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5.3.2. O candidato que não apresentar documento de iden-
tidade original não poderá fazer a prova e será automaticamente
eliminado do concurso público.

5.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar
o documento de identidade por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência
em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa (90) dias, sendo
o fato registrado na ata da respectiva sala de prova pelo fiscal de sala,
juntamente com outro documento com foto e filiação.

5.4. As provas serão sem consulta e não poderão ser uti-
lizados aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, walkman, recep-
tor, gravador, agenda eletrônica, notebook, calculadora etc.), sob pena
de o candidato ser eliminado do concurso.

5.5. A duração da Prova Objetiva será de quatro (4) horas,
incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

5.6. No dia de realização da prova, será coletada a impressão
digital de todos os candidatos.

5.7. Na Prova Objetiva, por motivo de segurança, o can-
didato só poderá se retirar da sala após decorrida uma hora e trinta
minutos (1h30min) do início da mesma e não poderá levar consigo o
caderno de provas, apenas o rascunho do cartão-resposta, sob pena de
ser desclassificado do concurso.

5.7.1. O candidato somente poderá retirar-se do local de
realização das provas, levando o caderno de provas, a partir das onze
(11) horas.

5.8. Não será permitido o ingresso ou a permanência de
pessoas estranhas ao processo seletivo nos prédios de aplicação das
provas.

6. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS TÍ-
TULOS

6.1. Para receber a pontuação relativa aos títulos relacio-
nados no Anexo 5, o candidato deverá atender a uma das seguintes
opções:

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS), página de identificação e contrato de trabalho (com início e
fim), acompanhada do diploma de conclusão de curso de graduação
exigido para o cargo;

b) certidão/declaração de tempo de serviço que informe o
período (com início e fim, se for o caso), o cargo, se realizado na área
pública, acompanhada do diploma de conclusão de curso de gra-
duação exigido para o cargo;

c) contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento
autônomo (RPA), acompanhado do diploma de conclusão de curso de
graduação exigido para o cargo. A comprovação por meio de recibo
de pagamento autônomo (RPA) só será aceita com a apresentação do
primeiro mês e do último mês recebido;

d) certidão de inteiro teor de decisão judicial transitada em
julgado na qual tenha sido reconhecida a experiência exigida.

6.2. A certidão/declaração mencionada na opção "b" do su-
bitem anterior deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos
humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a
autoridade responsável pela emissão do documento deverá decla-
rar/certificar também essa inexistência.

6.3. Para efeito de pontuação relativa à experiência pro-
fissional, será computado apenas o tempo de serviço transcorrido até
a data de encerramento das inscrições. Não será considerada fração de
ano nem sobreposição de tempo.

6.4. Para fins de pontuação no Anexo 5 (Grupo A), somente
será considerada a experiência após a conclusão do curso de nível
s u p e r i o r.

6.5. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-
graduação em nível de mestrado ou de doutorado, será aceito o
diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhe-
cida pelo MEC, ou certificado/declaração de conclusão de curso de
mestrado ou de doutorado, expedido por instituição reconhecida pelo
MEC, acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste
o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as
respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da
dissertação ou da tese.

6.6. Para curso de doutorado ou mestrado concluído no ex-
terior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado por ins-
tituição de ensino superior no Brasil.

6.7. Para receber a pontuação relativa a título de especia-
lização, o candidato deverá comprovar que o curso foi realizado e a
sua duração total, título da monografia e respectiva nota ou conceito
obtido, e que o curso cumpriu todas as disposições constantes das
normas do

Conselho Nacional de Educação (CNE).
6.8. Todo documento expedido em língua estrangeira so-

mente será considerado quando traduzido para a Língua Portuguesa
por tradutor juramentado.

6.9. Os pontos que excederem o valor máximo previsto em
cada grupo do Anexo 5 para a Avaliação de Títulos serão des-
considerados.

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1. Havendo empate no concurso, terá preferência, suces-

sivamente, o candidato que:
7.1.1. tiver idade mais elevada, no caso de se enquadrar na

condição de idoso, conforme art. 27 da Lei nº 10741, de 1º/10/2003
- Estatuto do Idoso;

7.1.2. obtiver maior pontuação na Prova Prática, quando hou-
ver;

7.1.3. obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos da Prova Objetiva; 7.1.4. obtiver maior pontuação
na Avaliação de Títulos, quando houver;

7.1.5. tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano da
data de nascimento.

7.1.6. obtiver melhor classificação em sorteio público (em
data, horário e local a serem divulgados no quadro de avisos do CES
e na página http://ces.ufpel.edu.br).

8. DOS RECURSOS
8.1. O gabarito da Prova Objetiva será divulgado após a

aplicação das provas na página http://ces.ufpel.edu.br. A partir dessa
divulgação, os eventuais pedidos de recursos deverão ser dirigidos ao
Diretor Executivo do CES, através de requerimento devidamente fun-
damentado, constante do Anexo 2, que indique com precisão os itens
objetos do pedido.

8.1.1. Os recursos deverão ser entregues exclusivamente no
prédio do CES, até dois (2) dias após a divulgação do gabarito (item
8.1), no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. Não serão aceitos os
recursos interpostos fora do prazo, enviados por via postal, via fax ou
meio eletrônico (e-mail), ou em desacordo com este edital, sob pena
de serem preliminarmente indeferidos.

8.1.2. Em caso de haver questões que venham a ser anuladas,
por decisão do CES, as mesmas serão consideradas como respondidas
corretamente por todos os candidatos, independente de terem re-
corrido. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de
impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com a alteração.

8.2. Serão admitidos recursos relacionados à Avaliação de
Títulos ou Prova Prática e/ou resultado final, no prazo de dois (2) dias
úteis a partir da divulgação dos respectivos resultados, conforme
subitem 4.9.4, mediante requerimento do interessado, em formulário
próprio - Anexo 2 -, protocolado no CES, devidamente fundamen-
tado, indicando, com precisão, os pontos objeto do recurso.

8.3. Os recursos serão apreciados pelo CES, que emitirá
parecer no prazo de quarenta e oito (48) horas após o término do
prazo para ingresso de recursos. O resultado será comunicado ao
requerente, pelo CES, nos próprios autos do recurso.

8.4. O candidato poderá ter vista do seu cartão-resposta de-
finitivo (Prova Objetiva). Para isso deverá encaminhar requerimento
ao CES, até dois (2) dias após a divulgação provisória dos resultados,
conforme subitem 4.7.3.

8.5. Não será concedida revisão de provas e segunda cha-
mada.

9. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
A listagem dos candidatos aprovados no certame, homo-

logada pelo CES, será divulgada, no Diário Oficial da União, em até
duas (2) vezes o número de vagas previsto no Edital para cada cargo,
por ordem de classificação, e será divulgada na página http://ces.uf-
pel.edu.br e no prédio do CES.

10. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
O concurso será válido por 01 (um) ano a contar da data de

sua homologação, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, nos
termos do inciso III do art. 37 da Constituição Federal e art. 12 da Lei
nº 8.112 de 11.12.90.

11. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS
CARGOS

11.1. Para ser investido no cargo, o candidato deverá atender
aos seguintes subitens:

11.1.1. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo parágrafo 1º do
artigo 12, da Constituição Federal;

11.1.2. apresentar original e cópia da Cédula de Identidade;
11.1.3. estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
11.1.4. possuir o nível de escolaridade e demais requisitos

exigidos para o exercício do cargo, conforme Anexo 1, até a data da
investidura no cargo;

11.1.6. possuir aptidão física e mental para o cargo pre-
tendido, através de avaliação clínica médico-ocupacional e labora-
torial realizada pelo Serviço Médico Pericial da UFPel, no momento
da posse, sendo a rotina básica complementada por exames clínicos
e/ou laboratoriais especializados, sempre que necessários.

11.1.7 possuir registro no Conselho de Classe correspon-
dente, quando couber, e estar com a anuidade em dia;

11.1.8. não ter sofrido, no exercício da Função Pública, pe-
nalidade incompatível com a investidura em Cargo Público Federal,
prevista no artigo 137, parágrafo único da Lei nº 8.112/90, bem como
não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vi-
gente:

11.1.8.1. responsabilizado por atos julgados irregulares por
decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de
Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por
Conselho de Contas de Município;

11.1.8.2. punido - em decisão da qual não caiba recurso
administrativo em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio
público de qualquer esfera de governo;

11.1.8.3. condenado em processo criminal por prática de
crimes contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e
XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de
16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

12. DO PROVIMENTO DAS VAGAS E DO APROVEI-
TAMENTO DOS CANDIDATOS

H A B I L I TA D O S
12.1. O provimento das vagas obedecerá, rigorosamente, a

ordem de classificação final dos candidatos.
12.2. A investidura no cargo far-se-á de acordo com a es-

trutura do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, de que trata a Lei nº 11091 de 12/01/2005, da seguinte
forma:

a) Costureiro de Espetáculo/Cenário e Contra-Regra, no ní-
vel de classificação C, nível de capacitação I, padrão de vencimento
01, a que corresponde o valor básico de R$ 1.143,36 (um mil, cento
e quarenta e três reais e trinta e seis centavos).

b) Técnico de Laboratório/Área Física, Técnico de Labo-
ratório/Área Química, Técnico de Laboratório/Área Cartografia, Téc-
nico em Radiologia, Editor de Imagens, Operador de Câmera de
Cinema e TV e Técnico em Saneamento, no nível de classificação D,
nível de capacitação I, padrão de vencimento 01, a que corresponde o
valor básico de R$ 1.364,53 (um mil, trezentos e sessenta e quatro
reais e cinquenta e três centavos).

b) Fonoaudiólogo, Engenheiro/Área Produção, Engenhei-
ro/Área Ambiental, Médico/Área Psiquiatra e Psicólogo, no nível de
classificação E, nível de capacitação I, padrão de vencimento 01, a
que corresponde o valor básico de R$ 1.747,83 (um mil, setecentos e
quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

12.3. A aprovação do candidato não assegurará o direito ao
seu ingresso automático no cargo para o qual se habilitou, mas apenas
a expectativa de ser nele investido.

12.4. O provimento do candidato no cargo fica condicionado
à apresentação de todos os documentos comprobatórios dos requisitos
relacionados no item 11.

12.5. O candidato nomeado será avisado através de cor-
respondência, não se responsabilizando a UFPel pela mudança de
endereço, sem comunicação prévia, por escrito, por parte do can-
didato.

12.6. Os procedimentos para a posse e para o exercício no
cargo obedecerão ao disposto no Cap. I, Seção IV, da Lei nº
8 11 2 / 9 0 .

12.7. O não pronunciamento do candidato, nos prazos es-
tabelecidos por lei, facultará à Administração da UFPel a convocação
do candidato seguinte, perdendo o mesmo o direito de investidura no
cargo ao qual se habilitou.

12.8. Os candidatos nomeados e convocados deverão tomar
posse junto à Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos (PRGRH)
da UFPel.

13. DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO
13.1. O candidato convocado para nomeação em cargo ob-

jeto deste Edital, cumprirá a carga horária semanal de 40 horas e será
exigido do concursado disponibilidade de horário, compatível com as
necessidades da UFPel.

13.1.1. O regime de trabalho para o cargo de Técnico em
Radiologia será de 24 horas semanais e para o cargo de Fonoau-
diólogo, de 30 horas semanais.

13.2. Serão observadas as normas legais referentes à acu-
mulação de cargos e empregos públicos.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Será excluído do concurso o candidato que:
14.1.1. fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou

inexata;
14.1.2. tiver atitude incorreta ou descortês com os exami-

nadores, executores, auxiliares ou autoridades presentes durante a
realização da prova;

14.1.3. for, durante a realização da prova, surpreendido em
comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outra forma, bem como aquele que utilizar livros, notas,
impressos e/ou materiais não determinados;

14.1.4. não apresentar documento de identidade, no dia de
realização da prova objetiva, nos termos dos subitens 5.3.2 e 5.3.3
deste Edital;

14.1.5. não mantiver atualizado seu endereço junto à PR-
GRH/UFPel, caso venha a ocorrer mudança de domicílio.

14.2. A correta observância das normas contidas neste edital,
pelo candidato, também faz parte do processo de seleção.

14.3. O candidato classificado e nomeado para o cargo não
poderá, em hipótese alguma, solicitar opção para constar do final da
relação dos classificados.

14.4. O CES fará divulgar, sempre que necessário, normas
complementares e avisos especiais.

14.5. Fazem parte do presente edital:
Anexo 1 - Quadro de Vagas
Anexo 2 - Formulário de Recurso
Anexo 3 - Requerimento / Condições Especiais para Rea-

lização Prova
Anexo 4 - Descrição dos Cargos e Conteúdos Programá-

ticos
Anexo 5 - Avaliação de Títulos - Atribuição de Pontos
Anexo 6 - Protocolo de Entrega dos Títulos
Anexo 7 - Requerimento Isenção da Taxa de Inscrição
14.6. O Extrato do edital será publicado no Diário Oficial da

União e na imprensa local e a versão completa, na página
h t t p : / / c e s . u f p e l . e d u . b r.

14.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Centro Es-
pecializado em Seleção, consultada a Procuradoria Jurídica da UFPel,
se assim for necessário.

MANOEL LUIZ BRENNER DE MORAES
Vi c e - R e i t o r

no exercício da Reitoria




