriculados em curso superior, em
nível de graduação ou pós graduação;

4.1.2. Recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois)
salários mínimos, ou estejam desempregados.

4.2. A redução a que se refere o item anterior correspon-
derá a 50% (cinqüenta por cento) do valor da taxa de inscrição,
aos candidatos que se encontrarem nas condições prevista nos
Itens 4.1.1 e 4.1.2, CUMULATIVAMENTE.

4.3. Para a concessão da redução, os candidatos deverão
apresentar, no ato da inscrição, conforme estabelecido os Itens
4.1.1 e 4.1.2, os seguintes documentos:

4.3.1. Quanto à comprovação da condição de estudante,
de um dos seguintes documentos:

a) Cópia autenticada da certidão ou declaração, expedida
por instituição de ensino pública ou privada;

b) Cópia autenticada da carteira de identidade estudantil
ou documento similar, expedido por instituição de ensino públi-
ca ou privada, ou por entidade de representação discente em
validade.

4.3.2. Quanto à comprovação da remuneração mensal infe-
rior a 2 (dois) salários mínimos ou estejam desempregados:

a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência
Social;

b) Auto declaração expressa, sob as penas da Lei, que rece-
be 2 (dois) salários mínimos ou está desempregado.

4.4. Caso verifique-se má fé do candidato, na apresentação
dos documentos comprobatórios para a isenção, o candidato
será automaticamente eliminado do concurso, se este ainda
não foi realizado.

4.5. Se a constatação, ocorrer após a posse do candidato
ao cargo, fica a Administração Pública encarregada de tomar as
providências que julgar necessária.

4.6. As inscrições para o pagamento da taxa reduzida serão
recebidas pessoalmente, nos período de 26 a 28 de janeiro de
2009, das 10h às 16h, no local indicado abaixo:

LOCAL DE INSCRIÇÃO
INSTITUTO CETRO
AVENIDA PAULISTA, 2001, 13º ANDAR
CERQUEIRA CÉSAR
SÃO PAULO-SP
4.7. No período mencionado no item 4.6., deste capítulo, o

candidato deverá apresentar cópias autenticadas dos documen-
tos mencionados nos itens 4.3.1 e 4.3.2 e seus subitens, deste
edital e preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio
local, ASSINANDO A DECLARAÇÃO, segundo a qual, sob as
penas da lei, assumirá conhecer e estar de acordo com as exi-
gências contidas no presente Edital.

4.7.1. Os documentos apresentados serão juntados a ficha
de inscrição no ato da inscrição.

4.8. Aos candidatos que não atenderem plenamente às
condições estabelecidas neste Capítulo, não será concedida a
redução da taxa de inscrição.

4.9. O candidato que efetuar o pagamento reduzido da
taxa de inscrição e não atender aos requisitos constantes na Lei
Estadual nº 12.782 de 20 de dezembro de 2007 terá a sua ins-
crição cancelada.

4.10. Não haverá devolução, parcial ou integral, da impor-
tância paga, seja qual for o motivo alegado.

4.11. Não será admitido recurso da não concessão de redu-
ção da taxa de inscrição.

V - DAS PROVAS 
5.1. A Concurso Público constará das seguintes provas e

respectivo número de questões:
Cargo Tipo de Prova Conteúdo Nº de itens
Arquiteto Objetiva Língua Portuguesa 10

Raciocínio Lógico 5
Informática 5
Noções de Direito Administrativo 5
Atualidades 5
Conhecimentos Específicos 30
Redação Dissertação sobre tema geral 1

5.2. As Provas Objetivas constarão de questões de múltipla
escolha, com 5 (cinco) alternativas e apenas uma única respos-
ta correta; os assuntos versarão sobre os programas contidos
no Anexo I, deste Edital.

5.3. A Prova de Redação versará sobre o desenvolvimento
de um tema a ser definido pela CETRO

5.4. As referidas Provas (Objetiva e de Redação) serão ava-
liadas conforme os critérios estabelecidos nos Capítulos VII e
VIII, deste edital.

VI - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
6.1. As Provas serão realizadas na cidade de SÃO

PAULO/SP, na data prevista de 22 de março de 2009, observa-
do o horário oficial de Brasília/DF.

6.1.1. Os locais e horários das provas serão comunicados
oportunamente por Edital de Convocação para as provas, a ser
publicado no DOE - Diário Oficial do Estado, pela Internet, no
endereço www.institutocetro.org.br e pelos Cartões Informativos
que serão encaminhados aos candidatos pelo Correio.

6.1.2. Não serão enviados cartões informativos de candida-
tos cujo endereço esteja incompleto ou sem indicação de CEP.

6.1.3. A comunicação feita por intermédio do Correio não
desobriga o candidato de acompanhar, pelo DOE - Diário Oficial
do Estado ou pelas listas que estarão disponíveis para consulta
na sede do Instituto CETRO, situada à Av. Paulista, 2001 - 13º
andar, São Paulo/SP, que poderão ser consultadas, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 8h30min às 17h30min, ou pela internet, no
endereço www.institutocetro.org.br, a publicação do Edital de
convocação para realização das provas, não sendo aceita, sob
nenhuma hipótese, alegação de extravio ou não recebimento
do cartão informativo.

6.1.4. Não será permitida, em hipótese alguma, realização
das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.

6.2. Os eventuais erros de digitação de nome, número de
documento de identidade, sexo, data de nascimento e outros
dados de qualificação do candidato deverão ser corrigidos
somente no dia das respectivas provas em formulário específico.

6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado
para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos,
munido de:

a) Comprovante de inscrição;
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir:
I. Cédula de Identidade: Carteira e/ou cédulas de identida-

des expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações
Exteriores; ou 

II. Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou
III. Certificado de Reservista; ou
IV. Passaporte; ou
V. Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou

Conselhos de Classe, que nos termos da lei federal, são aceitos
como documento de identidade (OAB, CRC, CRA e etc.); ou

VI. Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na
forma da Lei nº 9.503/97).

c) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
d) Lápis preto nº 2 e borracha macia.
6.3.1. Os documentos apresentados deverão estar em per-

feitas condições, de forma a permitir a identificação do candi-
dato com clareza.

6.3.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresen-
tar, no dia de realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apre-
sentado documento que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial, expedido há, no máximo, quinze dias. Neste
caso o candidato será submetido à identificação especial, com-
preendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em
formulário próprio.

6.3.3. A identificação especial também será exigida do can-
didato, cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.

6.3.4. Não serão aceitos como documentos de identidade:
I. Cópia de documento de identidade, ainda que autenticada,
II. Comprovante de inscrição,
III. Certidão de nascimento,
IV. Título eleitoral,
V. Carteira de motorista (modelo antigo),
VI. Carteira de estudante,
VII. Carteira funcional sem valor de identidade, nem docu-

mentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
6.4. No dia da realização das provas, na hipótese de o can-

didato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de
prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto CETRO
procederá à inclusão do referido candidato, através de preen-
chimento de formulário específico, mediante a apresentação do
comprovante de inscrição.

6.4.1. A inclusão de que trata o item 6.4. será realizada de
forma condicional e será confirmada pelo Instituto CETRO, na
fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se
verificar a pertinência da referida inscrição.

6.4.2. Constatada a improcedência da inscrição de que
trata o item 6.4., a mesma será automaticamente cancelada,
sem direito a recurso, independentemente de qualquer formali-
dade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

6.4.3. No dia da realização das provas, não será permitido
ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com
armas ou aparelhos eletrônicos (calculadora, agenda eletrônica,
bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone
celular, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos simila-
res). O descumprimento desta instrução implicará a eliminação
do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.

6.4.3.1. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo
de equipamento eletrônico durante a realização das provas
objetivas, o candidato será automaticamente eliminado do
Concurso Público.

6.4.4. Durante a realização das provas, não será permitida
nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candi-
datos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos
ou quaisquer anotações.

6.4.5. Não será admitido, durante as provas, o uso de
boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que
venha cobrir as orelhas do candidato. 

6.4.6. Os candidatos que tiverem cabelos compridos deve-
rão comparecer às provas de cabelos presos.

6.5. Quanto às Provas Objetivas:
6.5.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato

lerá as questões no caderno de questões e marcará suas res-
postas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta
azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento váli-
do para correção.

6.5.1.1. Não serão computadas questões não respondidas,
nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta) ou com emendas ou rasuras,
ainda que legíveis.

6.5.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do
campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer
marca poderá ser identificada pelas leitoras óticas, prejudican-
do o desempenho do candidato.

6.6. A prova de redação será realizada no mesmo dia da
prova objetiva.

6.6.1. A prova de redação será realizada, observando-se as
seguintes condições:

a) O candidato receberá caderno específico, no qual redigi-
rá com caneta de tinta azul ou preta;

b) A prova de redação deverá ser escrita a mão, em letra
legível, não sendo permitida a interferência e ou a participação
de outras pessoas;

c) O candidato que tenha solicitado condição especial para
realização das provas, realizará a prova acompanhado por um
fiscal indicado pelo Instituto CETRO, devidamente treinado, ao
qual deverá ditar, especificando integralmente o texto, a grafia
das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação.

d) A prova de redação não poderá ser assinada, rubricada,
ou conter, em outro local que não seja o cabeçalho das folhas
de textos definitivos, qualquer palavra ou marca que a identifi-
que, sob pena de ser anulada. A detecção de qualquer marca
identificadora no espaço destinado à transcrição do texto defi-
nitivo acarretará a anulação da prova de redação, sendo atri-
buída nota zero.

e) O texto definitivo será o único documento válido para a
avaliação da prova de redação. A folha para rascunho é de
preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avalia-
ção.

6.7. As Folhas de Respostas dos candidatos serão persona-
lizadas, sendo impossível à substituição.

6.8. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal as
folhas de respostas e o caderno de questões, cedidos para a
execução da prova.

6.9. O candidato interessado em levar o seu caderno de
questões somente poderá retirar-se do local de realização das
provas no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao
horário determinado para o término das provas.

6.10. As provas escritas terão a duração de 4 horas e 30
minutos.

6.11. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá reti-
rar-se da sala antes de decorridas duas horas de seu início.

6.12. Será automaticamente excluído do Concurso Público
o candidato que:

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora
dos locais pré-determinados;

b) Não apresentar o documento de identidade exigido no
item 6.3., alínea “b”;

c) Não comparecer à realização da prova, seja qual for o
motivo alegado;

d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento
do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabele-
cido no Item 6.11;

e) For surpreendido em comunicação com outro candidato
ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro
meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, notas, impres-
sos e outros similares não permitidos;

f) For surpreendido portando calculadora, agenda eletrônica,
bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celu-
lar, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos similares;

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver as Folhas de Respostas e o Caderno de

Questões, cedidos para realização das provas;
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou

agir com descortesia em relação a quaisquer dos examinadores,
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;

j) Fizer anotação de informações relativas às suas respos-
tas fora dos meios permitidos;

k) Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, por-
tando as folhas de respostas e/ou cadernos de questões;

l) Não cumprir as instruções contidas no caderno de ques-
tões de provas e nas folhas de respostas;

m) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais
para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer
etapa do Concurso Público.

6.13. O Instituto CETRO, objetivando garantir a lisura e a
idoneidade do Concurso Público, solicitará aos referidos candi-
datos, quando da aplicação das provas, que registrem na folha
de respostas personalizada a sua assinatura em campo especí-
fico por três vezes.

6.14. Os gabaritos considerados como corretos, serão
divulgados no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br,
em data a ser comunicada no dia da realização das provas. Os
referidos gabaritos também estarão disponíveis para consulta
na sede do Instituto CETRO, situado à Av. Paulista, 2001 - 13º
andar, São Paulo/SP.

6.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico,
estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o
candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anula-
das e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.

6.16. Sob nenhuma hipótese será concedida prorrogação
do tempo previsto para a aplicação das provas para o candida-
to que se afastar da sala de provas, ainda que acompanhado
pelo fiscal.

6.17. A condição de saúde do candidato no dia da aplica-
ção da prova será de sua exclusiva responsabilidade.

6.17.1. Ocorrendo alguma situação de emergência o candi-
dato será encaminhado para atendimento médico local ou ao
médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsá-
veis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.

6.17.2. Caso exista a necessidade do candidato se ausen-
tar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não pode-
rá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do concurso. 

6.18. No dia da realização das provas, não serão forneci-
das, por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo
e/ou critérios de avaliação/classificação.

VII - DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
7.1. As Provas Objetivas serão estatisticamente avaliadas

de acordo com o desempenho do grupo a elas submetido.
7.2. Considera-se grupo o total de candidatos presentes às

provas.
7.3. Na avaliação da prova, será utilizado o escore padro-

nizado, com média igual a 50 (cinqüenta) e desvio padrão igual
a 10 (dez). 

7.4. A nota obtida pelo candidato, resultará da diferença
entre o seu escore bruto e a média do grupo, dividida pelo des-
vio padrão da distribuição, multiplicada por 10 (dez) e acresci-
da de 50 (cinqüenta).

Fórmula utilizada:
EP = x 10 + 50
Considerando-se:
= Média de acertos do grupo
A = Número de acertos do candidato
S = Desvio padrão
EP = Escore padronizado
7.5. O total de pontos de cada candidato será igual ao total

de pontos obtidos na prova.
7.6. Considera-se habilitado nas Provas Objetivas o candi-

dato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cin-
qüenta).

7.7. O candidato não habilitado na prova objetiva será eli-
minado do Concurso Público.

VIII - DO JULGAMENTO DA PROVA DE REDAÇÃO
8.1. Somente serão corrigidas as provas de redação dos pri-

meiros 300 (trezentos) candidatos habilitados e melhor classifi-
cados na prova objetiva, observando-se a ordem de classificação.

8.1.1. Os demais candidatos cuja prova de redação não foi
corrigida serão eliminados deste Concurso Público.

8.2. A prova de redação constará de dissertação sobre um
tema geral, formulado pela banca examinadora.

8.2.1. A prova de redação terá valor máximo de 20 pontos.
8.3. A prova de redação será avaliada considerando:
a) Norma culta: o candidato deverá demonstrar domínio da

norma culta da língua escrita.
b) Tema e texto: o texto produzido deverá obedecer à pro-

posta quanto ao tipo dissertativo-argumentativo e quanto ao
tema proposto. Qualquer dos desvios repercutirá na desconsi-
deração do texto.
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