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a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos

no subitem 5.4.7.2 deste edital.
5.4.7.6 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento

de valor de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.
5.4.7.7 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela

FEPESE.
5.4.7.8 A relação dos pedidos de isenção deferidos será di-

vulgada até o dia 27 de novembro de 2009, no endereço eletrônico:
h t t p : / / u ff s . f e p e s e . u f s c . b r.

5.4.7.9 Não haverá recurso contra o indeferimento do re-
querimento de isenção da taxa de inscrição.

5.4.7.10 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção
indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição no concurso, acessar
o endereço eletrônico: http://uffs.fepese.ufsc.br e imprimir a GRU
Cobrança, por meio da página de acompanhamento, para pagamento
até o dia 02 de dezembro de 2009, conforme procedimentos descritos
neste edital.

5.4.7.11 O interessado que não tiver seu pedido de isenção
deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma
e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente
excluído do concurso público.

5.4.8 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pa-
gamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do can-
didato e apresentado nos locais de realização da prova.

5.4.9 O candidato que necessitar de atendimento especial
para a realização da prova deverá indicar, na solicitação de inscrição,
os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 02 de
dezembro de 2009, impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada
com aviso de recebimento, para FEPESE - CONCURSO UFFS (lau-
do médico) - Campus Universitário David Ferreira Lima Trindade -
Florianópolis, Caixa Posta 5057 CEP 88.040-900 cópia simples do
CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada) que justifique o
atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será
indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de in-
teresse da Administração Pública.

5.4.9.1 O laudo médico (original ou cópia autenticada) e a
cópia simples do CPF referidos no subitem 5.4.9 deste edital poderão,
ainda, ser entregues, até o dia 02 de dezembro de 2009, das 8 horas
às 18 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por
terceiro, na FEPESE, localizada no endereço citado no subitem an-
t e r i o r.

5.4.9.1.1 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
autenticada) e da cópia simples do CPF, por qualquer via, é de
responsabilidade exclusiva do candidato. A FEPESE não se respon-
sabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino.

5.4.9.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização da prova, além de solicitar atendimento especial
para tal fim, deverá encaminhar, para a FEPESE, cópia da certidão de
nascimento da criança, até o dia 02 de dezembro de 2009, e levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada e será o responsável pela
guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não
poderá permanecer com a criança no local de realização da prova.

5.4.9.2.1 A FEPESE não disponibilizará acompanhante para
guarda de criança.

5.4.9.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada) e a
cópia simples do CPF valerão somente para este concurso público,
não serão devolvidos e não serão fornecidas cópias dessa documen-
tação.

5.4.9.4 A relação dos candidatos que tiveram o seu aten-
dimento especial deferido será divulgada na Internet, no endereço
eletrônico: http://uffs.fepese.ufsc.br, na ocasião da divulgação do edi-
tal de locais e horário de realização da prova.

5.4.9.4.1 O candidato disporá de um dia a partir da di-
vulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o in-
deferimento pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou via SEDEX,
citados no subitem 12.4 deste edital. Após esse período, não serão
aceitos pedidos de revisão.

5.4.9.5 A solicitação de condições especiais, em qualquer
caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoa-
bilidade.

5.4.10 O candidato deverá declarar, na solicitação de ins-
crição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o car-
go/área por ocasião da posse.

6 DO EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMEN-
TO S

6.1 Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos,
mediante aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e clas-
sificatório, abrangendo os objetos de avaliação constantes do item 13
deste edital, conforme os quadros a seguir.

6.2 A prova objetiva para todos os cargos terá a duração de
3 horas e será aplicada no dia 13 de dezembro de 2009, a partir das
14 horas;

6.3 Os locais e os horários de realização da prova objetiva
serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet,
no endereço eletrônico: http://uffs.fepese.ufsc.br, a partir do dia 09 de
dezembro de 2009. São de responsabilidade exclusiva do candidato a
identificação correta de seu local de realização da prova e o com-
parecimento no horário determinado.

6.4 O resultado final na prova objetiva e a convocação para
a perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de
deficiência serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados
na Internet, no endereço eletrônico: http://uffs.fepese.ufsc.br, a partir
do dia 21 de dezembro de 2009.

7 DA PROVA OBJETIVA
7.1 A prova objetiva será constituída de 40 questões, sendo

20 de conhecimentos gerais e 20 de conhecimentos específicos, com
5 alternativas de resposta com apenas uma correta.

7.3 O candidato deverá transcrever as respostas da prova
objetiva para o cartão-resposta, que será o único documento válido
para a correção da prova. O preenchimento do cartão-resposta será de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em con-
formidade com as instruções específicas contidas neste edital e no
cartão-resposta. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-
resposta por erro do candidato.

7.4 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar,
manchar ou, de qualquer modo, danificar o cartão-resposta, sob pena
de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização
da leitura óptica.

7.5 O candidato é responsável pela conferência de seus da-
dos pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição e o
número de seu documento de identidade.

7.6 Não será permitido que as marcações no cartão-resposta
sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha
solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se ne-
cessário, o candidato será acompanhado por agente do FEPESE de-
vidamente treinado.

7.8 A FEPESE divulgará a prova e o gabarito no endereço
eletrônico: http://uffs.fepese.ufsc.br.

8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFI-
CAÇÃO NO CONCURSO

8.1 Os candidatos terão seu cartão-resposta corrigidos por
meio de processamento eletrônico.

8.1.1 A nota da prova objetiva, feita com base nas marcações
no cartão-resposta.

8.1.2 O cálculo da nota da prova objetiva para todos os
cargos será:

Onde: NP - Nota da Prova; ACG - No- de acertos de questões
de conhecimentos gerais; ACE - No- de acertos das questões de co-
nhecimento específico.

8.1.3 Serão reprovados na prova objetiva e eliminados do
concurso público os candidatos que obtiverem nota inferior a 6,00 na
prova objetiva.

8.1.4 Os candidatos eliminados na forma do subitem 8.1.3
deste edital não terão classificação alguma no concurso público.

8.1.5 Os candidatos não eliminados na forma do subitem
8.1.3 deste edital serão ordenados por cargo/área de acordo com os
valores decrescentes da nota final na prova objetiva.

8.2 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados
até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se
o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.

9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá

preferência o candidato que, na ordem a seguir, sucessivamente:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último

dia de inscrição neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único,
do Estatuto do Idoso;

b) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de
conhecimentos específicos;

c) for mais idoso.
10 DA NOTA FINAL NO CONCURSO
10.1 A nota final no concurso será a nota final obtida na

prova objetiva.
10.2 Os candidatos serão ordenados por cargo/área de acordo

com os valores decrescentes da nota final no concurso público.
10.3 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 à parte e figurarão também na lista de classificação geral por
c a rg o / á r e a .

11 DOS RECURSOS
11.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva

serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico: http://uffs.fe-
pese.ufsc.br, a partir das 19 horas no dia da prova.

11.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os
gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva disporá de dois dias
para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses
gabaritos, no horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do
último dia, ininterruptamente.

11.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares da
prova objetiva, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de
Interposição de Recurso, no endereço eletrônico: http://uffs.fepe-
se.ufsc.br, e seguir as instruções ali contidas.

11.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em
seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminar-
mente indeferido.

11.5 O recurso não poderá conter, em outro local que não o
apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato,
sob pena de ser preliminarmente indeferido.

11.6 Se do exame de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recor-
rido.

11.7 Se houver alteração, por força de impugnações, de ga-
barito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem re-
corrido.

11.8 Todos os recursos serão analisados e as justificativas
das alterações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico:
http://uffs.fepese.ufsc.br quando da divulgação do gabarito definitivo.
Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.

11.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio
eletrônico ou, ainda, fora do prazo.

11.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra
o resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararem
portadores de deficiência.

11.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preli-
minarmente indeferidos.

11.12 A forma e o prazo para a interposição de recursos
contra o resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se
declararem portadores de deficiência serão disciplinados no respec-
tivo edital de resultado provisório.

12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das

normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste
edital e em outros a serem publicados.

12.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar
todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso pú-
blico que sejam publicados no Diário Oficial da União e/ou di-
vulgados na Internet, no endereço eletrônico: http://uffs.fepe-
s e . u f s c . b r.

12.3 O candidato poderá obter informações referentes ao
concurso público na FEPESE, ou via Internet, no endereço eletrônico:
http://uffs.fepese.ufsc.br, ressalvado o disposto no subitem 12.5 deste
edital.

12.4 O candidato que desejar relatar fatos ocorridos durante
a realização do concurso deverá fazê-lo por meio do endereço ele-
trônico uffs@fepese.ufsc.br, observado o disposto no subitem 12.6
deste edital.

12.5 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito
de datas, locais e horários de realização da prova. O candidato deverá
observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem di-
vulgados na forma do subitem 12.2 deste edital.

12.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização da prova com antecedência mínima de uma hora do
horário fixado para o seu início, munido somente de caneta esfe-
rográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, do
comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa
de inscrição e do documento de identidade original. Não será per-
mitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a rea-
lização da prova.

12.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros 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 modelo com foto).

12.7.1 Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem
valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis
e/ou danificados.

12.7.2 Não será aceita cópia do documento de identidade,
ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

12.8 Por ocasião da realização da prova, o candidato que não
apresentar documento de identidade original, na forma definida no
subitem 12.8 deste edital, não poderá fazer a prova e será auto-
maticamente eliminado do concurso público.

12.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia de realização da prova, documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, sessenta dias, ocasião em que será submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de im-
pressão digital em formulário próprio.

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

12.11 Não será aplicada prova em local, data ou horário
diferente dos predeterminados em edital ou em comunicado.

12.12 Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização da prova após o horário fixado para o seu início.

12.13 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no
local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início
da prova. 12.13.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a
não-correção da prova e, consequentemente, a eliminação do can-
didato no concurso público.

12.14 A FEPESE manterá um marcador de tempo em cada
sala de prova para fins de acompanhamento pelos candidatos.

12.15 O candidato que se retirar do ambiente de prova não
poderá retornar em hipótese alguma.

12.16 O candidato somente poderá retirar-se do local de
realização da prova após uma hora do seu início.

12.17 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tem-
po previsto para a aplicação da prova em razão do afastamento de
candidato da sala de prova.

12.18 Não haverá segunda chamada para a realização da
prova. O não-comparecimento a estas implicará a eliminação au-
tomática do candidato.

12.19 Não será permitida, durante a realização da prova, a
comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas cal-
culadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, im-
pressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou
legislação.

12.20 Será eliminado do concurso, o candidato que, durante
a realização da prova, for surpreendido portando aparelhos eletrô-
nicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de cha-
pelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapisei-
ra/grafite e/ou borracha.

12.20.1 A FEPESE recomenda que o candidato não leve
nenhum dos objetos citados no subitem anterior, no dia de realização
da prova.
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