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EDITAL No- 11 0 / 2 0 1 0

A Reitora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de cargos
do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação desta Universidade, do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), de acordo com o quadro contido no item 1.3., em
conformidade com o Decreto no- 6.944, de 21 de agosto de 2009, Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no- 450, de 6 de novembro de 2002 e n° 124, de 16 de março de 2010 e Portarias do
Ministério da Educação no- 324 e 326, de 22 de março de 2010 e do Decreto no- 7.232, de 19 de julho de 2010, observando a legislação pertinente, o disposto neste Edital e em suas possíveis retificações e
aditamentos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Comissão constituída por meio da Portaria UNIRIO n° 606, de 19 de agosto de 2010, para provimento de vagas de Cargos Técnico-

Administrativos em Educação desta Universidade.
1.1.1. A operacionalização do Concurso ficará a cargo da Coordenação de Seleção e Acesso - COSEA/UNIRIO.
1.2. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme estabelecido no art.19, da Lei no- 8.112, de 11 de dezembro de 1990, alterado pelo art. 22 da Lei no- 8.270, de 19 de dezembro de 1991,

salvo quando legislação especial estabelecer jornada diversa.
1.2.1. O horário do servidor, conforme a necessidade da UNIRIO, poderá compreender os turnos manhã e tarde ou tarde e noite.
1.3. As vagas serão distribuídas conforme o quadro a seguir:

CARGO P R É - R E Q U I S I TO S CLASSE INICIAL VAGAS (AMPLA CONCOR-
RÊNCIA)

VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NE-
CESSIDADES ESPECIAIS

V E N C I M E N TO
R$

Assistente em Administração Nível Médio Completo ou Nível Médio Profissionalizante completo D I01 23 2 1.821,94
Técnico em Enfermagem Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico D I01 1 - 1.821,94

1.3.1. Ao vencimento previsto no quadro do item 1.3. serão incluídos, quando for o caso, o Auxílio-Transporte, o Auxílio-Alimentação e o Auxílio Pré-Escolar, nos termos da legislação vigente.
1.3.2. O candidato nomeado será regido pela Lei no- 8.112/90, que trata do Regime Jurídico Único, com as alterações introduzidas pela Lei no- 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e vinculado ao Plano de Carreira

dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE, instituído pela Lei no- 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com as alterações introduzidas pela Lei no- 11.784, de 22 de setembro de 2008.
1.3.3. As atribuições específicas correspondentes a cada cargo seguem descritas, de forma sumária, no quadro abaixo:

CARGO ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
Assistente em Administração Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento

necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Técnico em Enfermagem Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia,

saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

1.4. O provimento dos cargos dar-se-á nos termos da Lei no-

11.091/2005, publicada no Diário Oficial da União de 13 de janeiro
de 2005, no Padrão inicial do primeiro Nível de Capacitação do
respectivo Nível de Classificação.

1.5. O Concurso será realizado para o número de vagas
previstas no quadro do item 1.3. e para as demais vagas que por-
ventura o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizar
o provimento para a nomeação de candidatos classificados e não
convocados, durante o período de validade do Concurso Público.

1.6. O Concurso terá validade de um ano, contado a partir da
data de publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da
União, podendo ser prorrogado por igual período, conforme previsto
no Decreto n° 4.175/2002 e Portaria MP n° 450/2002.

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA
NO CARGO

2.1. O candidato deve atender às seguintes condições, quan-
do de sua investidura:

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na
forma estabelecida neste Edital e em suas possíveis retificações e
aditamentos;

b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, devendo, nesta
última, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e
Portugueses, nos termos do Parágrafo 1o do artigo 12 da Constituição
Federal do Brasil e do Decreto no- 70.436, de 18 de abril de 1972;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar quite com as obrigações militares;
e) não estar incompatibilizado para nova investidura em car-

go público federal, bem como não ter sofrido as penalidades men-
cionadas no Artigo 137, da Lei n.° 8.112/90;

f) possuir a escolaridade exigida para o cargo e demais
requisitos exigidos para o seu exercício, conforme quadro do item
l.3.;

g) estar inscrito no órgão fiscalizador do exercício profis-
sional e devidamente quite com suas demais exigências legais, quan-
do for o caso;

h) ter a idade mínima de 18 anos no ato da posse;
i) não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar

ou remuneração de cargo, emprego ou função pública que carac-
terizem acumulação ilícita de cargos na forma do inciso XVI e pa-
rágrafo 10 do Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil;

j) no caso de acumular licitamente cargo público, a carga
horária total não poderá ultrapassar 60 (sessenta) horas semanais
(Parecer GQ-145, publicado no DOU de 01/04/98);

k) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições
do cargo, incluindo-se a compatibilidade de deficiência apurada pela
Junta Médica Oficial da UNIRIO, no caso de candidato aprovado que
indicar previamente sua deficiência;

l) apresentar os documentos que forem exigidos pelo De-
partamento de Recursos Humanos da UNIRIO, responsável pelo pro-
cesso de nomeação.

2.2. Todos os requisitos especificados no subitem 2.1. e
aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da sua alínea "1"
deverão ter sido comprovados por meio da apresentação de seu ori-
ginal, juntamente com cópia, sendo excluído do Concurso Público
aquele que não os apresentar por ocasião da posse.

3. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADO-
RES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da
Constituição Federal do Brasil, na Lei n° 7.853, de 24 de outubro de
1989, § 2o- , artigo 5o- da Lei no- 8.112/90 e no Decreto n° 3.298, de 20
de dezembro de 1999, ficam reservadas para os candidatos Portadores
de Necessidades Especiais 2 (dois)vagas do total das vagas dispo-
nibilizadas para a UNIRIO através das Portarias MEC no- s 324, 326
e 468/2010, conforme discriminado no quadro do item 1.3.

3.2. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, se
concorre às vagas reservadas a portadores de necessidades espe-
ciais.

3.3. O candidato portador de necessidades especiais par-
ticipará do Concurso Público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, horário de
início e local de realização das provas.

3.4. As condições previstas para os portadores de neces-
sidades especiais para a realização da prova são:

a) deficiência visual total - a prova será realizada com au-
xílio de um ledor que também transcreverá as respostas para o can-
didato;

b) ambliopia - a prova será confeccionada de forma ampliada
com tamanho de letra correspondente a corpo 24 e poderá ser rea-
lizada com o auxílio de um ledor que também transcreverá as res-
postas do candidato;

c) dificuldade de locomoção por ausência ou redução de
função física - será disponibilizado local de fácil acesso, princi-
palmente se o candidato fizer uso de cadeira de rodas;

d) dificuldade na escrita - necessitando de condições es-
peciais para escrever, o candidato terá auxílio para transcrição das
respostas.

3.5. Os candidatos que, previamente, se autodeclararem por-
tadores de necessidades especiais, constarão na relação dos candi-
datos aprovados para as vagas de ampla concorrência, para os cargos
de Técnico em Assuntos Educacionais e Técnico em Tecnologia da
Informação, bem como em relação específica contendo a classificação
dos portadores de necessidades especiais aprovados.

3.6. Na falta de candidato aprovado e classificado para as
vagas reservadas a portadores de necessidades especiais, estas serão
preenchidas pelos demais classificados, com estrita observância da
ordem classificatória.

3.7. O candidato será examinado pela Junta Médica Oficial
da UNIRIO que emitirá parecer definitivo sobre a espécie e o nível
ou grau de incapacidade para o exercício do cargo.

3.8. Somente serão considerados como portadores de ne-
cessidades especiais aqueles que se enquadrarem nas categorias cons-
tantes do art. 4o- do Decreto n° 3.298/99.

3.9. As deficiências dos candidatos portadores de necessi-
dades especiais, admitida a correção por equipamentos, adaptações,
meios e recursos especiais, devem permitir o desempenho das atri-
buições específicas para o cargo.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições estarão abertas das 12:00 horas do dia 11

de janeiro de 2011 às 12:00 horas do dia 22 de janeiro de 2011,
considerando o horário de Brasília, e serão efetuadas, somente, via
internet no endereço eletrônico: www.unirio.br/concursos.

4.2. A inscrição no presente Concurso consiste no preen-
chimento via internet de Formulário Eletrônico de Inscrição e no
pagamento, em espécie, de taxa conforme quadro abaixo, em qual-
quer agência da rede bancária, por meio de Guia de Recolhimento da
União - GRU Cobrança -, e não será aceito pagamento efetuado por
meio de transferência bancária, depósito bancário, cheque ou agen-
damento.

CLASSE INICIAL VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
R$

D I01 R$ 50,00

4.2.1. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

4.2.2. Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente
eliminado do Concurso o candidato que usar o CPF de terceiro para
a sua realização.

4.2.3. O candidato somente poderá concorrer a um único
c a rg o .

4.2.4. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar para
qual cargo deseja concorrer à vaga, observado o quadro 1.3. deste
Edital.

4.2.5. Será validada a última inscrição paga pelo candidato,
conforme normatizado no subitem 4.2.3..

4.2.6. A Guia de Recolhimento da União deverá ser impressa
ao final do preenchimento do Formulário.

4.2.7. Em nenhum caso será devolvida a importância paga
pela taxa de inscrição.

4.3. O candidato que não dispuser de internet poderá efetuar
sua inscrição nos dias 21 e 22 de janeiro de 2011, no horário de 10:00
horas às 15:00 horas, no Centro de Apoio on-line, na Avenida Pas-
teur, 296, Urca, na Secretaria da Coordenação de Seleção e Acesso -
COSEA

4.4. Para o candidato pagante, a inscrição será efetivada
somente após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição pro-
cessada pela rede bancária recebedora e enviada para a UNIRIO.

4.5. O candidato assumirá as consequências de eventuais
erros quando do preenchimento do Formulário Eletrônico de Ins-
crição.

5. DA ISENÇÃO
5.1. O candidato que se enquadrar nos termos do Decreto no-

6.593, de 2 de outubro de 2008, poderá solicitar Isenção da Taxa de
Inscrição à Coordenação de Seleção e Acesso - COSEA, através de
requerimento disponibilizado no endereço eletrônico: www.uni-
rio.br/concursos, das 12:00 horas do dia 15 de dezembro de 2010 às
17:00 horas do dia 18 de dezembro de 2010 (horário de Brasília),
devendo informar o Número de Identificação Social - NIS.

Após preenchimento, o candidato deverá imprimir a decla-
ração de que é membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto no- 6.135, de 26 de junho de 2007, e enviá-la até o dia
9/2/2009, juntamente com a cópia do NIS, para a COSEA, na Av.
Pasteur, no- 296 - Urca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-240.

5.1.1. 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.

5.2. O candidato que não dispuser de internet poderá solicitar
Isenção da Taxa de Inscrição nos nos dias 17 e 18 de dezembro de
2010, no horário de 10:00 horas às 15:00 horas, no Centro de Apoio
on-line, na Avenida Pasteur, 296, Urca, na Secretaria da Coordenação
de Seleção e Acesso - COSEA.

5.3. Terá seu pedido negado o pleiteante que:
a) fizer mais de um requerimento de isenção;
b) apresentar pedido com informações insuficientes e/ou con-

traditórias, que não comprovem o relato do Requerimento de Isenção
de Taxa de Inscrição.

c) Se após a consulta ao órgão gestor do CadÚnico, constatar
que as informações prestadas não são verídicas.

5.4. A Comissão divulgará, no dia 11 de janeiro de 2011, no
endereço eletrônico www.unirio.br/concursos lista contendo nome dos
candidatos cujas isenções tenham sido deferidas ou indeferidas.

5.4.1. Os candidatos cujas solicitações de isenção tenham
sido deferidas deverão inscrever-se de acordo com o que preconizam
os subitens 4.1., 4.2.1.,4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 6.1. e 6.3. deste Edital.

6. DAS PROVAS
6.1. As provas serão realizadas na Cidade do Rio de Janeiro,

no dia 24 de abril de 2011, com início às 9:00 horas, em local
divulgado no Cartão de Local de Prova - CLP, que deverá ser im-
presso pelo candidato via internet, por meio do endereço eletrônico:
www.unirio.br/concursos, a partir das 16:00 horas do dia 20 de abril
de 2011.

6.2. O candidato que não dispuser de internet poderá im-
primir o Cartão de Local de Prova - CLP, no dia 20 de abril de 2011
no horário de 10:00 horas às 15:00 horas, no Centro de Apoio on-
line, na Avenida Pasteur, 296, Urca, na Secretaria da Coordenação de
Seleção e Acesso - COSEA.
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