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2.4.Para a inscrição, o candidato deverá acessar o sítio
www.cs.ufg.br preencher todos os campos e enviar a solicitação de
sua inscrição, conforme instruções contidas na página. Ao completar
o preenchimento dos campos, o candidato deverá imprimir as in-
formações sobre sua inscrição e o documento para o pagamento da
inscrição.

2.5.O Centro de Seleção não se responsabilizará por so-
licitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação
ou de outros fatores de ordem técnica, alheios ao Centro de Seleção,
que impossibilitem a transferência de dados.

2.6.Não serão aceitas inscrições extemporâneas, por carta,
por correio eletrônico ou por fax.

2.7.O candidato é o único responsável pelas informações
prestadas ao inscrever-se no presente concurso, dispondo o Centro de
Seleção do direito de excluir do concurso público aquele que não
preencher o formulário de forma correta e completa.

2.8.O valor da inscrição será de R$ 120,00 (cento e vinte
reais) para os cargos de nível superior e R$ 60,00 (sessenta reais)
para os cargos de nível médio.

2.8.1.Para que a inscrição seja efetivada, o candidato deverá
providenciar o pagamento da inscrição impreterivelmente até o dia 19
de novembro de 2010, independente de que esse dia seja feriado
municipal, estadual ou federal.

2.8.2.A inscrição somente será efetivada mediante confir-
mação, pelo Centro de Seleção, do pagamento da inscrição. As ins-
crições que forem pagas após o dia previsto no subitem 2.8.1 não
terão validade.

2.8.2.1.O pagamento de inscrição realizado no último dia,
conforme subitem 2.8.1, via terminal de auto-atendimento, Internet,
deverá ser efetuado, conforme condições de funcionamento do banco.
O não atendimento dessa exigência implicará no indeferimento da
inscrição.

2.8.3.Será automaticamente cancelada a inscrição cujo pa-
gamento for efetuado por cheque sem o devido provimento de fundos
ou caso o cheque utilizado para o pagamento da inscrição seja de-
volvido por qualquer motivo e/ou caso o pagamento não seja pro-
cessado pelo banco até a data prevista para o pagamento.

2.8.4.É de inteira responsabilidade do candidato guardar o
comprovante de pagamento para futura conferência, em caso de ne-
cessidade.

2.8.5.Em hipótese alguma, haverá devolução da quantia paga
a título de inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso
público por conveniência da Administração.

2.8.6.O simples comprovante de agendamento bancário não
será aceito como comprovante de pagamento de inscrição.

2.9.O candidato que efetuar o pagamento em mais de uma
inscrição será inscrito somente naquela cuja data de pagamento da
inscrição seja a mais recente. As outras inscrições serão canceladas
automaticamente e não haverá devolução de pagamento.

2.9.1.O candidato terá o período de 19 a 23 de novembro de
2010, para conferir se os seus dados pessoais, informados no ato da
inscrição, estão corretos. Caso haja alguma correção de dados, o
candidato deverá fazê-la nesse período. Após esse prazo, serão con-
siderados para fins de impressão e publicação os dados constantes na
ficha de inscrição do candidato preenchida na Internet, não havendo
alterações posteriores desses dados.

2.9.2.É de inteira responsabilidade do candidato ficar in-
formado da regularidade de sua inscrição, via internet, no sítio
www.cs.ufg.br, a partir do dia 05 de novembro de 2010.

2.10.As informações complementares acerca da inscrição es-
tarão disponíveis no sítio www.cs.ufg.br.

3.Das Vagas Destinadas aos Candidatos Portadores de De-
ficiência

3.1.Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá cer-
tificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a in-
vestidura no cargo para o qual pretende concorrer, conforme es-
pecificado no Anexo I do presente Edital.

3.2.Conforme disposto na Lei Estadual nº 14.715/2004 e suas
alterações, fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o
direito de se inscreverem nesse concurso público para investidura nos
cargos de Enfermeiro Fiscal, Advogado, Assistente Administrativo,
Motorista e Telefonista cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras.

3.3.De acordo com o Parágrafo 4º do Artigo 1º da Lei Es-
tadual nº 14.715/2004 e suas alterações e para efeito deste concurso é
considerada "pessoa com deficiência aquela que apresenta, em caráter
permanente, perdas ou reduções de suas funções psicológicas, fi-
siológicas, mentais ou anatômicas, suficientes para gerar incapacidade
para o desempenho de atividades na forma ou na medida considerada
dentro dos padrões adotados como normais para o ser humano".

3.4.Serão consideradas pessoas portadoras de deficiência
aquelas que se enquadrarem na Lei Estadual nº 14.715/2004 e suas
alterações.

3.5.Das vagas, 5% (cinco por cento) serão providas para
portadores de deficiência.

3.6. O candidato que se declarar portador de deficiência,
resguardadas as condições especiais previstas na Lei nº 14.715/2004,
também no que for compatível a Lei Federal nº 7.853/89 e o Decreto
Federal nº 3.298/1999, concorrerá em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos
critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e
à(s) data(s) de realização da(s) prova(s).

3.7.As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição
de portadores de deficiência, se não providas por falta de candidatos
ou pela reprovação no concurso público ou na perícia médica, serão
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem classifi-
catória.

3.7.1.Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá,
no ato da inscrição, declarar que é portador de deficiência nos termos
da Lei Estadual nº 14.715/2004 e suas alterações e assinalar o tipo de
deficiência de que é portador, caso contrário concorrerá às vagas
regulares juntamente com os demais candidatos.

3.7.2.O candidato que se declarar portador de deficiência
deverá entregar, dentro de um envelope lacrado e identificado, até o
dia 19 de novembro de 2010, exceto sábados, domingos e feriados,
pessoalmente ou por terceiro, o laudo médico original a que se refere
o subitem 3.8.1 e cópia legível do Documento de Identidade, no Cetro
de Seleção da UFG sito à Rua 226, Qd. 71, s/n, Setor Universitário,
CEP 74610-130, Goiânia-GO, das 8 às 12 horas e das 13 às 17
horas.

3.7.3O candidato poderá, ainda, enviar, exclusivamente, para
o Centro de Seleção o laudo médico original a que se refere o
subitem 3.8.1 e a cópia do Documento de Identidade, somente via
SEDEX, postado, impreterivelmente, até o dia 19 de novembro de
2010.

3.8.O laudo médico terá validade somente para este concurso
público e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias
desse laudo.

3.8.1 O laudo médico deverá ser emitido em formulário
próprio - Anexo II -, obedecendo às seguintes exigências:

a)ter data de emissão posterior à data de publicação deste
edital;

b)constar o nome e o número do documento de identificação
do candidato, o nome, número do registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM) e assinatura do médico responsável pela emissão do
laudo;

c)descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem
como a sua provável causa, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doenças (CID 10);

d)constar, quando for o caso, a necessidade de uso de pró-
teses ou adaptações;

e)no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acom-
panhado do original do exame de audiometria recente, realizado até
06 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições;

f)no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acom-
panhado do original do exame de acuidade visual em AO (ambos os
olhos), patologia e campo visual recente, realizado até 6 (seis) meses
anteriores ao último dia das inscrições.

3.8.2.O laudo que não atender às exigências contidas no
subitem 3.8.1 não terá validade, ficando o candidato impossibilitado
de concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência.

3.8.3.O candidato que se declarar deficiente no ato da ins-
crição e não entregar o laudo médico, conforme subitem 3.7.2, será
desconsiderado como tal e não poderá, posteriormente, alegar essa
condição para reivindicar qualquer garantia legal no concurso.

3.8.4.O candidato portador de deficiência poderá ter sua ins-
crição indeferida, caso sua deficiência seja incompatível com o exer-
cício do cargo, conforme comprovação em laudo médico.

3.9.O candidato portador de deficiência submeter-se-á, quan-
do convocado, à perícia médica.

3.10.O candidato inscrito como portador de deficiência, não
qualificado como tal pela perícia médica, submeter-se-á às regras e
condições estabelecidas para os demais candidatos.

3.11.O candidato portador de deficiência auditiva terá direito
de correção diferenciada da prova Discursiva/ Redação, nas quais
serão adotados mecanismos flexíveis que valorizem os conteúdos
semânticos dessas provas, de acordo com o Decreto nº 3.298, de
20/12/1999 e Decreto nº 5.626, de 22/12/2005 observando o subitem
3.7.2.

3.12.O candidato portador de deficiência participará do con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se
refere a conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das provas,
sendo necessária a obtenção das notas mínimas.

3.13.Os candidatos considerados portadores de deficiência,
se não eliminados no concurso, terão seus nomes publicados em lista
à parte.

3.14.O Centro de Seleção não se responsabiliza por qualquer
tipo de extravio de documentos - laudo médico, requerimento de
condições especiais, etc. - que impeça a chegada a seu destino.

4.Dos Candidatos que Necessitam de Condições Especiais
para Fazer as Provas

4.1.O candidato que necessitar de condições especiais, ex-
cluindo-se o atendimento domiciliar, deverá preencher o Requeri-
mento de Condições Especiais para realização das provas que estará
disponível no sítio www.cs.ufg.br e entregá-lo no local e conforme o
horário especificado no subitem 3.7.2, até o dia 19 de novembro de
2010.

4.1.1.O candidato poderá ainda enviar, exclusivamente via
SEDEX, para o Centro de Seleção o Requerimento de Condições
Especiais a que se refere o subitem anterior, postado, impreterivel-
mente, até o dia 19 de novembro de 2010.

4.1.2.A solicitação de condições especiais será atendida se-
gundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

4.2.O candidato portador de deficiência que necessitar de
condições especiais, inclusive tempo adicional para fazer as provas,
conforme previsto na Lei Estadual nº 14.715/2004 e suas alterações,
excluindo-se o atendimento domiciliar, deverá preencher o Reque-
rimento de Condições Especiais para realização das provas que estará
disponível no sítio www.cs.ufg.br e entregá-lo, junto à documentação
solicitada no requerimento, no local especificado no subitem 3.7.2 até
o dia 19 de novembro de 2010.

4.2.1.O candidato poderá ainda enviar, exclusivamente via
SEDEX, para o local especificado no subitem 3.7.2, o Requerimento
de Condições Especiais a que se refere o subitem anterior, postado,
impreterivelmente, até o dia 19 de novembro de 2010.

4.2.2.O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de
tempo adicional para fazer as provas deverá anexar ao requerimento
a cópia do laudo médico e a justificativa da necessidade de tempo
adicional acompanhada do parecer do médico especialista da área da
deficiência.

4.3.A candidata que tiver necessidade de amamentar durante
a realização das provas deverá encaminhar ao Centro de Seleção, o
Requerimento de Condições Especiais que estará disponível no sítio
www.cs.ufg.br conforme subitens 4.3.1 e 4.3.2.

4.3.1.A candidata em aleitamento deverá anexar ao reque-
rimento uma cópia legível do documento de identificação do acom-
panhante, o qual terá acesso ao local de realização das provas me-
diante apresentação do documento original de identidade.

4.3.2.O acompanhante da candidata ficará em sala reservada
para amamentação, sendo o responsável pela guarda da criança no
local de realização da prova. A candidata que não levar acompa-
nhante não poderá realizar a prova.

4.4.Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas per-
manentes ou temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições,
cãibras, contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises de
labirintite, entre outros), que impossibilitem a realização das provas,
diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos, não serão
levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento
privilegiado, respeitando-se o princípio da isonomia.

5.Das Provas
5.1.Os programas das provas constam no Anexo III a ser publicado no dia de início das inscrições.
5.2.O concurso público será realizado em uma etapa conforme especificado no Quadro 3.
Quadro 3

Escolaridade C a rg o Prova Objetiva Prova Discursiva/Reda-
ção

Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos To t a l
Nível Superior Enfermeiro Fiscal 20 questões 40 questões 60 questões 2 questões

Advogado 20 questões 40 questões 60 questões _
Assistente Administrativo 20 questões 30 questões 50 questões Redação

Nível Médio Motorista 20 questões 30 questões 50 questões _
Te l e f o n i s t a 20 questões 30 questões 50 questões _

5.2.1. As provas terão caráter eliminatório e classificatório e serão realizadas no mesmo dia, horário e local, com as pontuações
especificadas no Quadro 4, sendo a nota mínima para aprovação de 60% da pontuação total na prova objetiva e 50% na prova dis-
cursiva/redação.

Quadro 4

C a rg o Pontuação prova Objetiva Pontuação Prova Discursiva/Reda-
ção

Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos To t a l
Enfermeiro Fiscal 20 80 100 40

Advogado 20 80 100 -
Assistente Administrativo 20 60 80 40

Motorista 20 60 80 -
Te l e f o n i s t a 20 60 80 -
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