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5.4.7.4 As informações prestadas no requerimento de isenção
serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder
este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que
acarreta sua eliminação do concurso público, aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto n.º 83.936, de 6
de setembro de 1979.

5.4.7.5 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos

no subitem 5.4.7.2 deste edital.
5.4.7.6 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento

de valor de inscrição via postal, via fax ou via correio eletrônico.
5.4.7.7 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo

Órgão Gestor do CadÚnico.
5.4.7.8 A relação dos pedidos de isenção deferidos será di-

vulgada até o dia 22 de abril de 2010, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. c e s p e . u n b . b r / c o n c u r s o s / s e r p r o 2 0 1 0 .

5.4.7.8.1 O candidato disporá de dois dias a partir da data de
divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o inde-
ferimento, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ser -
pro2010. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

5.4.7.9 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção
indeferidos, para efetivar a sua inscrição no concurso público, de-
verão acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/serpro2010 e imprimir a GRU Cobrança por meio da página de
acompanhamento para pagamento até o dia 29 de abril de 2010,
conforme procedimentos descritos neste edital.

5.4.7.10 O interessado que não tiver seu pedido de isenção
deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma
e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente
excluído do concurso público.

5.4.8 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pa-
gamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do can-
didato e apresentado nos locais de realização das provas.

5.4.9 O candidato que necessitar de atendimento especial
para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de ins-
crição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 29
de abril de 2010 de 2010, impreterivelmente, via Sedex ou carta
registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento
do CESPE/UnB - Concurso Público SERPRO (laudo médico), Caixa
Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, cópia simples do CPF e
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que jus-
tifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a so-
licitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que
forem de interesse da Administração Pública.

5.4.9.1 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) e a cópia simples do CPF referidos no subitem 5.4.9 po-
derão, ainda, ser entregues, até o dia 29 de abril de 2010, das 8 horas
às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por
terceiro, na Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada no
Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa
Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970.

5.4.9.1.1 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) e da cópia simples do CPF, por qualquer via,
é de responsabilidade exclusiva do candidato. O CESPE/UnB não se
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada
dessa documentação a seu destino.

5.4.9.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim,
deverá encaminhar certidão de nascimento da criança para a Central de
Atendimento do CESPE/UnB, até o dia 29 de abril de 2010, e levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhan-
te não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.

5.4.9.2.1 O CESPE/UnB não disponibilizará acompanhante
para guarda de criança.

5.4.9.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) e a cópia simples do CPF valerão somente para este con-
curso público, não serão devolvidos e não serão fornecidas cópias
dessa documentação.

5.4.9.4 A relação dos candidatos que tiveram o seu aten-
dimento especial deferido será divulgada na Internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/serpro2010, na ocasião
da divulgação do edital de locais e horários de realização das pro-
vas.

5.4.9.4.1 O candidato disporá de um dia a partir da di-
vulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o in-
deferimento pessoalmente ou por meio de fax, e-mail ou via Sedex,
citados no subitem 12.4 deste edital. Após esse período, não serão
aceitos pedidos de revisão.

5.4.9.5 A solicitação de condições especiais será atendida
segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

5.4.10 O candidato deverá declarar, na solicitação de ins-
crição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo,
especialização/qualificação por ocasião da contratação.

6 DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1 Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos,

mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e
classificatório, abrangendo os objetos de avaliação constantes do item
13 deste edital, conforme o quadro a seguir:

P R O VA / T I P O ÁREA DE CONHECIMENTO N.º DE
ITENS

CARÁTER

(P1) Objetiva Conhecimentos Básicos 50 ELIMINATÓRIO E
C L A S S I F I C AT Ó R I O

(P2) Objetiva Conhecimentos Específicos 70

6.2 As provas objetivas para as especializações do cargo de
Analista terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na
data provável de 23 de maio de 2010, no turno da manhã.

6.3 As provas objetivas para a qualificação do cargo de
Técnico terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na
data provável de 23 de maio de 2010, no turno da tarde.

6.4 Os locais e os horários de realização das provas objetivas
serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na Internet,
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ser-
pro2010, na data provável de 13 de maio de 2010. São de res-
ponsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu
local de realização das provas e o comparecimento no horário de-
terminado.

6.4.1 O CESPE/UnB poderá enviar, como complemento às
informações citadas no subitem anterior, comunicação pessoal di-
rigida ao candidato, por e-mail ou pelos Correios, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio
eletrônico e a informação de seu endereço completo e correto na
solicitação de inscrição, o que não o desobriga do dever de observar
o edital a ser publicado, consoante o que dispõe o subitem 6.4 deste
edital.

6.5 O resultado final das provas objetivas e o resultado final
do concurso público serão publicados no Diário Oficial da União e
divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/serpro2010, na data provável de 28 de junho de
2010.

6.6 Cada prova objetiva será constituída de itens para jul-
gamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O
julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com
o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas,
para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o
código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o
item CERTO, e o campo designado com o código E, que deverá ser
preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

6.7 Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar
um, e somente um, dos dois campos da folha de respostas.

6.8 O candidato deverá transcrever as respostas das provas
objetivas para a folha de respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de
respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas
neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá
substituição da folha de respostas por erro do candidato.

6.9 Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas.
Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em de-
sacordo com este edital ou com a folha de respostas, tais como
marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não pre-
enchido integralmente.

6.10 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar,
manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de rea-
lização da leitura óptica.

6.11 Não será permitido que as marcações na folha de res-
postas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato
que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso,
se necessário, o candidato será acompa17,00cmnhado por agente do
CESPE/UnB devidamente treinado.

6.12 O candidato é responsável pela conferência de seus
dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição e o
número de seu documento de identidade.

6.13 O CESPE/UnB divulgará a imagem da folha de res-
postas dos candidatos que realizaram as provas objetivas, exceto dos
candidatos eliminados na forma do subitem 12.25 deste edital, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/serpro2010,
após a data de divulgação do resultado final das provas objetivas. A
referida imagem ficará disponível até 15 (quinze) dias corridos da
data de publicação do resultado final do concurso público.

6.13.1 Após o prazo determinado no subitem anterior, não
serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de
respostas.

7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFI-
CAÇÃO

7.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas cor-
rigidas por meio de processamento eletrônico.

7.2 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base
nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a
resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial
definitivo da prova; 1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato
esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova;
0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e
E).

7.3 O cálculo da nota em cada prova objetiva, comum às
provas de todos os candidatos, será igual à soma algébrica das notas
obtidas em todos os itens que a compõem.

7.4 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do con-
curso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos
itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de
Conhecimentos Básicos (P1);

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de
Conhecimentos Específicos (P2);

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das pro-
vas objetivas.

7.5 O candidato eliminado na forma do subitem 7.4 deste
edital não terá classificação alguma no concurso público.

7.6 Os candidatos não enquadrados no subitem 7.4 serão
ordenados por cargo, especialização/qualificação e localidade de vaga
de acordo com os valores decrescentes das notas finais nas provas
objetivas, que será igual à soma das notas obtidas nas provas ob-
jetivas P1 e P2.

7.7 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados
até a segunda casa decimal, arredondando-se para cima, se o al-
garismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.

8 DA NOTA FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
8.1 A nota final dos candidatos aprovados no concurso pú-

blico para cada cargo, especialização/qualificação e localidade de
vaga corresponderá à nota final obtida nas provas objetivas.

8.2 Os candidatos serão ordenados por cargo, especializa-
ção/qualificação e localidade de vaga de acordo com os valores de-
crescentes da nota final no concurso público.

8.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem
portadores de deficiência, se aprovados no concurso público e qua-
lificados na perícia médica como portadores de deficiência, terão seus
nomes publicados em duas listas, sendo uma lista específica para
portadores de deficiência e uma lista geral, observada rigorosamente
a ordem de classificação dos candidatos aprovados por cargo, es-
pecialização/qualificação e localidade de vaga.

9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Em caso de empate na nota final no concurso público,

terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o

último dia de inscrição neste concurso, conforme artigo 27, parágrafo
único, do Estatuto do Idoso;

b) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos
Específicos (P2);

c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de
Conhecimentos Específicos (P2);

d) obtiver a maior número de acertos na prova objetiva de
Conhecimentos Básicos (P1).

9.1.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais
idoso.

10 DOS RECURSOS
10.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas

serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/serpro2010, a partir das 19 horas da data pro-
vável de 25 de maio de 2010, observado o horário oficial de Bra-
s í l i a / D F.

10.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os
gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de dois
dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação
desses gabaritos, no horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas
do último dia, ininterruptamente, observado o horário oficial de Bra-
s í l i a / D F.

10.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares
das provas objetivas, o candidato deverá utilizar os formulários dis-
poníveis no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso,
http://www.cespe.unb.br/concursos/serpro2010, e seguir as instruções
ali contidas.

10.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em
seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminar-
mente indeferido.

10.5 O recurso não poderá conter, em outro local que não o
apropriado, qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de
ser preliminarmente indeferido.

10.6 Se do exame de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recor-
rido.

10.7 Se houver alteração, por força de impugnações, de ga-
barito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem re-
corrido.

10.8 Todos os recursos serão analisados e as justificativas
das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/serpro2010 quando da
divulgação do gabarito definitivo. Não serão encaminhadas respostas
individuais aos candidatos.

10.9 Não será aceito recurso via postal, via fax ou via cor-
reio eletrônico.

10.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
de recursos, recursos de recursos ou recurso de gabarito oficial de-
finitivo.

10.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preli-
minarmente indeferidos.

10.12 A forma e os prazos para a interposição de recursos
contra o resultado provisório na perícia médica serão disciplinados no
respectivo edital de divulgação do resultado provisório.

11 DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO DOS
CANDIDATOS APROVADOS

11.1 Os candidatos aprovados no concurso público serão
convocados para assinatura de contrato individual de trabalho com o
SERPRO, de acordo com as necessidades da Empresa, o qual se
regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
inclusive no que diz respeito ao contrato de experiência e à rescisão
do contrato de trabalho, pelas normas internas da Empresa e pelo
plano de cargos e salários vigente à época da contratação.

11.1.1 Às convocações e contratações decorrentes do pre-
sente concurso público não se aplicam os dispositivos da Lei n.º
8.112/90, de 11 de Dezembro de 1990.

11.2 A convocação a que se refere o subitem 11.1 será
efetivada por meio de Sedex ou carta registrada com Aviso de Re-
cebimento - AR, sendo de inteira responsabilidade do candidato a
observância do subitem 12.37 deste edital.

11.3 O candidato aprovado e convocado para contratação
deverá comparecer na data, horário e local estabelecidos na carta de
convocação ou dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados da
data de recebimento da carta de convocação, munido da documen-
tação necessária.
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