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7. DA ESTRUTURA DO CONCURSO
7.1. O Concurso Público, realizado em uma única etapa, será
composto de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,
para todos os candidatos.
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. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
9.1. A Prova Objetiva será realizada no município do Rio de
Janeiro - RJ e adjacências ou no município de Macaé - RJ, podendo
ocorrer em qualquer dia da semana, data, local e hora, considerandose o horário oficial de Brasília.
9.2. A data provável de realização da Prova Objetiva é o dia
23/01/2011. 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", a ser disponibilizado no sítio
www.nce.ufrj.br/concursos, cabendo ao candidato acompanhar a sua
divulgação.
9.3. 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.
9.4.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade:
carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios Militares), pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros,
pelas Polícias Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; carteiras funcionais
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 foto).
9.4.2. O documento deverá estar em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e de sua
assinatura.
9.4.2.1. O candidato será submetido à identificação especial
caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas quanto à
fisionomia ou assinatura.
9.4.3. O candidato que não apresentar documento oficial de
identidade não realizará as provas.
9.4.3.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar
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.
9.5. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para
as provas. O não comparecimento, qualquer que seja a alegação,
acarretará a eliminação automática do candidato.
9.6. É vedado ao candidato prestar as provas fora do local,
data e horário pré-determinados pela organização do Concurso Público.
9.7. Não será permitido ao candidato entrar no local de
realização das provas após o horário previsto para o fechamento dos
portões.
9.8. 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 eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.).
9.8.1. 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.
9.8.2. Será utilizado equipamento de detecção de metais.
9.8.3. O descumprimento do descrito no subitem 9.8 deste
Edital implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de
fraude, sendo feito o registro do fato através de Termo de Ocorrência.
9.9. O NCE/UFRJ poderá proceder, no ato da aplicação das
provas, à coleta da impressão digital de cada candidato.
9.10. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e acompanhamento da
fiscalização.
9.11. Da Prova Objetiva
9.11.1. Após assinar a lista de presença, o candidato receberá
do fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva e deixará, sob a
guarda do fiscal, seu documento de identificação.
9.11.2. O candidato deverá conferir as informações contidas
no cartão de respostas da Prova Objetiva e assinar o seu nome no
local apropriado.
9.11.2.1. É responsabilidade do candidato assinar o cartão de
respostas da sua Prova Objetiva.
9.11.3. Caso o candidato identifique erros durante a conferência das informações contidas no cartão de respostas da Prova
Objetiva, estes deverão ser informados imediatamente ao fiscal de
sala.
9.11.3.1. Não será permitida a alteração do cargo para o qual
concorre seja qual for o motivo alegado.

9.11.4. 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.
9.11.5. 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.
9.11.6. Durante a realização da Prova Objetiva o candidato
deverá transcrever, como medida de segurança, em letra manuscrita
cursiva, de próprio punho, um texto apresentado, para posterior exame grafológico e confirmação de sua identificação.
9.11.7. 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;
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, obrigatoriamente, 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.
9.12. 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 comunicação 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 eletrônica, 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 calculadoras 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 inexata;
f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim como 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 a prova 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.
10. DOS RECURSOS E DO PEDIDO DE VISTA
10.1. Será permitido ao candidato interpor recurso contra o
gabarito da Prova Objetiva e contra as notas obtidas na Prova Objetiva.
10.1.1. O prazo e local para interposição dos recursos serão
disponibilizados no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.
10.2. 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 devidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico.
10.2.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos
indistintamente a todos os candidatos que não obtiveram os pontos na
correção inicial.
10.3. No caso do resultado preliminar da Prova Objetiva,
admitir-se-á para cada candidato um único recurso solicitando a verificação da nota que lhe foi atribuída.
10.3.1. A nota obtida por intermédio do julgamento do recurso impetrado contra o resultado preliminar da Prova Objetiva
poderá permanecer inalterada, sofrer acréscimo ou até mesmo ser
diminuída em relação à nota divulgada preliminarmente.
10.4. Será indeferido o pedido de recurso apresentado fora
do prazo, fora de contexto e de forma diferente da estipulada neste
Edital.
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10.5. O resultado dos recursos, as alterações de gabaritos das
Provas Objetivas e as alterações das notas da Prova Objetiva que
vierem a ocorrer após julgamento dos recursos estarão à disposição
dos candidatos no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos.
10.6. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e
definitiva, não existindo desta forma recurso contra resultado de recurso.
10.7. Será permitido ao candidato solicitar vista do seu cartão de respostas da Prova Objetiva.
10.7.1. O pedido de vista do cartão de respostas da Prova
Objetiva será atendido através de consulta à imagem do cartão disponibilizada no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no
período previsto para tal no cronograma do concurso.
10.8. 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.
10.8.1. 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.
11. DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
11.1. A nota final do candidato no Concurso Público será a
nota obtida na Prova Objetiva.
11.2. Os candidatos aprovados serão classificados no cargo
para o qual concorrem segundo a ordem decrescente da nota final.
11.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação:
a) 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 Objetiva;
2o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
3o) maior idade.
b) na situação em que pelo menos um 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 idade dentre os de idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;
2o) maior pontuação nas questões específicas da Prova Objetiva;
3o) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
4o) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta)
anos.
11.4. Após a aplicação dos critérios de desempate, caso permaneça 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 concurso, sendo realizado o mesmo procedimento nas vagas que porventura venham a surgir dentro do prazo de validade do presente
Concurso Público.
12. DA HOMOLOGAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE
12.1. O resultado final do Concurso Público será homologado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico
www.nce.ufrj.br/concursos.
12.2. O candidato concorre às vagas existentes no presente
Edital e àquelas que vierem a surgir durante a validade do Concurso
Público.
12.3. 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 estabelecido implicará a sua exclusão do Concurso Público.
12.4. No ato da nomeação, todos os pré-requisitos associados
ao cargo deverão ser comprovados através da apresentação do documento original juntamente com cópia, sendo excluído do Concurso
Público aquele que não apresentar a devida comprovação.
12.5. A posse fica condicionada à aptidão do candidato em
inspeção médica e ao atendimento às condições constitucionais e
legais.
12.6. 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.
12.7. Será tornado sem efeito o ato de nomeação do candidato que deixar de apresentar qualquer documento exigido para a
posse, sem prejuízo de sanções penais cabíveis.
12.8. O candidato portador de deficiência aprovado e classificado será nomeado observadas a estrita ordem de classificação, a
proporcionalidade e a alternância com os candidatos de ampla concorrência.
12.9. Caberá ao candidato designado para o preenchimento
de vaga em localidade diversa de seu domicílio arcar com as despesas
de sua transferência.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. 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.
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