
Nº 12, segunda-feira, 19 de janeiro de 2009 433 ISSN 1677-7069

- O NEC não se responsabilizará por solicitação de inscrição
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

- As taxas de inscrições são as seguintes: Cargos de Nível de
Classificação D - R$ 34,00 (trinta e quatro reais); Cargos de Nível de
Classificação E - R$ 43,00 (quarenta e três reais).

5.2.1 - O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio da Guia de Recolhimento que estará disponível no
endereço eletrônico http://www.ufma.br e deverá ser impressa ime-
diatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação
de inscrição online.

5.2.2 - A Guia de Recolhimento poderá ser paga no Banco
do Brasil até o dia 9 de fevereiro de 2009, obedecendo o horário de
funcionamento do referido estabelecimento.

5.2.3 - As inscrições efetuadas somente serão acatadas após
a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.

5.2.4 - Caso o candidato faça qualquer alteração de sua
opção de inscrição, em seu Formulário de Inscrição On-Line, antes da
confirmação pelo NEC do pagamento do boleto bancário, isto é, antes
da efetivação da inscrição, a UFMA considerará como inscrição vá-
lida a última alteração efetuada, desconsiderando a(s) anterior(es).

5.2.5 - Caso deseje fazer qualquer troca em suas opções,
após ter tido sua inscrição efetivada, o candidato deverá dirigir-se
pessoalmente ao NEC, a fim de solicitar o cancelamento da inscrição
já feita, reiniciando todo o procedimento de inscrição e pagando uma
nova taxa. A UFMA levará em conta, para fins de participação no
concurso, apenas a inscrição que for efetivada por último, descon-
siderando automaticamente a(s) anterior(es).

5.2.6 - O comprovante de inscrição do candidato estará dis-
ponível no endereço eletrônico http:// www.ufma.br, após o acata-
mento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato
a obtenção desse documento.

- Para os candidatos que não dispuserem de acesso à In-
ternet, será disponibilizado posto de inscrição com computadores, do
dia 20 de janeiro de 2009 ao dia 6 de fevereiro de 2009 (exceto
sábados, domingos e feriados), em horário comercial, localizado no
Núcleo de Eventos e Concursos, Campus Universitário do Bacanga,
em São Luís - MA.

- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. No
momento da inscrição deverá optar pelo cargo/formação da vaga,
conforme o item 2 deste edital.

- É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para
terceiros ou para outros concursos.

- Não serão aceitas inscrições por meio de fax ou correio
eletrônico, condicional e extemporânea.

- Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de
Cadastro de Pessoa Física (CPF).

- As informações prestadas na solicitação de inscrição serão
de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o NEC do direito
de excluir aquele que não preencher o formulário de forma completa
e correta.

- O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será devolvido por qualquer motivo, salvo no caso do cancelamento
do certame, por conveniência da UFMA.

- Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição.

- 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 das provas.

- Se a taxa de inscrição for paga em cheque e houver de-
volução do mesmo, a inscrição será automaticamente cancelada.

- O simples recolhimento da taxa não garante a inscrição no
Concurso.

- Em casos de urgência, tais como acidentes, partos ou doen-
ças, que impossibilitem o candidato de comparecer aos locais de
prova, este deve requerer ao NEC, até 24 horas antes da realização
das provas do Concurso, condições especiais que atendam às suas
necessidades, instruindo o seu pedido com os seguintes documen-
tos:

atestado do médico que esteja acompanhando o candidato,
autorizando a sua participação concurso e declarando a impossibi-
lidade de locomoção;

autorização do hospital, quando for o caso, para acesso dos
fiscais fora do horário de visitas;

documento de identidade do candidato (o mesmo utilizado na
inscrição);

confirmação de inscrição do candidato;
informações sobre o local de internação.
- Não havendo requerimento de condições especiais por parte

do candidato, conforme os casos específicos, o NEC não se res-
ponsabilizará pela sua concessão nos dias de prova.

- O requerimento de condições especiais será avaliado e
atendido pelo NEC, com base em critérios de viabilidade e razoa-
bilidade, podendo realizar visitas para conferir informações.

- DAS PROVAS
- O Concurso constará de provas objetivas, eliminatórias e

classificatórias, que serão realizadas no dia 15 de fevereiro de 2009,
no horário das 13:30 às 17:30 horas, na Cidade de São Luís / MA.

- As provas constarão, em cada cargo, de 50 (cinqüenta)
questões de múltipla escolha, com cinco opções e uma única resposta
correta, sendo: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa e Le-
gislação e 35 (trinta e cinco) questões de Conhecimentos Especí-
ficos.

- A relação dos candidatos (listas geral e especial) por local
e sala de aplicação das provas estará disponível no endereço ele-
trônico http://www.ufma.br a partir do dia 13 de fevereiro de 2009, e
também será afixada nos quadros de avisos da Pró-Reitoria de Re-
cursos Humanos e do Núcleo de Eventos e Concursos - Campus
Universitário do Bacanga, em São Luis - MA. É de responsabilidade
exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e
o comparecimento no horário determinado.

- O candidato deverá comparecer ao local designado para a
realização das provas, com antecedência mínima de uma hora do
horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta
preta, da Confirmação de Inscrição e do Documento de Identidade
original que tenha sido utilizado no ato da inscrição.

- Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública dos Estados e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Or-
dens, Conselhos Regionais, etc); passaporte, certificado de reservista,
carteira funcionais expedidas pelo Ministério Público, carteiras fun-
cionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habi-
litação (somente o modelo novo, com foto).

- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no
dia de realização da prova, documento de identidade original, por
motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido a iden-
tificação especial, compreendendo coleta de assinatura e impressão
digital em formulário próprio.

- A identificação especial será exigida, também, do candidato
cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à sua
fisionomia ou à assinatura do portador.

- Não serão aceitos como documento de identidade, para
realização das provas: certidões de nascimento, títulos eleitorais, car-
teiras de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras
funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-
identificáveis ou danificados.

- Não será admitido o ingresso de candidato no local de
realização das provas, após o horário fixado para seu início.

- Não será permitido, durante a realização das provas: co-
municação entre os candidatos, portar ou utilizar máquinas calcu-
ladoras ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro
material de consulta, bem como aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, receptor, gravador, etc.

- Não será permitida, no dia da realização das provas, a
entrada de candidato portando armas.

- Não haverá segunda chamada para as provas. O não com-
parecimento implicará a eliminação automática do candidato.

- O NEC não se responsabilizará por objetos deixados nos
locais de prova.

- Antes do início da prova, o candidato será encaminhado ao
lugar específico que lhe for destinado pelo NEC. Contudo, o co-
ordenador do setor poderá, sempre que julgar necessário, mudar qual-
quer candidato de lugar durante a realização da prova.

- Iniciada a prova, o fiscal de sala colherá as impressões
digitais de todos os candidatos presentes em LISTA DE FREQÜÊN-
CIA específica, para posterior confirmação pericial pela Pró-Reitoria
de Recursos Humanos (PRH), uma vez que para a efetivação da
posse, é necessário que as impressões digitais do candidato aprovado
sejam idênticas às anexadas a LISTA DE FREQÜÊNCIA.

- O candidato não poderá, em hipótese alguma, retirar-se do
local de realização das provas levando o Caderno de Questões.

- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para aplicação das provas, em virtude de afastamento do
candidato da sala de prova.

- Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em data
ou horário diferente do estabelecido neste Edital.

- Será automaticamente eliminado do Concurso, o candidato
que durante a realização das provas:

for surpreendido dando ou recebendo auxílio para execução
das provas;

faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas,

membro da Comissão de Concurso, autoridade presente ou
candidato;

afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem acompanhamento
de fiscal;

afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de
resposta;

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento indevido;

utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos em benefício
próprio ou de terceiros.

- Após a realização das provas, caso seja constatado por
meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o candidato
utilizou processo ilícito para facilitar sua aprovação, suas provas
serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso,
sem prejuízo das demais providências legais cabíveis.

- DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICA-
ÇÃO

- As questões das provas versarão sobre conteúdos progra-
máticos constantes no Anexo II

deste Edital.
- As provas serão avaliadas numa escala de 0 (zero) a 100

(cem) pontos. A obtenção da nota total da prova de cada área de
conhecimento levará em conta o valor de 2 (dois) pontos por questão
objetiva respondida corretamente.

- Os pontos correspondentes às questões que forem con-
sideradas nulas serão atribuídos a todos os candidatos.

- Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas
por meio de processamento eletrônico.

- Será considerado aprovado o candidato que obtiver um
quantitativo igual ou superior a 40% (quarenta por cento) do total dos
pontos de cada prova a que se submeter, isto é, pelo menos 12 (doze)
pontos em Língua Portuguesa e Legislação e 28 (vinte e oito) pontos
em Conhecimentos Específicos.

- O candidato deverá transcrever as respostas das questões
objetivas para a folha de respostas, único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento da folha de respostas será de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em con-
formidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no
caderno de questões. Em nenhuma hipótese haverá substituição da
folha de respostas por erro do candidato.

- Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem
em desacordo com este Edital e com a folha de respostas, tais como:
dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada e campo de
marcação não preenchido integralmente ou não preenchido.

- O resultado final do concurso para todos os cargos será
obtido pelo somatório dos pontos das provas relativas a cada área de
conhecimento.

- O resultado final do concurso apresentará 2 (duas) listas de
candidatos aprovados e classificados, sendo uma lista geral, contendo,
a primeira, a pontuação de todos os candidatos aprovados e clas-
sificados, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, uma
lista especial, esta somente com a pontuação dos candidatos apro-
vados e classificados portadores de deficiência.

- Os candidatos aprovados, segundo o critério definido no
subitem 7.4, serão classificados por ordem decrescente dos pontos
obtidos no resultado final.

- Em caso de empate no resultado final, terá preferência o
candidato que sucessivamente:

obtiver o maior número de pontos na prova de Conheci-
mentos Específicos;

tiver maior idade quando da publicação deste Edital no Diá-
rio Oficial da União.

7.9.1 - Em caso de candidato com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos, o primeiro critério a ser considerado será o da
idade mais elevada, conforme determina a Lei nº 10.741, de
1º/10/2003.

7.9.2 - Persistindo o empate, terá preferência o candidato que
possuir o Requerimento de Inscrição registrado com menor nume-
ração.

- Será eliminado e, portanto, não participará da classificação
final, o candidato que não atender ao disposto no subitem 7.4.

- DOS RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas serão di-

vulgados, em até 24 (vinte e quatro) horas do dia seguinte ao da
realização das provas, por intermédio dos meios de comunicação
locais, da Internet, no endereço eletrônico: http://www.ufma.br, e da
afixação nos quadros de avisos da Pró-Reitoria de Recursos Humanos
e do Núcleo de Eventos e Concursos - Campus Universitário do
Bacanga, em São Luís/MA.

- O candidato que desejar interpor recurso contra os ga-
baritos oficiais preliminares das provas disporá de até 2 (dois) dias
úteis, a contar do dia subseqüente ao da divulgação dos gabaritos
oficiais.

- O candidato poderá, ainda, interpor recurso, no prazo de 3
(três) dias úteis, a partir do dia subseqüente ao da divulgação do
resultado final.

- O recurso deverá ser dirigido à Comissão de Concurso,
protocolado junto a Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo (DE-
PA) e entregue no Núcleo de Eventos e Concursos da UFMA, sediada
no Campus Universitário do Bacanga, em São Luís/MA, no horário
das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

- O recurso deverá estar devidamente fundamentado, indi-
cando, com precisão, os pontos a serem revisados e o nome do
candidato, o número de inscrição, o cargo a que concorre e o en-
dereço para correspondência.

- A notificação para conhecimento do resultado dos recursos
será feita mediante notificação pessoal do recorrente, dentro de cinco
(5) dias úteis da formalização de seu recurso, e também por cor-
respondência com aviso de recebimento.

- Será aceito recurso enviado por meio de fax, devendo o
original ser apresentado, obedecendo ao prazo previsto nos itens 8.2
e 8.3.

- Não será aceito recurso interposto fora dos prazos es-
tipulados neste Edital, bem como recurso via postal e/ou via correio
eletrônico.

- Os recursos que não estiverem de acordo com o esta-
belecido no subitem 8.5 serão indeferidos.

- Se do recurso contra o resultado do gabarito preliminar
oficial resultar anulação de questão integrante de prova de deter-
minado cargo, a pontuação correspondente a essa questão será atri-
buída a todos os candidatos que concorrerem a esse cargo, inde-
pendente de terem recorrido.

- DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
- Após a apreciação e a decisão final dos recursos inter-

postos, o resultado final do concurso será homologado pelo Conselho
de Administração da Universidade Federal do Maranhão e publicado
no Diário Oficial da União.




