3

Nº 179, sexta-feira, 17 de setembro de 2010
8.9.2 Após o início da Prova, o fiscal que identificou as
divergências relativas a nome, número de documento de identidade e
data de nascimento, passará nas carteiras dos candidatos que tenham
tido tais problemas para que solicitem alteração de cadastro.
8.10 O candidato deverá marcar na Folha de Respostas,
utilizando caneta esferográfica de tinta preta não porosa, as respostas
das questões da Prova Objetiva. A Folha de Respostas será o único
documento válido para a correção eletrônica e não será substituída
por erro do candidato. O preenchimento da Folha de Respostas será
de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em
conformidade com as instruções contidas neste Edital, na Folha de
Respostas e no Caderno da Prova Objetiva.
8.11 Cada questão assinalada acertadamente na Folha de
Respostas, de acordo com o Gabarito Oficial da Coordenação de
Exames Vestibulares, valerá 1 (um) ponto. À questão cuja marcação
na Folha de Respostas estiver em desacordo com o Gabarito Oficial,
contiver emenda e/ou rasura ou, ainda, apresentar mais de uma ou
nenhuma resposta assinalada será atribuído valor 0 (zero).
8.12 Por motivo de segurança e visando garantir a lisura e a
idoneidade deste concurso, serão adotados, no dia da aplicação da
Prova Objetiva, os procedimentos a seguir especificados:
a) não será permitida a entrada no estabelecimento de aplicação de prova de candidato alcoolizado e/ou portando arma;
b) o candidato que estiver portando aparelho(s) eletrônico(s)
(bip, telefone celular, relógio do tipo "calculadora", walkman, mp3,
mp4, mp5, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador,
etc.) deverá, no ato do controle de ingresso à sala de prova, desligar
o(s) aparelho(s), acondicioná-lo(s) em envelope apropriado, que deverá ser solicitado pelo candidato ao fiscal e, em seguida, lacrar o
envelope na presença do fiscal;
c) após o ingresso à sala de prova, o candidato deverá depositar o envelope lacrado, referido na alínea anterior, sob sua cadeira, não podendo manipulá-lo até o término de sua prova;
d) o lacre do envelope referido na alínea "b" só poderá ser
rompido após o candidato ter deixado as dependências do estabelecimento de aplicação de prova (na rua);
e) será vedado ao candidato prestar prova fora do local, data
e horário pré-determinados pela organização do concurso;
f) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se
da sala de prova sem autorização e acompanhamento da fiscalização;
g) não será permitido sob hipótese alguma, durante a aplicação de prova, o retorno do candidato ao estabelecimento após terse ausentado do mesmo, ainda que por questões de saúde;
h) a Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares poderá proceder, a qualquer momento, durante o horário de aplicação
das provas, à coleta da impressão digital de candidatos;
i) somente após decorridas 2:30h (duas horas e trinta minutos) do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Prova e sua Folha de Respostas, poderá retirar-se da sala de
prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso, que será lavrado pelo Coordenador
do estabelecimento;
j) ao candidato somente será permitido levar seu Caderno de
Prova faltando 30 minutos para o término da prova;
k) após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal de sala seu Caderno de Prova e sua
Folha de Respostas, ressalvado o disposto na alínea "j";
l) o candidato que se retirar da sala de prova sem levar o
caderno de prova, não o receberá posteriormente;
m) a CCEV não assumirá a guarda dos Cadernos de Prova
não levados por candidatos.
8.13 Será eliminado do concurso de que trata este Edital o
candidato que:
a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões;
b) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada;
c) for surpreendido no interior do estabelecimento durante o
horário de realização da prova alcoolizado e/ou portando arma;
d) for surpreendido no interior do estabelecimento durante o
horário de realização da prova: portando, de forma diferente da estabelecida neste Edital, e/ou utilizando aparelho(s) eletrônico(s) (bip,
telefone celular, relógio do tipo "calculadora", walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, calculadora, máquina
fotográfica, pager, etc); utilizando livros, códigos, impressos ou qualquer outra fonte de consulta;
e) mesmo tendo acondicionado seu telefone celular em envelope apropriado e lacrado, este aparelho emitir sons/ruídos durante
o horário de realização da prova;
f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
g) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade necessárias à realização da prova;
h) não realizar a Prova Objetiva; ausentar-se da sala de prova
sem justificativa ou sem autorização, após ter assinado o Controle de
Freqüência, portando ou não a Folha de Respostas da Prova Objetiva;
i) não devolver a Folha de Respostas da Prova Objetiva;
j) deixar de assinar qualquer um dos documentos seguintes:
Folha de Respostas e Controle de Freqüência;
k) não permitir a coleta de impressão digital em caso de
identificação especial;
l) não atender às determinações do presente Edital, da Folha
de Respostas e do Caderno de Prova;
m) quando, mesmo após a prova, for constatado - por meio
eletrônico, estatístico, visual ou grafológico - ter o candidato se utilizado de processos ilícitos;

n) obter pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) da
pontuação máxima da Prova Objetiva.
8.14 Os membros da equipe de Coordenação/Fiscalização
não assumirão a guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos.
8.15 A Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares
não se responsabilizará pelo extravio de quaisquer objetos ou valores
portados pelos candidatos durante a realização do concurso.
8.16 A divulgação do gabarito da Prova Objetiva será feita
até 24 (vinte e quatro) horas após sua aplicação, na Universidade
Federal de Mato Grosso - Coordenação de Concursos e Exames
Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá - Av. Fernando Corrêa
da Costa, 2367 - Boa Esperança - Cuiabá - MT e na Internet, no
endereço www.ufmt.br/concursos.
8.16.1 Caberá recurso contra o gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva, de conformidade com o que
estabelece o item 9 deste Edital.
8.17 O desempenho de cada candidato na Prova Objetiva
será divulgado a partir de 10 de dezembro de 2010 no endereço
eletrônico www.ufmt.br/concursos, e ainda no seguinte local:
- Universidade Federal de Mato Grosso - Coordenação de
Concursos e Exames Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá
- Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 - Boa Esperança - Cuiabá - MT
.
8.17.1 Caberá recurso contra o desempenho na Prova Objetiva, de conformidade com o que estabelece o item 9 deste Edital.
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 Caberá recurso à Coordenação de Concursos e Exames
Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso contra:
a) confirmação/indeferimento de inscrição;
b) gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova
Objetiva;
c) desempenho na Prova Objetiva.
9.2 O recurso deverá ser assinado e interposto pelo próprio
candidato ou por seu procurador e protocolado na Universidade Federal de Mato Grosso - Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá - Av. Fernando Corrêa da
Costa, 2367 - Boa Esperança - Cuiabá - MT, no horário das 08:00h às
11:00h e das 14:00h às 17:00h, no prazo de até 2 (dois) dias úteis
após:
a) a divulgação da confirmação / indeferimento de inscrições, se recurso contra confirmação/ indeferimento de inscrição;
b) a divulgação do gabarito da Prova Objetiva, se recurso
contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;
c) a divulgação do desempenho na Prova Objetiva, se recurso contra esse desempenho.
9.3 O recurso deverá ser apresentado em formulário específico, disponível na Universidade Federal de Mato Grosso - Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá - Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 - Boa Esperança - Cuiabá - MT, ser preenchido de forma legível e conter:
a) nome e número de protocolo/inscrição do candidato bem
como indicação do cargo a que está concorrendo;
b) indicação do número da questão, da resposta marcada pelo
candidato e da resposta divulgada no gabarito, quando se tratar de
recurso contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova
Objetiva;
c) argumentação lógica e consistente e material bibliográfico,
quando for o caso.
9.4 Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da
estipulada neste Edital.
9.5 A Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares da
Universidade Federal de Mato Grosso terá prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, a contar do término de cada período destinado à impetração de
recursos, para emitir os pareceres sobre os mesmos; o impetrante terá
os dois dias úteis subseqüentes à divulgação do resultado da análise
dos recursos para tomar conhecimento da decisão final.
9.6 O acesso aos pareceres, portanto, o conhecimento da
decisão final pelo requerente, será dado no mesmo local e horário
referidos no subitem 9.2 deste Edital, no prazo determinado no subitem 9.5.
9.7 Após o julgamento dos recursos interpostos contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva, os
pontos relativos às questões porventura anuladas serão atribuídos a
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todos os candidatos que fizeram a prova, independentemente de terem
recorrido. Se houver alteração de gabarito, por força de impugnações,
essa valerá para todos os candidatos e a prova será corrigida de
acordo com o novo gabarito. Em hipótese alguma o quantitativo de
questões da Prova Objetiva sofrerá alteração.
9.8 As alterações de gabarito da Prova Objetiva e dos desempenhos na Prova Objetiva, caso ocorram, serão divulgadas na
Universidade Federal de Mato Grosso - Coordenação de Concursos e
Exames Vestibulares - Campus Universitário de Cuiabá - Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367 - Boa Esperança - Cuiabá - MT e na
Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos, observados
os prazos estabelecidos no subitem 9.5.
9.9 Da decisão final da Coordenação de Concursos e Exames
Vestibulares da Universidade Federal de Mato Grosso não caberá
recurso administrativo, não existindo, desta forma, recurso contra
resultado de recurso.
10. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
10.1 A Pontuação Final (PF) de cada candidato não eliminado do concurso, para fins de classificação final, corresponderá à
pontuação obtida na Prova Objetiva (POB).
10.2 Os candidatos não eliminados no concurso serão classificados segundo a ordem decrescente da Pontuação Final (PF), apurada de acordo com o subitem 10.1 deste Edital.
10.3 Em caso de empate na Pontuação Final (PF), para fins
de classificação final, o desempate far-se-á da seguinte forma:
1.a) maior pontuação na Prova Objetiva;
2.a) maior pontuação na matéria Conhecimentos Específicos
da Prova Objetiva;
3.a) maior pontuação na matéria Língua Portuguesa da Prova
Objetiva;
4.a) maior pontuação na matéria Noções de Informática da
Prova Objetiva.
11.3.1. Persistindo o empate, terá preferência o candidato
mais idoso.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
11.1. A homologação do resultado final será feita pela Reitora da Universidade Federal de Mato Grosso.
11.2 A publicação da Homologação da Relação dos classificados no concurso, até o limite de 03 (três) candidatos classificados por vaga, será feita por meio de Edital no Diário Oficial da
União, com divulgação na Universidade Federal de Mato Grosso Campus de Cuiabá - Saguão do Bloco do Casarão e, na Internet, no
endereço www.ufmt.br/concursos.
11.3 Do resultado do Concurso cabe recurso ao Conselho
Universitário em caso de manifesta irregularidade, por inobservância
às determinações legais, estatutárias ou regimentais.
11.4 O recurso deverá ser interposto junto à Pró-Reitoria
Administrativa, pelo interessado ou seu procurador, no prazo de 2
(dois) dias úteis a contar da divulgação do resultado do Concurso, que
instruirá o processo para a apreciação do Conselho Universitário que
terá igual prazo para proferir a decisão.
12. DO PROVIMENTO
12.1 O provimento ocorrerá no nível inicial de cada cargo de
acordo com a ordem de classificação até o limite das vagas ofertadas.
12.2 A classificação do candidato não assegurará o direito ao
seu ingresso automático ao cargo para o qual se habilitou.
12.3 O exame de aptidão física e mental será realizado pela
Coordenação de Assistência e Benefício ao Servidor da Universidade
Federal de Mato Grosso - CABES-UFMT. O candidato deverá apresentar-se para realização desse exame na data e horário fixados em
convocação.
12.4 Para que haja a nomeação do candidato aprovado, este
ficará sujeito à comprovação de todas as exigências estabelecidas
neste Edital.
12.5 A não apresentação do candidato aprovado e convocado
para o preenchimento da vaga corresponderá à renúncia tácita do
direito à mesma.
13. DO REGIME DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO
13.1 O regime de trabalho é de 40 (quarenta) horas.
13.2 A remuneração inicial dos cargos está especificada no
quadro abaixo:

Nível de Classificação na Carreira

Remuneração inicial (R$)

E-1-1
E-1-1

5.978,48
2.989,24

Nível de Classificação na Carreira

Remuneração inicial (R$)

Assistente em Administração
Técnico de Laboratório/área

D-1-1
D-1-1

1.821,90
1.821,90

14. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO E DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 O presente concurso público terá validade de 01 (um)
ano podendo, a critério da Administração, ser prorrogado por igual
período.
14.2 Não será aceita, sob qualquer pretexto, inscrição condicional ou em desacordo com este Edital.

14.3 A inexatidão das afirmativas ou irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se, assim, todos os atos decorrentes da sua inscrição.
14.4 A inscrição do candidato implicará o conhecimento
deste Edital.
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