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8.14.1. O candidato que se retirar antes do prazo mínimo que lhe per-
mita levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua mar-
cação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. Em caso de
descumprimento dessa determinação, o fato será registrado em
ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do
candidato.

8.15 Ao terminar a sua prova, o candidato entregará ao fiscal de sala,
o Cartão de Respostas devidamente assinado e o Caderno de Prova
Discursiva com o campo reservado para identificação do candidato
constante da capa do caderno, preenchido corretamente.

8.15.1. A identificação de que trata o subitem anterior constará de no-
me do candidato, número de inscrição, cargo a que concorre e local
de realização da prova.

8.15.2. A desidentificação do Caderno de Prova Discursiva será rea-
lizada à época de sua correção pela CEPERJ, de acordo com o su-
bitem 6.5.5 deste Edital.

8.15.3. O local indicado para o desenvolvimento do tema da Prova
Discursiva, localizado na parte interna do caderno, não poderá conter
nenhum tipo de sinalização, tais como: nome do candidato, iniciais de
nomes, rubrica, desenhos e qualquer outro sinal que possa levar à
identificação do candidato, sob pena de sua exclusão do certame.

8.16. Durante a realização das Provas, não será permitida a comu-
nicação entre os candidatos, o empréstimo de qualquer material, li-
vros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.

8.17. O candidato não poderá utilizar no local de aplicação da Pro-
vas: telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, relógio digital com receptor, má-
quinas calculadoras, ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou
passiva, sob pena de ser excluído do Concurso Público.

8.17.1. O candidato que portar qualquer aparelho de que trata o su-
bitem 8.17 deverá obrigatoriamente acondicioná-lo desligado em saco
plástico fornecido pelos fiscais da sala de prova. Caso o telefone ce-
lular de um candidato toque durante a prova, o fato será regis-
trado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eli-
minação do candidato.

8.17.2. Está prevista, como medida preventiva com vistas à segurança
do concurso, a utilização do detector de metais.

8.18. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer em sala,
sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a Prova ou
o tempo tiver se esgotado, e após terem registrados seus nomes na
Ata da Prova pela fiscalização.

8.19. O candidato que insistir em sair da sala descumprindo os dis-
postos nos subitens 8.13, 8.14 e 8.15, deverá assinar o Termo de De-
sistência e, caso se negue, será lavrado Termo de Ocorrência, tes-
temunhado por dois outros candidatos, pelos fiscais e pelo Executor
do local.

8.20. Qualquer observação por parte dos candidatos será igualmente
lavrada na Ata, ficando seus nomes e números de inscrição registra-
dos pelos fiscais.

8.21. Não será permitido o ingresso de pessoas estranhas ao Con-
curso Público no local de Prova, com exceção dos acompanhantes
das Pessoas com Deficiência e das candidatas que estejam amamen-
tando, que ficarão em dependências designadas pelo Executor.

8.22. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
Provas, inclusive aquele decorrente de afastamento do candidato da
sala de Prova.

8.23. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de
realização da Prova como justificativa por sua ausência. O não com-
parecimento à Prova, qualquer que seja o motivo, será considerado
como desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Con-
curso Público.

8.24. Não será permitida durante a realização da prova a utilização de
livros, códigos, manuais, anotações, impressos ou qualquer outro ma-
terial de consulta, inclusive consulta à legislação comentada ou ano-
tada.

9. DA EXCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO

Será excluído do Concurso Público o candidato que:

9.1. Faltar ou chegar atrasado à Prova, seja qual for a justificativa,
pois em nenhuma hipótese haverá segunda chamada.

9.2. Utilizar ou manter ligado, no local da prova, telefone celular, bip,
walkman, rádio, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, no-
tebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer
outro meio de comunicação ativa ou passiva.

9.3. Utilizar-se, no decorrer da Prova, de qualquer fonte de consulta,
máquinas calculadoras ou similares, ou for flagrado em comunicação
verbal, escrita ou gestual com outro candidato.

9.4. Estabelecer comunicação com outros candidatos, tentar ou usar
meios ilícitos ou fraudulentos, efetuar empréstimos de material ou, ain-
da, praticar atos de indisciplina contra as demais normas contidas
neste Edital.

9.5. O candidato que se negar a atender ao disposto no subitem 8.15.
e 8.15.1.

9.6. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de
Respostas ou os Cadernos de Questões das Provas Objetivas e Dis-
cursiva.

9.7. Ausentar-se da sala, após ter assinado a Lista de Presença, sem
o acompanhamento do fiscal.

9.8. Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas das Provas Ob-
jetivas e o Caderno da Prova Discursiva, ao término do tempo des-
tinado à realização da Prova.

9.9. Deixar de assinar, concomitantemente, nos 2 (dois) turnos, o Car-
tão de Respostas e a Lista de Presença.

9.10. Dispensar tratamento incorreto ou descortês a qualquer pessoa

envolvida ou autoridade presente à aplicação da Prova, bem como
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido.

9.11. Comportar-se de maneira desrespeitosa ou inconveniente.

9.12. Utilizar-se de processos ilícitos, constatados após a Prova, por
meio eletrônico, estatístico, visual ou grafotécnico, o que acarretará a
anulação de sua Prova e a sua eliminação automática do Concurso
Público.

9.13. Deixar de apresentar, quando convocado, ou não cumprir, nos
prazos estabelecidos, os procedimentos necessários para a convoca-
ção.

9.14. Deixar de apresentar qualquer dos documentos que atendam
aos requisitos estipulados neste Edital.

9.15. Quebrar o sigilo da Prova mediante qualquer sinal que possi-
bilite a identificação.

10. DOS RECURSOS

10.1. DA PROVA OBJETIVA

10.1.1. O candidato que julgar-se prejudicado poderá recorrer, após a
publicação do Gabarito, no período descrito no cronograma do Con-
curso Público - Anexo I.

10.1.2. O requerimento deverá ser redigido em formulário próprio, por
questão, com indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente fundamentado.

10.1.3. O candidato deverá comprovar as alegações com a citação de
artigos de legislação, itens, páginas de livros, nomes de autores, jun-
tando, sempre que possível, cópias dos comprovantes.

10.1.4. O candidato deverá utilizar-se do modelo de formulário que es-
tará disponível na CEPERJ e na internet, através do site www.ce-
perj.rj.gov.br, e entregá-lo na sede CEPERJ, situada na Av. Carlos
Peixoto, 54 - Botafogo - RJ, até às 16h do último dia da data prevista
no Cronograma - Anexo I.

10.1.5. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver funda-
mentado ou for interposto fora do prazo previsto no Cronograma, ou
que contiver, como fundamentação, cópia dos argumentos apresenta-
dos em outros recursos.

10.1.6. Não serão aceitos recursos encaminhados por fax, Internet
ou via postal.

10.1.7. Constitui última instância, para recursos e revisão, a decisão
da Banca Examinadora, que é soberana em suas decisões, razão pe-
la qual serão indeferidos liminarmente recursos ou revisões adicio-
nais.

10.1.8. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos corres-
pondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos
os candidatos, indistintamente. Se houver alteração, por força de im-
pugnações, do gabarito oficial, tal alteração valerá para todos os can-
didatos, independentemente de terem recorrido.

10.1.9. Os pareceres dos recursos julgados indeferidos serão anexa-
dos aos respectivos processos, que ficarão à disposição dos candi-
datos, para ciência, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no Protocolo da
CEPERJ, situado na Av. Carlos Peixoto, 54 - Térreo, Botafogo - Rio
de Janeiro/RJ, no horário compreendido entre 10h e 16h (horário de
Brasília).

10.2. DA PROVA DISCURSIVA

10.2.1. Somente poderá recorrer o próprio candidato que se julgar
prejudicado após a publicação do Resultado Preliminar da Prova Dis-
cursiva. Neste caso, o candidato deverá comparecer à CEPERJ no
setor de Protocolo Geral situado à Avenida Carlos Peixoto, 54 - Tér-
reo, Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, para vista da prova corrigida e, se
for o caso, impetração de recurso, nas datas estabelecidas no Cro-
nograma - Anexo I.

10.3. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

10.3.1. Será concedido ao candidato o direito à recontagem de pon-
tos, no prazo de 2 (dois) dias a contar da publicação do Resultado
Preliminar da Avaliação de Títulos, de acordo com o Cronograma do
Concurso, exclusivamente para retificação de erro material. Neste ca-
so, o candidato deverá dirigir-se ao setor de Protocolo Geral situado à
Avenida Carlos Peixoto, 54 - Térreo, Botafogo - Rio de Janeiro/RJ.

11. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA
DO CONCURSO PÚBLICO

11.1. O resultado final da Primeira Etapa, com a respectiva classifi-
cação, será publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e
disponibilizado nos sites da CEPERJ - www.ceperj.rj.gov.br e da Se-
cretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - www.saude.rj.gov.br
. .
11.2. Os Candidatos habilitados na Primeira Etapa do Concurso Pú-
blico serão classificados mediante a soma dos pontos obtidos nas
Provas Objetivas, Discursiva e na Avaliação de Títulos.

11.3. Na hipótese de igualdade na nota final dos aprovados, terá pre-
ferência na classificação, sucessivamente, o candidato que:

1º) tiver maior idade dentre os candidatos idosos maiores de 60(ses-
senta) anos, na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo 1°
da Lei n° 10.741/2003;
2º) obtiver maior nota na Prova Objetiva;
3º) obtiver maior nota na Prova Discursiva;
4º) obtiver maior pontuação na Avaliação de Títulos;
5º) tiver maior idade dentre os candidatos menores de 60 (sessenta)
anos.

12. DO RESULTADO FINAL DA 2ª ETAPA DO CONCURSO PÚBLI-
CO

12.1. O Resultado Final do Curso de Formação será publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado nos sites
da CEPERJ - www.ceperj.rj.gov.br e da Secretaria de Estado de
Saúde e Defesa Civil - www.saude.rj.gov.br

12.2. Para aprovação no Curso de Formação os candidatos deverão
alcançar, cumulativamente, 95% (noventa por cento) de freqüência
global e obter, em cada disciplina, aproveitamento igual ou superior a
70% (setenta por cento).

13. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO - 1ª E 2ª
ETAPAS

13.1 A classificação final dos candidatos será determinada pelo so-
matório dos pontos obtidos nas duas etapas do Concurso Público. Ha-
vendo empate, terá preferência o candidato com idade igual ou su-
perior a 60 (sessenta) anos (Estatuto do Idoso)

13.2. Persistindo o empate, terá preferência o candidato que, na or-
dem a seguir, tenha obtido, sucessivamente:
1°) o maior número de pontos no resultado final da segunda etapa do
concurso;
2°) o maior número de pontos na prova discursiva;
3°) o maior número de pontos na análise da titulação acadêmica e
experiência profissional;
4°) o maior número de pontos no resultado final da primeira etapa do
concurso.

13.3. O Resultado Final Classificatório do Concurso Público será pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado
nos sites da CEPERJ - www.ceperj.rj.gov.br e da Secretaria de Es-
tado de Saúde e Defesa Civil - www.saude.rj.gov.br

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A homologação do Concurso Público é de competência do Se-
cretário de Estado de Saúde e Defesa Civil - SESDEC.

14.2. O prazo de validade do Concurso Público será de 1 (um) ano,
contado após a divulgação do Resultado Final Classificatório do Con-
curso Público (1ª e 2ª etapas), podendo ser prorrogado por igual pe-
ríodo na forma do art. 37 III da Constituição Federal.

14.3. Findo o Curso de Formação, em rigorosa obediência à ordem
de classificação final e ao prazo de validade do concurso, o candidato
aprovado será nomeado, sob o regime estatutário, devendo cumprir
estágio probatório, na forma da lei.

14.3.1. O estágio probatório de que trata o subitem acima terá du-
ração de três anos, contados a partir da data de entrada do servidor
em exercício.

14.4. Os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público
serão convocados pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil,
com vistas à apresentação da documentação necessária para a posse
nos cargos.

14.5. O candidato deverá comparecer no local determinado, no prazo
estipulado, munido de 1 (um) retrato 3x4 e original e cópia dos se-
guintes documentos:

a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Comprovante de residência;
d) Título de Eleitor;
e) Comprovante de Votação;
f) PIS/PASEP;
g) Comprovante de Naturalização (para estrangeiros);
h) Certificado de Reservista ou Carta Patente (para os candidatos
com sexo masculino);
i) Certificado de Conclusão de Escolaridade - Nível Superior;
j) Declaração de Bens.

14.6. O candidato que não possuir o comprovante da última votação
deverá apresentar declaração expedida pelo Tribunal Regional Eleito-
ral comprovando que se encontra quite com as obrigações eleitorais,
não sendo aceita a justificativa de voto.

14.7. A Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SEPLAG e a
CEPERJ se reservam o direito de promover as correções que se fi-
zerem necessárias em qualquer fase do Concurso, ou posterior ao
Concurso, em razão de atos ou fatos não previstos, respeitados os
princípios que norteiam a Administração Pública.

14.8. As convocações para a posse são de responsabilidade da Se-
cretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SESDEC.

14.9. Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e também disponibilizados
no site da CEPERJ www.ceperj.rj.gov.br, ficando sob a responsabi-
lidade do candidato habilitado acompanhar as publicações referentes
ao Concurso.

14.10. A CEPERJ divulgará, sempre que necessário, normas comple-
mentares e avisos oficiais sobre o certame.

14.11. A prestação de declaração falsa, inexata e a não apresentação
de qualquer documento exigido importará em insubsistência de inscri-
ção, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem
prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade de declaração, ainda que
o fato seja constatado posteriormente.

14.12. O candidato é responsável pela atualização de endereço re-
sidencial durante a realização do Concurso junto à Fundação Centro
Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públi-
cos do Rio de Janeiro - CEPERJ e, após a homologação, junto à Se-
cretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SESDEC. A não atua-
lização poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma responsa-
bilidade para a CEPERJ e para a Secretaria de Estado de Saúde e
Defesa Civil - SESDEC.

14.13. Este Edital estará à disposição na Internet através dos sites
www.ceperj.rj.gov.br e www.saude.rj.gov.br

14.14. O Concurso Público será regulado por este Edital, organizado
e executado pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesqui-
sas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - CE-
PERJ.

14.15. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital se-
rão resolvidos pela CEPERJ e SESDEC.

ANEXO I

CRONOGRAMA

Atividades Datas Previstas
2010

Período de Inscrições 15/6 a 18/7
Pedido de isenção de taxa de inscrição 15/6 a 2/7
Divulgação/publicação da Relação dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição
Deferidos e Indeferidos

13/7

Entrega do Laudo Médico (candidatos às vagas para Deficientes) até 20/7
Consulta/Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição via Internet 4/8
Alteração de dados Cadastrais 4 a 6/8
Aplicação das Provas Objetivas e Discursiva 15/8
Publicação e Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 17/8
Interposição de Recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 18 a 26/8
Publicação e Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos contra o Ga-
barito Preliminar da Prova Objetiva

10/9

Publicação e Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 10/9
Interposição de Pedidos de Recontagem de Pontos do Resultado Preliminar da
Prova Objetiva

13 e 14/9

Publicação e Divulgação do Resultado do Julgamento dos Pedidos de Reconta-
gem de Pontos do Resultado Preliminar da Prova Objetiva e Publicação e Divul-
gação do Resultado Final da Prova Objetiva

17/9

Publicação e Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Discursiva 22/9
Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva 23/9 a 1/10
Publicação e Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos contra o Re-
sultado Preliminar da Prova Discursiva; Publicação e Divulgação do Resultado Fi-
nal da Prova Discursiva e Convocação para a Apresentação dos Títulos

13/10

Apresentação dos Títulos 15 a 19/10
Publicação e Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação dos Títulos 26/10
Pedido de Recontagem de Pontos do Resultado Preliminar da Avaliação de Tí-
tulos

27 e 28/10

Publicação e Divulgação do Resultado Final das Provas Objetivas, da Prova Dis-
cursiva, da Avaliação dos Títulos, com classificação - Resultado Preliminar da 1ª
Etapa

5/11

Pedidos de Recontagem de Pontos do Resultado Preliminar da 1ª Etapa 8 e 9/11
Publicação e Divulgação do Resultado da Avaliação dos Pedidos de Recontagem
de Pontos do Resultado Preliminar da 1ª Etapa; Publicação e Divulgação do Re-
sultado Final da 1ª Etapa do Concurso Público e Convocação para a segunda
Etapa do Concurso Público - Curso de Formação.

12/11

Curso de Formação - início 22/11

ANEXO II

NÍVEL, CARREIRA, CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E QUALIFICAÇÃO MÍNI-
MA

CARREIRA CARGOS VAGAS VENCIMENTOS
R$

C.H. QUALIFICAÇÃO MÍ-
NIMA

R D
ESPECIALISTA EM GES-
TÃO
DE SAÚDE - A1

Especialista na
Gestão de Saúde

38 2

R$4.200,00
(Vencimento-Base)

40h Graduação em Nível
Superior

+
R$882,00

(70% de GDA)


