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7.2. A Prova Objetiva constará de questões objetivas de múltipla escolha com uma única
resposta correta e versará sobre os programas contidos no ANEXO I deste Edital.
VIII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
8.1. As Provas, conforme consta da tabela do item 1.6., serão realizadas nas cidades de Brasília
- DF, Fortaleza - CE, Salvador - BA, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Cuiabá - MT, Goiânia - GO,
Florianópolis - SC, Natal - RN, Rio de Janeiro - RJ, Paranaguá - PR, Santos - SP, Manaus - AM, Recife
- PE, Itajaí - SC e Vitória - ES, observado o disposto nos itens 3.1.1. e 3.1.1.1, na data provável de 18
de março de 2010, em locais e horários a serem comunicados oportunamente por meio de Edital de
Convocação a ser publicado no Diário Oficial da União e por meio da Internet no endereço www.institutocetro.org.br, observado o horário oficial de Brasília/DF. As provas do Concurso serão aplicadas em
períodos distintos, conforme estabelecido nos quadros a seguir:
DATA
18/04/2010
(DOMINGO)

PERÍODO
MANHÃ
(NÍVEL MÉDIO)
TARDE
(NÍVEL SUPERIOR)

CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO
ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

8.2. Ao candidato só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e local
a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 8.1 deste capítulo.
8.3. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou
fora do local designado.
8.4. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data
de nascimento etc., deverão ser corrigidos somente no dia de aplicação das respectivas provas em
formulário específico.
8.5. Caso haja inexatidão em informação relativa à opção de Unidade Administrativa de
Lotação e/ou de Localidade de Aplicação de Prova, o candidato deverá entrar em contato com o SAC
- Serviço de Atendimento ao Candidato, do Instituto CETRO, antes da realização das provas, pelo
telefone (0xx11) 3146-2777, no horário das 08h30 às 17h30.
8.5.1. Não será aceita alteração de opção de Unidade Administrativa de Lotação e/ou Localidade de Aplicação de Prova para as inscrições efetuadas.
8.5.2. Só será procedida a alteração de Unidade Administrativa de Lotação e/ou Localidade de
Aplicação de Prova, na hipótese em que o dado expresso pelo candidato em sua ficha de isenção tenha
sido transcrito erroneamente para as listas.
8.5.2.1. Caso o erro constatado tenha sido motivado por preenchimento incorreto por parte do
candidato, não será efetuada a correção, sob hipótese alguma.
8.6. O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima
de 30 minutos, munido de:
a) Comprovante de inscrição;
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade;
Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de
Classe que, por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia.
8.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a
identificação do candidato com clareza.
8.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
8.6.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias,
ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de
impressão digital em formulário próprio.
8.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
8.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
8.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.
8.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato.
8.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens
oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto CETRO
procederá à inclusão do referido candidato, mediante preenchimento de formulário específico mediante
a apresentação do comprovante de inscrição.
8.8.1. A inclusão de que trata o item 8.8. será realizada de forma condicional e será confirmada
pelo Instituto CETRO, na fase de julgamento das provas, com o intuito de se verificar a pertinência da
referida inclusão.
8.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 8.8., esta será automaticamente cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
8.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato:
8.8.3.1. Entrar e (ou) permanecer no local de exame com armas ou aparelhos eletrônicos
(agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios com banco de dados,
telefone celular, walkman etc.) ou semelhantes.
8.8.3.1.1. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante
a realização das provas, o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público.
8.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com vestimenta inadequada (trajando sunga,
sem camisa, etc).
8.8.4. O descumprimento desta instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se
tentativa de fraude.
8.8.5. O Instituto CETRO não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032010020500134
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8.9. Quanto às Provas Objetivas:
8.9.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno de
questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.
8.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legível.
8.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do
candidato.
8.9.4. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1 hora,
do início da prova.
8.9.5. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição.
8.10. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
8.10.1. Se apresentar após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados.
8.10.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 8.6., alínea "b", deste
Capítulo.
8.10.3. Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado.
8.10.4. Se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo
mínimo de permanência estabelecido no subitem 8.9.4.
8.10.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou
utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadoras.
8.10.6. For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, gravador,
notebook e/ou equipamento similar.
8.10.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.
8.10.8. Não devolver a Folha de Respostas cedida para realização das provas.
8.10.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação
a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.
8.10.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos.
8.10.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas.
8.10.12. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de
respostas.
8.10.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou
de terceiros, em qualquer etapa do concurso público.
8.11. O Instituto Cetro, objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público,
solicitará aos referidos candidatos, quando da aplicação das provas, que registrem na folha de respostas
personalizada a sua assinatura em campo específico por três vezes.
8.12. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será
automaticamente eliminado do concurso público.
8.13. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas.
8.14. O Instituto Cetro não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
8.15. A totalidade das Provas terá a duração de 3h30min. (três horas e trinta minutos) exceto
para o cargo de Analista Técnico - Administrativo cuja duração será de 4 (quatro) horas.
8.15.1. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1
(uma) hora no início das provas exceto para o cargo de Analista Técnico - Administrativo que será de
2 (duas) horas.
8.15.2. O candidato, ao terminar sua prova deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento
de ensino, não podendo permanecer nas dependências dele.
8.16. Sob nenhuma hipótese será concedida prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas para o candidato que se afastar da sala de provas, ainda que acompanhado pelo fiscal.
8.17. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva
responsabilidade.
8.17.1. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela
aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.
8.17.2. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova.
8.18. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e/ou critérios de avaliação/classificação.
IX - DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
9.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
9.1.1. Na avaliação da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
9.1.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
9.1.3. Para se chegar ao total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de
questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas. O cálculo final será igual ao total
de pontos do candidato.
9.2. Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que obtiver as pontuações
mínimas, por disciplinas, conforme tabelas constantes do item 7.1 do capítulo VII, deste Edital, e no
conjunto delas, nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos
9.3. Em hipótese alguma haverá revisão de provas.
9.4. O candidato não aprovado será eliminado do Concurso Público.
9.5. Para fins de cálculo da nota, considerar-se-ão duas casas decimais, arredondando-se para
cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 5 (cinco)
X - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
10.1. A Nota Final de cada candidato será igual ao resultado dos pontos obtidos na prova
objetiva.
10.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de
classificação por opção.
10.2.1. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os
candidatos, incluindo as pessoas portadoras de deficiência e uma especial, com a relação apenas dos
candidatos portadores de deficiência.
10.3. O resultado do concurso estará disponível para consulta no site do Instituto CETRO
(www.institutocetro.org.br) e caberá recurso nos termos do Capítulo XI - DOS RECURSOS deste
Edital.
10.4. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será publicada lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos.
10.5. A lista de Classificação Final será publicada no site do Instituto CETRO (www.institutocetro.org.br) e no Diário Oficial da União.
10.6. Serão publicados no Diário Oficial da União apenas os resultados dos candidatos aprovados no concurso.
10.6.1. O resultado geral do concurso poderá ser consultado no site do Instituto CETRO pelo
prazo de 3 (três) meses, a contar da data de publicação da Classificação Final/Homologação.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

