
Nº 182, quarta-feira, 22 de setembro de 201092 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032010092200092

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

5.5. Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato
deverá, obrigatoriamente, indicar, nos campos apropriados, sendo ve-
dadas alterações posteriores, sob pena de não ter sua inscrição aceita
no Concurso Público:

a) o cargo para o qual deseja concorrer, com base no item 2
e no Anexo I deste edital;

b) a região em que deseja realizar a Prova Objetiva, podendo
ser o município do Rio de Janeiro e adjacências ou o município de
Macaé.

5.5.1. Se o candidato deixar de preencher o cargo para o qual
deseja concorrer, a inscrição do candidato não será aceita.

5.5.2. Se o candidato não indicar corretamente a região onde
deseja realizar a Prova Objetiva, será considerado o município do Rio
de Janeiro e adjacências como região de prova para o candidato.

5.5.3. As Provas Práticas serão realizadas exclusivamente no
município do Rio de Janeiro - RJ.

5.6. Quando do preenchimento do Requerimento de Inscri-
ção, o candidato portador de deficiência que desejar concorrer às
vagas reservadas aos portadores de deficiência deverá indicar sua
opção no campo apropriado a este fim.

5.6.1. O candidato portador de deficiência deverá enviar,
obrigatoriamente, via SEDEX postado até o dia 12 de novembro de
2010, para o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, Divisão de Concursos (Laudo UFRJ2010),
Cidade Universitária - Ilha do Fundão, Caixa Postal 2324, CEP
20.010-974 - RJ - Rio de Janeiro: laudo médico ou atestado indicando
a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da classificação internacional de doenças
(cid) vigente, bem como a provável causa da deficiência, de acordo
com a lei, não serão considerados resultados de exames e/ou do-
cumentos diferentes do descrito.

5.6.6.1. O laudo médico ou atestado não será devolvido e
não serão fornecidas cópias do mesmo.

5.6.2. O candidato que não cumprir o disposto nos subitens
5.6 e 5.6.1 deste Edital perderá o direito de concorrer às vagas
reservadas aos candidatos portadores de deficiência.

5.7. O candidato, portador ou não de deficiência, que ne-
cessitar de condições especiais para a realização da prova deverá, no
ato da inscrição, relacionar suas necessidades para o dia da prova,
sendo vedadas alterações posteriores, salvo nos casos de força maior
e aqueles de interesse da Administração Pública.

5.7.1. O candidato portador de deficiência visual total deverá
indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição a
necessidade de realizar a prova com o auxílio de um Ledor, que será
disponibilizado pelo NCE/UFRJ. Neste caso, o Ledor transcreverá as
respostas para o cartão de respostas da Prova Objetiva, não podendo
o NCE/UFRJ ser posteriormente responsabilizado pelo candidato, sob
qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição provocados pelo
L e d o r.

5.7.2. O candidato amblíope deverá indicar sua condição,
informando no Requerimento de Inscrição que deseja que a prova
seja confeccionada de forma ampliada. Neste caso, será oferecida
prova com tamanho de letra correspondente a corpo 24.

5.7.3. O candidato com dificuldade de locomoção deverá
indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição se
utiliza cadeira de rodas ou se necessita de sala de prova de fácil
acesso.

5.7.4. O candidato que necessitar de condições especiais para
escrever deverá indicar sua condição, informando no Requerimento
de Inscrição que necessita de auxílio para transcrição das respostas.
Neste caso, o candidato terá o auxílio de um fiscal, não podendo o
NCE/UFRJ ser posteriormente responsabilizado pelo candidato, sob
qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição provocados pelo
fiscal.

5.7.5. O candidato deverá informar as condições especiais
que necessita, caso não seja nenhuma das mencionadas nos subitens
5.7.1 ao 5.7.4 deste Edital.

5.7.6. A candidata que tiver a necessidade de amamentar no
dia da prova deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda
da criança em local reservado e diferente da sala de prova da can-
didata. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem ne-
cessários, não tendo a candidata, neste momento, a companhia do seu
acompanhante, mas sim de um fiscal.

5.7.6.1. Não será dado nenhum tipo de compensação em
relação ao tempo de prova perdido com a amamentação.

5.7.6.2. A não presença de um acompanhante impossibilitará
a candidata de realizar a prova.

5.7.7. As condições especiais solicitadas pelo candidato para
o dia da prova serão analisadas e atendidas segundo critérios de
viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado o seu atendimento ou
não quando da Confirmação da Inscrição.

5.8. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o
NCE/UFRJ do direito de eliminá-lo do Concurso Público se o pre-
enchimento for feito com dados emendados, rasurados ou incorretos,
bem como se constatado posteriormente serem essas informações
inverídicas.

5.9. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e
em seus Anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento.

5.10. O candidato somente será considerado inscrito neste
Concurso Público após ter cumprido todas as instruções descritas no
item 5 deste Edital e todos os seus subitens e após confirmação pela
rede bancária do recolhimento da taxa de inscrição referida no su-
bitem 5.3.

5.11. O NCE/UFRJ não se responsabiliza por pedido de
inscrição via Internet não recebido por fatores de ordem técnica que
prejudiquem os computadores ou impossibilitem a transferência dos
dados, falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de
comunicação.

5.12. As orientações e procedimentos a serem seguidos para
realização de inscrição via Internet estarão disponíveis no endereço
eletrônico do concurso, www.nce.ufrj.br/concursos.

5.13. O candidato que se inscrever mais de uma vez, tendo
obedecido ao subitem 5, e havendo coincidência do dia e do horário
de realização das provas, no dia da prova deverá comparecer ao local
e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela
correspondente, sendo considerado faltoso nas demais opções.

6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.1. As informações referentes a data, horário, tempo de

duração e local de realização das provas (nome do estabelecimento,
endereço e sala), cargo para o qual concorre, assim como orientações
para realização das provas estarão disponíveis no endereço eletrônico
www.nce.ufrj.br/concursos no período previsto para tal no crono-
grama do concurso.

6.2. Caso o candidato constate que existem divergências en-
tre as informações obtidas por intermédio das formas descritas no
subitem 6.1 deste Edital e o Requerimento de Inscrição quanto a
cargo, cidade de realização da prova e/ou condições especiais so-
licitadas, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento do
NCE/UFRJ, pelo telefone (21) 2598-3333, no horário das 8 às 18
horas (horário oficial de Brasília), dentro do prazo estabelecido para
tal no cronograma do concurso.

6.2.1. Em relação às divergências de informações mencio-
nadas no subitem 6.2 deste Edital, prevalecerá o constante no Re-
querimento de Inscrição.

6.2.2. Erros referentes a nome, documento de identidade ou
data de nascimento deverão ser comunicados apenas no dia de rea-
lização das provas, na sala de prova, junto ao fiscal.

6.3. Não é necessária a apresentação, no dia de realização
das provas, de nenhum documento que comprove a localização do
candidato no estabelecimento de realização de prova, bastando que o
mesmo se dirija ao local designado.

6.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção
de informações referentes à realização das provas.

7. DA ESTRUTURA DO CONCURSO
7.1. O Concurso Público, realizado em uma única etapa, será

composto de:
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,

para todos os candidatos;
b) Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório,

somente para candidatos aos cargos de Editor de Imagem, Taxi-
dermista, Técnico em Manutenção Áudiovisual, Técnico em Música,
Técnico em refrigeração, Técnico em Restauração.

8. DA PROVA OBJETIVA
8.1. A Prova Objetiva será composta de questões de múltipla

escolha.
8.2. Cada questão conterá 05 (cinco) opções de resposta,

somente uma correta.
8.3. A quantidade de questões por disciplina, o valor de cada

questão por disciplina, o total de pontos da disciplina e o mínimo de
pontos necessários para aprovação por disciplina ou por conjunto de
disciplinas ou ainda por conjunto de provas estão descritos no Anexo
III deste Edital.

9. DA PROVA PRÁTICA
9.1. Serão convocados para a Prova Prática, de caráter eli-

minatório e classificatório, somente os candidatos aos cargos infor-
mados no subitem 7.1, "b", que tenham sido aprovados na Prova
Objetiva e classificados dentro do número de convocações pré-de-
terminadas para cada cargo.

9.1.1. Os candidatos de que trata o subitem 9.1 serão clas-
sificados em ordem decrescente da nota da Prova Objetiva.

9.1.2. Os candidatos aprovados e classificados de acordo
com o subitem 9.1.1, dentro do limite de 10 (dez) vezes o número de
vagas oferecidas para cada cargo, serão convocados para a Prova
Prática, respeitando-se os casos de empate na última posição.

9.1.3. Os demais candidatos não convocados para a Prova
Prática conforme subitem 9.1.2 estarão automaticamente eliminados
do presente concurso.

9.2. A Prova Prática valerá 100 pontos, sendo considerados
aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 70 pontos.

9.3. Os critérios para a realização das provas práticas, com a
indicação dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas a serem uti-
lizadas, bem como da metodologia de aferição para a avaliação serão
divulgados, em cumprimento ao disposto no parágrafo 5o do Art. 13
do Decreto 6.944, de 21 de agosto de 2009, e na Portaria serão objeto
de edital específico a ser publicado no Diário Oficial da União,
conforme cronograma a ser disponibilizado no sítio www.nce.ufrj.br,
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data da
aplicação das respectivas provas práticas.

10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA
OBJETIVA E DA PROVA PRÁTICA

10.1. A Prova Objetiva será realizada no município do Rio
de Janeiro e adjacências e no município de Macaé e a Prova Prática
será realizada exclusivamente no município do Rio de Janeiro, po-
dendo ocorrer em qualquer dia da semana, data, local e hora, con-
siderando-se o horário oficial de Brasília.

10.2. As Provas Práticas serão aplicadas por Bancas Exa-
minadoras compostas por, no mínimo, dois especialistas e serão gra-
vadas com sistema áudio-visual.

10.3. A data provável de realização da Prova Objetiva para o
cargo de Assistente em Administração é o dia 05/12/2010 e a data
provável de realização da Prova Objetiva para os demais cargos é o
dia 04/12/2010. A data definitiva de realização das provas e as datas
dos demais eventos do concurso público em tela estarão definidas no
"cronograma do concurso público UFRJ 2010", a ser disponibilizado
no sítio www.nce.ufrj.br, cabendo ao candidato acompanhar a sua
divulgação.

10.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para
prestar a prova, com antecedência de 60 (sessenta) minutos do horário
previsto para o fechamento dos portões de acesso ao local de prova,
munido de caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul e de
documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e
assinatura. Será exigida a apresentação do documento original, não
sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas.

10.4.1. Serão considerados documentos oficiais de identi-
dade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios
Militares), pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bom-
beiros, pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exer-
cício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; carteiras fun-
cionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras expedidas por
órgão público que, por Lei Federal, tenham valor de identidade; e
Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com fo-
to).

10.4.2. O documento deverá estar em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e de sua
assinatura.

10.4.2.1. O candidato será submetido à identificação especial
caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas quanto à
fisionomia ou assinatura.

10.4.3. O candidato que não apresentar documento oficial de
identidade não realizará as provas.

10.4.3.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apre-
sentar documento oficial de identidade por motivo de perda, roubo ou
furto, deverá apresentar documento que comprove o registro do fato
em órgão policial, expedido no máximo há 30 (trinta) dias, sendo o
candidato submetido à identificação especial.

10.5. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para
as provas. O não comparecimento, qualquer que seja a alegação,
acarretará a eliminação automática do candidato.

10.6. É vedado ao candidato prestar as provas fora do local,
data e horário pré-determinados pela organização do Concurso Pú-
blico.

10.7. Não será permitido ao candidato entrar no local de
realização das provas após o horário previsto para o fechamento dos
portões.

10.8. Não será permitido ao candidato entrar na sala de
prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas
ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman, agenda ele-
trônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.).

10.8.1. O NCE/UFRJ não se responsabilizará por perdas ou
extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização das provas, nem por danos neles causados.

10.8.2. Será utilizado equipamento de detecção de metais.
10.8.3. O descumprimento do descrito no subitem 10.8 deste

Edital implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de
fraude, sendo feito o registro do fato através de Termo de Ocor-
rência.

10.9. O NCE/UFRJ poderá proceder, no ato da aplicação das
provas, à coleta da impressão digital de cada candidato.

10.10. Após ser identificado, nenhum candidato poderá re-
tirar-se da sala de prova sem autorização e acompanhamento da
fiscalização.

10.11. Da Prova Objetiva
10.11.1. Após assinar a lista de presença, o candidato re-

ceberá do fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva e deixará,
sob a guarda do fiscal, seu documento de identificação.

10.11.2. O candidato deverá conferir as informações contidas
no cartão de respostas da Prova Objetiva e assinar o seu nome no
local apropriado.

10.11.2.1. É responsabilidade do candidato assinar o cartão
de respostas da sua Prova Objetiva.

10.11.3. Caso o candidato identifique erros durante a con-
ferência das informações contidas no cartão de respostas da Prova
Objetiva, estes deverão ser informados imediatamente ao fiscal de
sala.

10.11.3.1. Não será permitida a alteração do cargo para o
qual concorre seja qual for o motivo alegado.

10.11.4. Utilizando caneta esferográfica de tinta indelével
preta ou azul, o candidato deverá preencher o cartão de respostas da
Prova Objetiva, que será o único documento válido para a correção
eletrônica. Não haverá substituição do cartão de respostas da Prova
Objetiva, sendo o seu preenchimento de inteira responsabilidade do
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções
contidas na capa de prova.

10.11.5. Será atribuída NOTA ZERO à questão da Prova
Objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver
emenda, rasura, nenhuma ou mais de uma resposta assinalada.

10.11.6. Durante a realização da Prova Objetiva e da Prova
Prática, quando for o caso, o candidato deverá transcrever, como
medida de segurança, em letra manuscrita cursiva, de próprio punho,
um texto apresentado, para posterior exame grafológico e confir-
mação de sua identificação.

10.11.7. Por motivo de segurança, os procedimentos a seguir
serão adotados:

a) somente depois de decorrida uma hora do início da Prova
Objetiva o candidato poderá retirar-se da sala de prova, entregando ao
fiscal de sala, obrigatoriamente íntegros e completos, o caderno de
questões e o cartão de respostas da Prova Objetiva. O candidato que
insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto,
deverá assinar o Termo de Ocorrência, declarando sua desistência do
Concurso Público, que será lavrado pelo Coordenador do local;

b) ao candidato somente será permitido levar o caderno de
questões da Prova Objetiva faltando 60 (sessenta) minutos para o
término do horário estabelecido para o fim da prova;
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