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k) apresentar declaração de não-acumulação de cargos;
l) não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades de demissão ou destituição de cargo em comissão;
m) ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência
que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual
concorre;
n) apresentar outros documentos que se fizerem necessários,
à época da posse, se solicitados pela UFRJ.
3.2. Todos os requisitos especificados no subitem 3.1 deste
Edital, alíneas "b" a "m", e aqueles que vierem a ser estabelecidos em
função da sua alínea "n", deverão ser comprovados por meio da
apresentação de documento original, juntamente com fotocópia, sendo
excluído do concurso aquele que não os apresentar.
4. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
4.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da
Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei no 7.853, de
24 de outubro de 1989, e no Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de
1999, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas,
conforme discriminado no Anexo I deste Edital, para candidatos portadores de deficiências.
4.2. O candidato portador de deficiência concorre em igualdade de condições com os demais candidatos às vagas de ampla
concorrência e, ainda, às vagas reservadas aos portadores de deficiência do cargo para o qual se inscreveu.
4.3. Somente serão consideradas como pessoas portadoras de
deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias constantes do
o
art. 4 do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de
2004.
4.4. O candidato portador de deficiência, classificado no
Concurso Público, será avaliado por uma equipe multiprofissional,
antes da nomeação, de acordo com o art. 43 do Decreto Federal no
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal no
5.296, de 02 de dezembro de 2004, na UFRJ, na cidade do Rio de
Janeiro, cabendo a ele arcar com as despesas relativas à sua participação nesta avaliação.
4.4.1. A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivo,
observando as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições para o cargo, a viabilidade das
condições de acessibilidade e o ambiente de trabalho, a possibilidade
de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que
habitualmente utilize e a Classificação Internacional de Doenças apresentada.
4.4.2. As deficiências dos candidatos, admitida a correção
por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem
permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o
cargo.
4.4.3. A decisão final da equipe multiprofissional será soberana e definitiva.
4.5. O candidato que não for considerado portador de deficiência, com direito a concorrer às vagas reservadas aos portadores
de deficiência pela equipe multiprofissional, ou que não comparecer
no dia, hora e local marcados para realização da avaliação pela equipe
multiprofissional perderá o direito à vaga reservada aos candidatos
portadores de deficiência que iria ocupar e permanecerá na relação
geral de candidatos classificados no Concurso Público.
4.6. As vagas reservadas a portadores de deficiência que não
forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso
Público, por contraindicação na perícia médica ou por outro motivo
serão preenchidas pelos demais aprovados, observada a ordem geral
de classificação.
4.7. Após a posse e exercício, a deficiência não poderá ser
arguida para justificar a concessão de aposentadoria, salvo as hipóteses excepcionais de agravamento imprevisível da deficiência que
impossibilitem a permanência do servidor em atividade.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições serão efetuadas via Internet por meio do
endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no período compreendido entre as 10 horas do dia 16 de novembro de 2010 e as 23
horas e 59 minutos do dia 10 de dezembro de 2010, considerando-se
o horário oficial de Brasília.
5.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa
de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto
neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos.
5.2.1. O candidato poderá obter o Edital do Concurso e seus
Anexos pela internet, no endereço eletrônico do concurso
www.nce.ufrj.br/concursos.
5.3. O valor da taxa de inscrição será R$ 65,00 (sessenta e
cinco reais) para todos os cargos.
5.3.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em
hipótese alguma.
5.3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado,
obrigatoriamente em espécie, por intermédio do boleto bancário gerado após o preenchimento e envio do Requerimento de Inscrição via
Internet.
5.3.2.1. Após envio do requerimento de inscrição via Internet, o boleto bancário deverá ser impresso.
5.3.2.2. A impressão do boleto bancário e o pagamento da
taxa de inscrição deverão ser efetuados, obrigatoriamente, até o dia
útil posterior ao último dia de inscrição, conforme o prazo estabelecido no subitem 5.1.
5.3.2.3. O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o
pagamento da taxa de inscrição deve ser aquele associado ao Requerimento de Inscrição enviado.
5.3.2.4. Não será aceita a inscrição cujo pagamento não for
creditado conforme o prazo estabelecido no subitem 5.3.2.2.

5.3.3. Não será permitida a transferência do valor pago como
taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência da
inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.
5.3.4. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via
correio eletrônico ou fora do prazo.
5.3.4.1. Pagamento da taxa de inscrição posterior ao estabelecido no subitem 5.3.2.2 será considerado inscrição fora do prazo.
5.4. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para o candidato que, cumulativamente:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico de que trata o Decreto no 6.135, de
26 de junho de 2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto no 6.135, de 2007.
5.4.1. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o Requerimento
de
Inscrição,
via
internet,
no
endereço
www.nce.ufrj.br/concursos, no qual indicará o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal e
firmará declaração de que atende à condição estabelecida na letra "b"
do subitem 5.4.
5.4.1.1. A inscrição com o pedido de isenção poderá ser
efetuada no período compreendido entre as 10 horas do dia 16 de
novembro de 2010 e as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de novembro
de 2010.
5.4.1.2. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição serão de
inteira responsabilidade do candidato.
5.4.1.3. O NCE/UFRJ consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
5.4.1.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do art. 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro de 1979.
5.4.1.5. Serão desconsiderados os pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que omitir informações ou
prestar informações inverídicas, errôneas ou incompletas.
5.4.2. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da
taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
5.4.3. Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição de candidato que, simultaneamente, tenha
efetuado o pagamento da taxa de inscrição.
5.4.4. Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento
da taxa de inscrição para candidatos que não preencham as condições
para sua concessão, seja qual for o motivo alegado.
5.4.5. A relação dos pedidos de isenção com as respectivas
respostas será disponibilizada na internet, no endereço
www.nce.ufrj.br/concursos, até o dia 26 de novembro de 2010.
5.4.6. O candidato poderá apresentar recurso contra o indeferimento do seu pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição nos dias 29 e 30 de novembro de 2010 no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.
5.4.6.1. O resultado da análise de eventuais recursos apresentados será divulgado no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos no dia 08 de dezembro de 2010.
5.4.7. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento
da taxa de inscrição forem indeferidos deverão, para efetivar sua
inscrição no concurso, acessar o endereço eletrônico
www.nce.ufrj.br/concursos, imprimir o respectivo boleto bancário e
efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido
no subitem 5.3.2.2.
5.5. Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato
deverá, obrigatoriamente, indicar, nos campos apropriados, sendo vedadas 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.
5.6. Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, 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 13 de dezembro de
2010, para o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal 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 documentos diferentes do descrito.
5.6.1.1. 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 necessitar 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.
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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
Ledor.
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 candidata. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem necessários, 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 preenchimento 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 subitem 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 item 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 cronograma do concurso.
6.2. Caso o candidato constate que existem divergências entre 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 solicitadas, 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 mencionadas no subitem 6.2 deste Edital, prevalecerá o constante no Requerimento de Inscrição.
6.2.2. Erros referentes a nome, documento de identidade ou
data de nascimento deverão ser comunicados apenas no dia de realização 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.
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