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c) será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão de respostas da Prova Objetiva;

d) ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará, obri-
gatoriamente, ao fiscal de sala, o caderno de questões da Prova
Objetiva e o cartão de respostas da Prova Objetiva, ressalvado o
disposto na alínea "b", solicitando a devolução do seu documento de
identidade; e

e) os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de
prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em
Ata de suas respectivas assinaturas.

10.12. Será eliminado do Concurso Público o candidato
que:

a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões
ou comparecer para a realização da prova em local diferente do
designado;

b) durante a realização da prova, for surpreendido em co-
municação com outro candidato ou pessoa não autorizada;

c) for surpreendido durante o período de realização de sua
prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas
ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman, agenda ele-
trônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.), quer seja na sala
ou nas dependências do seu local de prova;

d) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas cal-
culadoras e similares, pagers, telefones celulares ou qualquer tipo de
consulta durante o período de realização de sua prova, quer seja na
sala ou nas dependências do seu local de prova;

e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou ine-
xata;

f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim co-
mo o que perturbar a ordem e a tranquilidade necessária à realização
da prova;

g) recusar-se a transcrever o texto apresentado durante a
aplicação da prova, para posterior exame grafológico;

h) descumprir qualquer das instruções contidas na capa da
prova;

i) não realizar qualquer uma das provas, seja Objetiva ou
Prática, ou ausentar-se da sala sem autorização, após ter assinado a
lista de presença, portando ou não o cartão de respostas da Prova
Objetiva;

j) for flagrado copiando seus assinalamentos feitos no cartão
de respostas da Prova Objetiva;

k) não devolver o cartão de respostas da Prova Objetiva;
l) deixar de assinar o cartão de respostas da Prova Objetiva

e a lista de presença;
m) não permitir a coleta da sua impressão digital;
n) não atender às determinações do presente Edital e de seus

Anexos;
o) quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico,

estatístico, visual, grafológico ou qualquer meio em Direito admitido,
ter o candidato se utilizado de meios ilícitos.

11. DOS RECURSOS E DO PEDIDO DE VISTA
11.1. Será permitido ao candidato interpor recurso contra o

gabarito da Prova Objetiva, contra as notas obtidas nas Provas Ob-
jetiva e Prática.

11.1.1. O prazo e local para interposição dos recursos serão
disponibilizados no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.

11.2. No caso do gabarito da Prova Objetiva, admitir-se-á um
único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao
gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões, desde que de-
vidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico.

11.2.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pon-
tos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos
indistintamente a todos os candidatos que não obtiveram os pontos na
correção inicial.

11.3. No caso do resultado preliminar da Prova Objetiva,
admitir-se-á para cada candidato um único recurso solicitando a ve-
rificação da nota que lhe foi atribuída.

11.3.1. A nota obtida por intermédio do julgamento do re-
curso impetrado contra o resultado preliminar da Prova Objetiva
poderá permanecer inalterada, sofrer acréscimo ou até mesmo ser
diminuída em relação à nota divulgada preliminarmente.

11.4. No caso do resultado preliminar da Prova Prática, ad-
mitir-se-á para cada candidato um único recurso solicitando a revisão
da nota que lhe foi atribuída.

11.4.1. A nota obtida por intermédio do julgamento do re-
curso impetrado contra o resultado preliminar da Prova Prática poderá
permanecer inalterada, sofrer acréscimo ou até mesmo ser diminuída
em relação à nota divulgada preliminarmente.

11.5. Será indeferido o pedido de recurso apresentado fora
do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada neste
Edital.

11.6. O resultado dos recursos, as alterações de gabaritos das
Provas Objetivas e as alterações das notas da Prova Objetiva e da
Prova Prática que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos
estarão à disposição dos candidatos no endereço eletrônico
w w w. n c e . u f r j . b r / c o n c u r s o s .

11.7. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e
definitiva, não existindo desta forma recurso contra resultado de re-
curso.

11.8. Será permitido ao candidato solicitar vista do seu car-
tão de respostas da Prova Objetiva.

11.8.1. O pedido de vista do cartão de respostas da Prova
Objetiva será atendido através de consulta à imagem do cartão dis-
ponibilizada no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no
período previsto para tal no cronograma do concurso.

11.9. A interposição de recurso e o pedido de vista do cartão
de respostas deverão ser efetuados até as 17 h, horário oficial de
Brasília, do último dia do período previsto para tal no cronograma do
concurso.

11.9.1. As instruções necessárias à interposição de recurso e
ao pedido de vista do cartão de respostas estarão disponíveis, nos
períodos definidos no cronograma do concurso público, no endereço
eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.

12. DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
12.1. A nota final (NF) do candidato no Concurso Público

será calculada da seguinte forma:
a) para os cargos só com Prova Objetiva: NF = NO;
b) para os cargos com Prova Objetiva e com Prova Prática:

NF = NO + (NP x 2);
considerando-se que NO é a nota da Prova Objetiva e NP é

a nota da Prova Prática.
12.2. Os candidatos aprovados serão classificados no cargo

para o qual concorrem segundo a ordem decrescente da nota final.
12.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de clas-

sificação:
a) para o cargo de Bibliotecário:
a.1) na situação em que nenhum dos candidatos empatados

possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:

1o) maior pontuação nas questões específicas da Prova Ob-
jetiva;

2o) maior idade.
a.2) na situação em que pelo menos um dos candidatos

empatados possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com-
pletos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte
forma:

1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

2o) maior pontuação nas questões específicas da Prova Ob-
jetiva;

3o) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)
anos.

b) para o cargo de Assistente em Administração:
b.1) na situação em que nenhum dos candidatos empatados

possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:

1o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
2o) maior pontuação nas questões de Informática;
3o) maior pontuação na prova de legislação básica;
4o) maior idade.
b.2) na situação em que pelo menos um dos candidatos

empatados possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com-
pletos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte
forma:

1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

2o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
3o) maior pontuação nas questões de Informática;
4o) maior pontuação na prova de legislação básica;
5o) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)

anos.
c) para os cargos que têm Prova Prática
c.1) na situação em que nenhum dos candidatos empatados

possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:

1o) maior pontuação na Prova Prática;
2o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
3o) maior idade.
c.2) na situação em que pelo menos um dos candidatos

empatados possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com-
pletos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte
forma:

1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

2o) maior pontuação na Prova Prática;
3o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
4o) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)

anos.
d) para os demais cargos sem Prova Prática:
d.1) na situação em que nenhum dos candidatos empatados

possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:

1o) maior pontuação nas questões específicas da Prova Ob-
jetiva;

2o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
3o) maior idade.
d.2) na situação em que pelo menos um dos candidatos

empatados possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com-
pletos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte
forma:

1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

2o) maior pontuação nas questões específicas da Prova Ob-
jetiva;

3o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
4o) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)

anos.
e) para os demais cargos com Prova Prática:
e.1) na situação em que nenhum dos candidatos empatados

possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o
último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte forma:

1o) maior pontuação na Prova Prática;
2o) maior pontuação nas questões específicas da Prova Ob-

jetiva;
3o) maior idade.
e.2) na situação em que pelo menos um dos candidatos

empatados possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com-
pletos até o último dia de inscrição, o desempate se fará da seguinte
forma:

1o) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

2o) maior pontuação na Prova Prática;
3o) maior pontuação nas questões específicas da Prova Ob-

jetiva;
4o) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)

anos.
12.4. Após a aplicação dos critérios de desempate, caso per-

maneça o empate entre dois ou mais candidatos na última posição de
classificação, dentro do número de vagas, haverá sorteio em sessão
pública para que seja definida a ocupação da última vaga do con-
curso, sendo realizado o mesmo procedimento nas vagas que por-
ventura venham a surgir dentro do prazo de validade do presente
Concurso Público.

13. DA HOMOLOGAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE
13.1. O resultado final do Concurso Público será homo-

logado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico
w w w. n c e . u f r j . b r / c o n c u r s o s .

13.2. O candidato concorre às vagas existentes no presente
Edital e àquelas que vierem a surgir durante a validade do Concurso
Público.

13.3. O candidato aprovado e classificado dentro do número
de vagas será convocado para nomeação, obedecida a estrita ordem
de classificação, através de carta com Aviso de Recebimento (AR) ou
telegrama, obrigando-se a declarar por escrito, no prazo máximo de 7
(sete) dias úteis a contar da data de recebimento da convocação, se
aceita ou não ocupar a vaga para o cargo para o qual está sendo
convocado. O não pronunciamento do candidato no prazo aqui es-
tabelecido implicará a sua exclusão do Concurso Público.

13.4. No ato da nomeação, todos os pré-requisitos associados
ao cargo deverão ser comprovados através da apresentação do do-
cumento original juntamente com cópia, sendo excluído do Concurso
Público aquele que não apresentar a devida comprovação.

13.5. A posse fica condicionada à aptidão do candidato em
inspeção médica e ao atendimento às condições constitucionais e
legais.

13.6. As despesas decorrentes da participação em todas as
etapas e procedimentos do concurso de que trata este Edital correrão
por conta dos candidatos que não terão direito a ressarcimento de
despesas de qualquer natureza.

13.7. Será tornado sem efeito o ato de nomeação do can-
didato que deixar de apresentar qualquer documento exigido para a
posse, sem prejuízo de sanções penais cabíveis.

13.8. O candidato portador de deficiência aprovado e clas-
sificado será nomeado observadas a estrita ordem de classificação, a
proporcionalidade e a alternância com os candidatos de ampla con-
corrência.

13.9. Caberá ao candidato designado para o preenchimento
de vaga em localidade diversa de seu domicílio arcar com as despesas
de sua transferência.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O candidato poderá obter informações e orientações

sobre o Concurso Público, tais como Edital, processo de inscrição,
local de prova, gabaritos, notas das Provas, resultados dos recursos e
resultado final no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos ou
pela Central de Atendimento do NCE/UFRJ, das 8h às 18h, horário
oficial de Brasília, pelo telefone (21) 2598-3333.

14.2. Não serão fornecidos atestados, certificados ou cer-
tidões relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para
tal fim os resultados publicados no Diário Oficial da União.

14.3. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos,
certificados ou certidões relativos a notas de candidatos reprovados.

14.4. A aprovação e classificação final no Concurso Público
não asseguram ao candidato o direito de ingresso automático no
cargo, mas apenas a expectativa de ser nele nomeado segundo a
ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada
à oportunidade e conveniência da Administração Pública que se re-
serva o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao
seu interesse e às suas necessidades.

14.5. O resultado será homologado considerando os quan-
titativos do Anexo II do Decreto 7.232, de 19 de julho de 2010.

14.5.1. Os candidatos classificados em posições excedentes
às vagas ofertadas poderão ser nomeados em função da disponi-
bilidade de vagas durante o prazo de validade do Concurso Público,
na UFRJ ou em outra Instituição Federal de Ensino Superior.

14.6. O prazo de validade do Concurso Público será de 1
(um) ano a partir da data da publicação do resultado final no Diário
Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, uma
única vez, a critério da UFRJ.

14.7. Após a homologação do resultado final do concurso, o
candidato aprovado e classificado neste Concurso Público deverá
manter atualizado seu endereço e telefone junto à UFRJ, devendo,
unicamente, dirigir-se à Divisão de Recursos Humanos da UFRJ
situada no Prédio da Reitoria, sala 824 - Ilha do Fundão para pre-
encher e assinar formulário próprio caso haja alguma alteração destes
dados. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos
decorrentes da não atualização dessas informações.

14.8. Todas as informações relativas ao Concurso Público,
após a publicação do resultado final, deverão ser obtidas na Divisão
de Recursos Humanos da UFRJ.

14.9. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos,
quaisquer editais complementares, avisos e convocações relativos a
este Concurso Público que vierem a ser publicados pelo NCE/UFRJ
ou pela UFRJ.

14.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Executiva do Concurso Público, ouvida a Procuradoria Geral da
UFRJ.
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