
 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR   

ANEXO III - DETALHAMENTO DA AFERIÇÃO DO DESEMPENHO DOS CANDIDATOS NAS PROVAS  

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
PESQUISADOR  

O concurso para os cargos da carreira de Pesquisador constará das seguintes provas: 
1 - Prova Objetiva (caráter eliminatório e classificatório); 
2 - Prova Oral (caráter eliminatório e classificatório); 
3 - Defesa de Memorial (caráter classificatório); 
4 - Avaliação de Títulos e Currículo (caráter classificatório).  

Prova Objetiva 
A prova constará de 100 questões de múltipla escolha e será composta por cinco conjuntos de questões, sendo 20 (vinte) sobre língua portuguesa, 20 (vinte) de raciocínio 
lógico, 10 (dez) de informática, 10 (dez) sobre língua inglesa e 40 (quarenta) de conhecimentos específicos. 
Pontuação: 
Conforme apresentado na tabela a seguir, as questões de cada conjunto serão avaliadas tendo como referência a nota máxima 10 (dez).  
Cada conjunto tem um peso determinado.  
A pontuação de cada conjunto de questões será obtida multiplicando a nota da avaliação pelo respectivo peso.  
A pontuação geral correspondente à prova objetiva será obtida somando as pontuações alcançadas em todos os conjuntos de questões. 
O número máximo de pontos na prova é 60 (sessenta). 
O candidato que não obtiver número mínimo de 20 (vinte) pontos na prova objetiva ou tiver obtido nota zero na avaliação de qualquer um dos cinco conjuntos de 
questões, será eliminado do concurso e não participará das provas subseqüentes.  

Conjuntos de questões Valor de cada  
questão 

Nota máxima 
da avaliação de cada conjunto  

de questões 

Pesos  Nº máximo 
de pontos 

Nota máxima x Peso

 

20 questões sobre língua portuguesa 0,5 10 1 10 
20 questões de raciocínio lógico 0,5 10 1 10 
10 questões de informática 1,0 10 1 10 
10 questões sobre língua inglesa 1,0 10 1 10 
40 questões de conhecimentos específicos 0,25 10 2 20 

Nº máximo de pontos na prova objetiva  60 

 

Provas Oral, de Defesa de Memorial e de Avaliação de Títulos e Currículo 
As provas oral, de defesa de memorial e de avaliação de títulos e currículo serão avaliadas por Comissão Examinadora.  
Pontuação: 
Conforme apresentado na tabela a seguir, cada uma das provas oral, de defesa de memorial e de avaliação de títulos e currículo será avaliada tendo como referência a nota 
máxima 10 (dez).  
Cada uma das provas tem um peso determinado.  
A pontuação de cada prova será obtida multiplicando a nota da avaliação pelo respectivo peso. 
Na prova oral, a apresentação oral terá a duração de 20 (vinte) minutos e o tempo para argüição da Comissão Examinadora será de até 20 (vinte) minutos. 
Na prova de defesa de memorial, a apresentação do memorial terá a duração de 10 (dez) minutos e o tempo para argüição da Comissão Examinadora será de até 20 (vinte) 
minutos. 
O número mínimo de pontos necessários para aprovação na prova oral é de 14 (quatorze) pontos. 
O número máximo de pontos no conjunto das provas é de 40 (quarenta) pontos.  

Provas Nota máxima por prova Pesos  Nº máximo de pontos 
Nota máxima x Peso 

Prova Oral 10 2 20 
Defesa de Memorial 10 1 10 

Avaliação de Títulos e Currículo 10 1 10 
Número máximo de pontos no conjunto das provas  40 

 

Número máximo de pontos nas provas do Concurso para Pesquisador = 100   



 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
TECNOLOGISTA  

As provas para o concurso de Tecnologista são: 
1 - Prova Objetiva (caráter eliminatório e classificatório); 
2 - Prova Oral (caráter eliminatório e classificatório); 
3 - Avaliação de Títulos e Currículo (caráter classificatório).  

Prova Objetiva  
A prova constará de 100 (cem) questões de múltipla escolha e será composta por cinco conjuntos de questões, sendo 20 (vinte) sobre língua portuguesa, 20 (vinte) de 
raciocínio lógico, 10 (dez) de informática, 10 (dez) sobre língua inglesa e 40 (quarenta) de conhecimentos específicos. 
Pontuação: 
Conforme apresentado na tabela a seguir, as questões de cada conjunto serão avaliadas tendo como referência a nota máxima 10 (dez).  
Cada conjunto tem um peso determinado.  
A pontuação de cada conjunto de questões será obtida multiplicando a nota da avaliação pelo respectivo peso.  
A pontuação geral correspondente à prova de múltipla escolha será obtida somando as pontuações obtidas em todos os conjuntos de questões. 
O número máximo de pontos na prova é de 60 (sessenta) pontos. 
O candidato que não obtiver número mínimo de 20 (vinte) pontos na prova objetiva ou tiver obtido nota zero na avaliação de qualquer um dos cinco conjuntos de 
questões, será eliminado do concurso e não participará das provas subseqüentes.  

Conjuntos de questões Valor de cada  
questão 

Nota máxima 
da avaliação de cada conjunto 

 

de questões 

Pesos  Nº máximo 
de pontos 

Nota máxima x Peso 
20 questões sobre língua portuguesa 0,5 10 1 10 
20 questões de raciocínio lógico 0,5 10 1 10 
10 questões de informática 1,0 10 1 10 
10 questões sobre língua inglesa 1,0 10 1 10 
40 questões de conhecimentos específicos 0,25 10 2 20 

Número máximo de pontos na prova objetiva 60 

 

Provas Oral e de Avaliação de Títulos e Currículo 
As provas oral, de defesa de memorial e de avaliação de títulos e currículo serão avaliadas por Comissão Examinadora.  
Pontuação: 
Conforme apresentado na tabela a seguir, cada uma das provas oral e de avaliação de títulos e currículo será avaliada tendo como referência a nota máxima 10 (dez).  
Cada uma das provas tem um peso determinado.  
A pontuação de cada prova será obtida multiplicando a nota da avaliação pelo respectivo peso. 
Na prova oral, a apresentação oral terá a duração de 20 (vinte) minutos e o tempo para argüição da Comissão Examinadora será de até 20 (vinte) minutos. 
O número mínimo de pontos necessários para aprovação na prova oral é de 14 (quatorze) pontos. 
O número máximo de pontos no conjunto das provas é de 40 (quarenta) pontos.  

Provas Nota máxima por prova Pesos  Nº máximo de pontos 
Nota máxima x Peso 

Prova Oral 10 2 20 
Avaliação de Títulos e Currículo 10 2 20 

Número máximo de pontos no conjunto das provas  40 

 

Número máximo de pontos nas provas do Concurso para Pesquisador = 100 



CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

As provas para o concurso de Analista são: 
1 - Prova Objetiva (caráter eliminatório e classificatório); 
2 - Avaliação de títulos e Currículo (caráter classificatório).  

Prova Objetiva  
A prova constará de 100 (cem) questões de múltipla escolha e será composta por cinco conjuntos de questões, sendo 20 (vinte) sobre língua portuguesa, 20 (vinte) de 
raciocínio lógico, 10 (dez) de informática, 10 (dez) sobre língua inglesa e 40 (quarenta) de conhecimentos específicos. 
Pontuação: 
Conforme apresentado na tabela a seguir, as questões de cada conjunto serão avaliadas tendo como referência a nota máxima 10 (dez).  
Cada conjunto tem um peso determinado.  
A pontuação para cada conjunto de questões será obtida multiplicando a nota da avaliação pelo respectivo peso.  
A pontuação geral correspondente à prova objetiva será obtida somando as pontuações obtidas em todos os conjuntos de questões. 
O número máximo de pontos na prova é de 80 (oitenta) pontos. 
O candidato que não obtiver número mínimo de 25 (vinte e cinco) pontos na prova objetiva ou tiver obtido nota zero na avaliação de qualquer um dos cinco conjuntos de 
questões, será eliminado do concurso e não participará das provas subseqüentes.  

Conjuntos de questões Valor de cada  
questão 

Nota máxima 
da avaliação de cada conjunto  

de questões 

Pesos  Nº máximo 
de pontos 

Nota máxima x Peso 
20 questões sobre língua portuguesa 0,5 10 1 10 
20 questões de raciocínio lógico 0,5 10 1 10 
10 questões de informática 1,0 10 1 10 
10 questões sobre língua inglesa 1,0 10 1 10 
40 questões de conhecimentos  específicos 0,25 10 4 40 

Número máximo de pontos na prova objetiva  80 

 

Prova de Avaliação de Títulos e Currículo 
A prova de avaliação de títulos e currículo será avaliada por Comissão Examinadora.  
Pontuação: 
Conforme apresentado na tabela a seguir, a prova de avaliação de títulos e currículo será avaliada tendo como referência a nota máxima 10 (dez).  
A prova tem peso 2 (dois).  
A pontuação da prova será obtida multiplicando a nota da avaliação pelo respectivo peso. 
O número máximo de pontos no conjunto das provas é de 20 (vinte) pontos.  

Provas Nota máxima por prova Pesos  Nº máximo de pontos 
Nota máxima x Peso 

Avaliação de Títulos e Currículo 10 2 20 

 

Número máximo de pontos nas provas do Concurso para Analista em Ciência e Tecnologia  = 100 



 
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
ASSISTENTE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA E TÉCNICO  

A prova para os concursos de Assistente em Ciência e Tecnologia e de Técnico é uma Prova Objetiva (caráter eliminatório e classificatório); 
A prova constará de 100 (cem) questões de múltipla escolha e será composta por quatro conjuntos de questões, sendo 25 (vinte e cinco) sobre língua portuguesa, 25 (vinte 
e cinco) de raciocínio lógico, 25 (vinte e cinco) de noções de informática e 25 (vinte e cinco) de noções de energia nuclear e suas aplicações. 
Pontuação: 
Conforme apresentado na tabela a seguir, as questões de cada conjunto serão avaliadas tendo como referência a nota máxima 10 (dez).  
Cada conjunto tem um peso determinado.  
A pontuação para cada conjunto de questões será obtida multiplicando a nota da avaliação pelo respectivo peso.  
A pontuação correspondente à prova objetiva será obtida somando as pontuações alcançadas em todos os conjuntos de questões. 
O candidato que não obtiver número mínimo de 30 (trinta) pontos na prova objetiva ou tiver obtido nota zero na avaliação de qualquer um dos quatro conjuntos de 
questões será eliminado do concurso e não participará das provas subseqüentes.  

Conjuntos de questões Valor de cada  
questão 

Nota máxima 
de cada conjunto  

de questões 

Pesos  Nº máximo 
de pontos 

Nota máxima x Peso 
25 questões sobre língua portuguesa 0,4 10 3 30 
25 questões de raciocínio lógico 0,4 10 3 30 
25 questões de noções de informática 0,4 10 2 20 
25 questões de noções de energia nuclear e suas aplicações

 

0,4 10 2 20 
Número máximo de pontos na prova objetiva  100 

 

Número máximo de pontos na prova do Concurso para Assistente em Ciência e Tecnologia = 100 
Número máximo de pontos na prova do Concurso para Técnico = 100   


