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7.13 O interessado que não tiver seu pedido de isenção de
taxa de inscrição deferido e que não efetuar a inscrição na forma
estabelecida no Item 6, deste edital, estará automaticamente excluí-
do/a do Concurso Público.

8. DA PROVA OBJETIVA - CLASSIFICATÓRIA E ELI-
M I N AT Ó R I A

8.1 A prova objetiva para todos os cargos constantes do
quadro do subitem 1.2, tem caráter eliminatório e classificatório.

8.2 A relação de disciplinas, a quantidade de questões por
disciplina, o valor de cada questão e a pontuação necessária para a
aprovação estão descritos no Anexo II.

8.3 As questões da prova objetiva são do tipo múltipla es-
colha em um total de 55 (cinqüenta e cinco) questões, para todos os
cargos, cada questão terá 5 (cinco) alternativas de resposta sendo
somente 1 (uma) correta.

8.4 Para o cargo de Jornalista Profissional haverá prova de
redação, conforme item 8 deste edital.

8.5 As Provas Objetivas, para todos os cargos serão rea-
lizadas dia 09/01/2011, em escolas localizadas em Aracaju, em ho-
rário e local a ser divulgado, conforme item 5 - DA DIVULGA-
ÇÃO.

8.6 O CREMESE, reserva-se o direito de indicar nova data
para a realização da Prova Objetiva, em caso de necessidade de
alteração desta já publicada, mediante publicação em jornal de cir-
culação regional, com antecedência mínima de 8 (oito) dias da rea-
lização das mesmas ou, em qualquer momento, em caso de de-
cretação de caso de emergência ou calamidade pública.

8.7 A Pontua Concursos Ltda. remeterá ao candidato co-
municação complementar informando data, local e horário da prova,
por meio do endereço eletrônico (e-mail) indicado pelo mesmo na
ficha de inscrição. Não haverá encaminhamento de comunicação via
postal.

8.7.1 A remessa da comunicação via e-mail, não exime o
candidato da responsabilidade de acompanhamento de todos os atos
referentes a este concurso público, através de edital, bem como de
obter as informações necessárias pelo site ou por telefone da empresa
Pontua Concursos Ltda.

8.8 Os Conteúdos Programáticos dos Cargos constam do
Anexo III deste Edital.

8.9 A duração da prova objetiva para todos os cargos será de
4 (quatro) horas.

8.10 O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, do Comprovante de Pagamento da Inscrição (bo-
leto bancário). A critério da organização do concurso este poderá ser
dispensado, desde que comprovada a efetiva homologação da ins-
crição do candidato e, obrigatoriamente, do documento de identi-
ficação.

8.11 Serão considerados documentos de identificação: car-
teiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Se-
gurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores
do exercício profissional; passaporte; certificado de reservista; car-
teiras 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 o
modelo novo, com foto).

8.12 O documento de identificação deverá estar em perfeitas
condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do can-
didato e de sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de
identificação: CPF (CIC), certidões de nascimento, títulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo antigo sem foto), carteiras de es-
tudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem cópias de
documentos de identificação, ainda que autenticados, ou protocolos
de entrega de documentos.

8.13 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia da realização da prova, os documentos originais, por motivo de
perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30
(trinta) dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital
em formulário próprio.

8.14 Não será admitido o ingresso de candidatos no local de
realização das provas após o horário fixado para o seu início.

8.15 Ao entrar na sala o candidato recebe seu Cartão de
Respostas, o qual deve ser assinado e ter seus dados conferidos.

8.16 Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva. O
não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja a alegação,
acarretará a eliminação automática do candidato do certame.

8.17 É vedado ao candidato prestar a prova objetiva fora do
local, data e horário divulgados pela organização dos Concursos Pú-
blicos.

8.18 O candidato somente poderá retirar-se do local de rea-
lização da prova, após 60 (sessenta) minutos contatos do seu efetivo
início.

8.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para a aplicação da prova em virtude do afastamento do
candidato da sua sala.

8.20 Durante a realização das provas, não serão fornecidas,
por qualquer membro da equipe de aplicação, informações referentes
ao conteúdo e aos critérios de avaliação das mesmas.

8.21 Na sala de provas não será permitido ao candidato usar
óculos escuros e acessórios de chapelaria tais como: boné, chapéu,
gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar ou
permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador,
etc.). Caso o candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico
deverá depositá-lo na sala de Coordenação, exceto no caso de te-
lefone celular que deverá ser desligado e poderá ser depositado junto

à mesa de fiscalização até o final das provas. O descumprimento
desta determinação implicará na eliminação do candidato, caracte-
rizando-se como tentativa de fraude.

8.22 A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização da prova deverá levar acompanhante, que ficará em
sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda
da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a
prova

8.23 Será automaticamente ELIMINADO do certame o can-
didato que, durante a realização da prova:

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a
sua realização;

b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução
da prova;

c) utilizar-se de anotações, impressos ou qualquer outro ma-
terial de consulta;

d) utilizar-se de quaisquer equipamentos eletrônicos que per-
mitam o armazenamento ou a comunicação de dados e informa-
ções;

e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer mem-
bro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes ou
candidatos;

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanha-
mento de fiscal;

g) ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de
Respostas ou Caderno de Questões;

h) descumprir as instruções contidas no Caderno de Ques-
tões;

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
8.24 O caderno de questões é o espaço no qual o candidato

poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada,
permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no
CARTÃO DE RESPOSTAS.

8.25 A correção das provas será feita por meio eletrônico -
leitura ótica, sendo o CARTÃO DE RESPOSTAS o único documento
válido e utilizado para esta correção. Este deve ser preenchido com
bastante atenção. Ele não poderá ser substituído, tendo em vista sua
codificação, sendo o candidato o único responsável pela entrega do
mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão
de respostas implicará na automática eliminação do candidato do
certame.

8.26 Tendo em vista o processo eletrônico de correção, não
será utilizado processo de desidentificação de provas.

8.27 Será anulada a resposta que contiver mais de uma ou
nenhuma alternativa assinalada, ou que contiver emenda ou rasura.

8.28 Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará ao
Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Cartão de Respostas devidamente
assinado.

8.29 Ao final das provas, os dois últimos candidatos deverão
permanecer no recinto até o encerramento das atividades pelos fiscais
de sala.

9. DA PROVA DE REDAÇÃO - CLASSIFICATORIA/ELI-
M I N ATO R I A .

9.1 A prova de redação terá caráter CLASSIFICATÓ-
RIO/ELIMINATORIO, ou seja, o candidato que não atingir a pon-
tuação mínima necessária para ser considerado aprovado na prova de
redação será eliminado do certame, independente da pontuação obtida
na prova objetiva.

9.2 A Prova de Redação será aplicada aos candidatos ao
cargo de Jornalista Profissional dia 09/01/2011, no mesmo dia e
horário previstos para a realização da prova objetiva.

9.3 A Prova de Redação terá o objetivo de avaliar a ca-
pacidade de expressão na modalidade escrita, bem como o uso das
normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. Consistirá de
um texto em prosa dissertativo-argumentativo, com extensão mínima
de 15 (quinze) e máxima de 30 (trinta) linhas, produzido a partir do
tema proposto.

9.4 Serão corrigidas as redações dos 100 (cem) candidatos
aprovados na Prova Objetiva com maior pontuação (considerando o
gabarito definitivo, após os recursos), acrescidos de todos os can-
didatos que por ventura se encontrem em situação de empate na 100ª
(centésima) posição.

9.5 Os candidatos que não obtiverem a pontuação mínima
exigida após a correção da prova, serão automaticamente DESCLAS-
SIFICADOS/ELIMINADOS.

9.6 A Prova de Redação deverá ser manuscrita, em letra
legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo
permitida a interferência e (ou) a participação de outras pessoas, salvo
em caso de pessoa com deficiência (PCD) que impossibilite a rea-
lização da redação pelo próprio candidato, e de candidato que so-
licitou atendimento especial, observado o disposto neste edital. Nesse
caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da PONTUA
CONCURSOS, devidamente treinado, para o qual deverá ser ditado o
texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais grá-
ficos de pontuação. Para execução da prova de redação nesta mo-
dalidade, mais dois ficais que fiscalizarão a execução da prova, sendo
que, ao final da prova de redação será lavrada ata declarando que a
execução da prova obedeceu às regras previstas no edital, bem como,
narrando qualquer situação anômala que por ventura ocorra.

9.7 A folha de texto definitivo da Prova de Redação não
poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o
apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de
anulação. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no
espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anu-
lação da prova do candidato.

9.8 A folha de texto definitivo será o único documento
válido para a avaliação da prova de redação. A folha para rascunho,
contida no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não
valerá para tal finalidade.

10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE
REDAÇÃO

10.1 O texto da Prova de Redação deverá ser estruturado em
prosa do tipo dissertativo-argumentativo, a partir do tema proposto.

10.2 Para correção da prova de redação, o trabalho será
conferido a uma comissão composta de três membros.

10.3 Na Prova de Redação serão avaliadas cinco compe-
tências referidas à produção de um texto. Cada uma das competências
será avaliada numa escala de 0 a 100 pontos.

10.4 A aferição final da nota da prova de redação con-
siderará a média aritmética das notas atribuídas pelos três membros
anteriormente mencionados.

10.5 Caso o candidato não desenvolva o tema e a estrutura
solicitados, será atribuída a nota ZERO à competência II da redação,
o que anula a correção das demais competências da redação. A nota
global da redação, neste caso, será ZERO.

10.6 O candidato receberá nota ZERO na Prova de Redação
também em casos de: fuga total ao tema; haver texto com quantidade
inferior a 15 (quinze) ou superior a 30 (trinta) linhas; não haver texto;
identificação em local indevido ou ainda se a redação for escrita a
lápis ou apresentar letra ilegível.

10.7 A nota global da redação será dada pela média arit-
mética das notas atribuídas a cada uma das cinco competências es-
pecíficas da redação.

10.8 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota
igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na nota global da Prova de
Redação, que será atribuída de acordo com as especificações previstas
nos itens 10.3, 10.4 e 10.7.

10.9 As cinco competências a serem avaliadas na Prova de
Redação são específicas de produção de texto, e constam no quadro a
seguir:

COMPETÊNCIAS A SEREM AVALIADAS NA PROVA DE REDAÇÃO
I. Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita.
II. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhe-

cimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-
a rg u m e n t a t i v o .

III. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumen-
tos em defesa de um ponto de vista.

IV. Demonstrar conhecimento dos mecanismos lingüísticos necessários para a construção
da argumentação.

V. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos va-
lores humanos e considerando a diversidade sociocultural.

10.10 Na competência I, espera-se que o candidato escolha o
registro adequado a uma situação formal de produção de texto escrito.
Na avaliação, serão considerados os fundamentos gramaticais do tex-
to escrito, refletidos na utilização da norma culta em aspectos como:
sintaxe de concordância, regência e colocação; pontuação; flexão;
ortografia; e adequação de registro demonstrada, no desempenho lin-
güístico, de acordo com a situação formal de produção exigida.

10.11 O eixo da competência II reside na compreensão do
tema que instaura uma problemática a respeito da qual se pede um
texto escrito, em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo. Por meio
desse tipo de texto, analisam-se, interpretam-se e relacionam-se da-
dos, informações e conceitos amplos, tendo-se em vista a construção
de uma argumentação, em defesa de um ponto de vista.

10.12 Na competência III, procura-se avaliar como o can-
didato, em uma situação formal de interlocução, seleciona, organiza,
relaciona e interpreta os dados, informações e conceitos necessários
para defender sua perspectiva sobre o tema proposto.

10.13 Na competência IV, avalia-se a utilização de recursos
coesivos da modalidade escrita, com vistas à adequada articulação
dos argumentos, fatos e opiniões selecionados para a defesa de um
ponto de vista sobre o tema proposto. Serão considerados os me-
canismos lingüísticos responsáveis pela construção da argumentação
na superfície textual, tais como: coesão referencial; coesão lexical
(sinônimos, hiperônimos, repetição, reiteração); e coesão gramatical
(uso de conectivos, tempos verbais, pontuação, sequência temporal,
relações anafóricas, conectores intervocabulares, intersentenciais, in-
terparágrafos).

10.14 Na competência V, verifica-se como o candidato in-
dicará as possíveis variáveis para solucionar a problemática desen-
volvida, quais propostas de intervenção apresentou, qual a relação
destas com o projeto desenvolvido sobre o tema proposto e a qua-
lidade destas propostas, mais genéricas ou específicas, tendo por base
a solidariedade humana e o respeito à diversidade de pontos de vista,
eixos de uma sociedade democrática.

10.15 Não haverá, em hipótese alguma, vista da prova de
redação, nem, tampouco, caberá recurso contra nota atribuída a mes-
ma.

10.16 O candidato não classificado será eliminado do Con-
curso Público conforme tem 9.1 deste edital.

11. DOS RECURSOS
11.1 O candidato poderá interpor recurso no prazo 02 (dois)

dias úteis a contar do primeiro dia útil subseqüente à publicação,
conforme item 5 - DA DIVULGAÇÃO nos seguintes casos:

a) referentes às inscrições não homologadas;
b) referentes às questões das Provas Objetivas/Gabarito.
11.2 Os recursos que forem apresentados deverão obedecer

rigorosamente os preceitos abaixo especificados e serão dirigidos ao
Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe e, posterior-
mente, à empresa designada para realização do concurso.

11.3 Os recursos deverão ser protocolados junto ao Conselho
Regional de Medicina do Estado de Sergipe da na Rua Boquim, n.º
589, Centro Aracaju/SE, no prazo e horário a serem divulgados atra-
vés de Aviso, conforme item 5 - DA DIVULGAÇÃO deste Edital.

11.4 Para cada questão recorrida deverá ser utilizado um
formulário denominado Recurso Administrativo (Anexo V), onde de-
vem ser fundamentadas as razões pela qual o recorrente discorda do
gabarito ou conteúdo da questão.
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