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Nº 164, quinta-feira, 25 de agosto de 2011
Campina Grande, _____ de ____________________de
__________.
ASSINATURA
ANEXO 8
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA
DE INSCRIÇÃO
ILMA. SRA. COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA
UNIDADE ACADÊMICA DE LETRAS - CH/UFCG
Eu, _________________________________ (nome completo), __________________, (nacionalidade), ____________ (estado civil)
, residente à _____________________________________,
nº_____,Complemento:
_______________,
Bairro:
______________,
CEP
_____________
na
cidade
de
__________________________, UF _________, Telefone residencial
(___)_____________ e telefone celular (___)_____________, E-mail:
________________________
portador da Carteira de Identidade nº__________, Órgão Expedidor:______, CPF nº________________, solicito, nos termos do
Decreto nº 6593, de 02 de outubro de 2008, isenção do valor da taxa
de inscrição do concurso público de provas e títulos para Professor de
3º Grau regido pelo Edital nº 022 de 05 de agosto de 2011, publicado
no Diário Oficial da União do dia ____________ de agosto de 2011,
para uma vaga na área de __________________________ . Para
tanto, declaro estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com o Número de Identificação Social - NIS_______________________, e que atendo a condição estabelecida no inciso II do caput do artigo 1º do Decreto acima
referido (família de baixa renda). Declaro estar ciente de que as
informações que estou prestando são de minha Inteira responsabilidade. No caso de declaração falsa, declaro estar ciente de que estarei
sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979.
Campina Grande, ________ de _________________ de
2011.
________________________ (Assinatura do requerente)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EDITAL N o- 7, DE 22 DE AGOSTO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
CAMPUS DA LIBERDADE REDENÇÃO - CEARÁ
ADMINISTRADOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO,
AUDITOR, ENFERMEIRO, MÉDICO/CLÍNICO GERAL,
PSICÓLOGO/SOCIAL-COMUNITÁRIO, TÉCNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, TÉCNICO EM
CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
O Reitor da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, a Portaria nº
936, de 22 de julho de 2010 do Ministro da Educação, em conformidade com o disposto no Decreto nº 7232/2010, publicado no
Diário Oficial da União de 20 de julho de 2010 e da Portaria nº 350,
de 6 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União, no dia
07 de abril de 2011, e do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009,
divulga e estabelece normas específicas para abertura das inscrições,
exclusivamente
pela
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.ccv.ufc.br , e a realização de Concurso Público de Provas,
destinado a selecionar candidatos para o provimento dos cargos efetivos constantes do Anexo I do presente Edital, regidos pela Lei
8.112/1990 e integrantes do Quadro Permanente desta Universidade.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público regido por este Edital será realizado
pela Coordenadoria de Concursos (CCV), da Universidade Federal do
Ceará.
1.2. A Coordenadoria de Concursos (CCV) poderá recorrer
aos serviços de outros setores, quer desta Universidade, quer estranhos a ela, necessários à realização do Concurso.
1.3. Os trabalhos sob a coordenação da Coordenadoria de
Concursos (CCV) terminarão com o envio, à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento/Coordenação de Gestão de Pessoas, da
classificação final, por cargo, dos candidatos.
1.4. O Concurso de que trata este Edital consistirá de provas
escritas de caráter classificatório e eliminatório.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA
NO CARGO
2.1. Por ocasião da posse, o candidato deverá comprovar que
satisfaz as seguintes condições, sob pena de anulação da inscrição e
de todos os atos dela decorrentes:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português,
a quem foi conferida igualdade nas condições previstas no parágrafo
1° do inciso II do artigo 12 da Constituição Federal.
b) ter idade mínima de 18 anos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar quite com o serviço militar, se do sexo masculino;
e) possuir a qualificação exigida para o cargo a que concorre,
constante do Anexo I.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1. Solicitação
3.1.1. O requerimento de inscrição será admitido exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico http://www.ccv.ufc.br ,
no horário das 8 horas do dia 1º de setembro às 23 horas 59 minutos
do dia 25 de setembro de 2011, observado o horário de Fortaleza,
mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Solicitação de
Inscrição e o envio dos dados à CCV. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a cidade (Fortaleza ou Redenção) na qual deseja
fazer as Provas. Após a confirmação e o envio dos dados não será
mais possível mudança em nenhum deles.
3.1.2. Será aceita somente uma única inscrição para cada
candidato, que concorrerá a uma única vaga.
3.1.3. O candidato deverá indicar, no preenchimento do Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição, o número de seu
próprio CPF, sendo absolutamente inaceitável o uso do CPF de qualquer outra pessoa.
3.1.4. Após o preenchimento, a confirmação e o envio dos
dados do Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto de pagamento (Guia de Recolhimento
da União - GRU COBRANÇA) para pagamento da taxa de inscrição,
conforme subitem 3.5. Só serão aceitas GRU impressas através do
site da CCV e a inscrição só será efetivada após pagamento do
boleto.
3.1.5. A CCV não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores adversos que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão da GRU.
3.1.6. Não será aceita solicitação de inscrição extemporânea
ou em desacordo com as normas deste Edital.
3.1.7. A inscrição tem caráter condicional, podendo ser cancelada a qualquer tempo, desde que verificadas falsidade ou inexatidão nas informações prestadas.
3.2. Confirmação de Inscrição
3.2.1. No dia 7 de outubro de 2011, a CCV divulgará, em
seu endereço eletrônico http://www.ccv.ufc.br , os nomes dos candidatos com inscrição confirmada.
3.3. Inscrição irregular
3.3.1. A CCV divulgará no endereço eletrônico
http://www.ccv.ufc.br , no dia 7 de outubro de 2011, a relação dos
candidatos com inscrições irregulares. Para regularizar a inscrição, o
candidato deverá:
a) comparecer à sede da Coordenadoria de Concursos
(CCV), Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará, no dia 10
de outubro de 2011, no horário das 09 às 17 horas, munido dos
documentos necessários à regularização da inscrição; ou
b) enviar, no dia e horário referidos na alínea (a), os documentos necessários à regularização, através do FAX da Coordenadoria de Concursos (CCV), número 3366.94.23.
3.3.2. Tornar-se-á sem efeito a solicitação de inscrição do
candidato que tiver a inscrição irregular e não regularizá-la conforme
o subitem anterior.
3.4. Documentação
3.4.1. Após o envio dos dados do Formulário Eletrônico de
Solicitação de Inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e uma via do citado Formulário, preenchido eletronicamente e
sem emendas. Em seguida, deverá proceder da seguinte forma:
a) datar e assinar o Formulário e nele colar uma fotografia
3x4, recente e de frente, no espaço reservado para tal fim;
b) colar uma cópia (frente e verso) do documento de identidade informado no Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição, no espaço especificado. São considerados documentos de
identificação válidos: a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/1997), a Carteira Profissional,
expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, a Cédula
de Identidade para Estrangeiros emitida por autoridade brasileira ou a
Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Militares, Ordens ou Conselhos;
c) caso o número do CPF não conste do documento especificado na alínea 'b', colar, também, no espaço destinado no Formulário, cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do
protocolo de inscrição em que conste o número do CPF do próprio
candidato.
3.4.2. Caso o documento de identidade, cuja cópia foi colada
no Formulário de Solicitação de Inscrição, tenha sido extraviado/
roubado nas 24 horas que antecedem a prova, o candidato deve
providenciar Boletim de Ocorrência (B.O.) para apresentá-lo ao fiscal
de sala, juntamente com outro documento de identificação com fotografia, dentre os citados na alínea 'b' do subitem 3.4.1.
3.5. Da Taxa de Inscrição
3.5.1. A taxa de inscrição será no valor de R$ 80,00 (oitenta
reais), para os cargos de nível superior, e de R$ 50,00 (cinquenta
reais), para o cargo de nível médio, e deverá ser paga em qualquer
agência bancária ou correspondente bancário, através de Guia de
Recolhimento da União - GRU/ Cobrança, disponível no endereço
eletrônico http://www.ccv.ufc.br , durante o período de 1º a 26 de
setembro de 2011.
3.5.2. Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor correspondente à taxa de inscrição.
3.6. Da Isenção
3.6.1. Terá direito à isenção da taxa de inscrição o candidato
que, cumulativamente:
a) comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), amparado pelo Decreto nº
6.135/2007, por meio de indicação do Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135/2007.
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3.6.2. O requerimento de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, nos termos do Decreto nº 6.593/2008,
será admitido exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico
http://www.ccv.ufc.br , no horário das 8 horas do dia 29 de agosto às
23 horas 59 minutos do dia 30 de agosto de 2011, observado o
horário de Fortaleza, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Solicitação de Isenção e o envio dos dados à CCV.
3.6.3. A Coordenadoria de Concursos (CCV) consultará o
órgão gestor do (CadÚnico) para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. A declaração falsa será sujeita às
sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo
único do art.10 do Decreto nº 83.936/1979.
3.6.4. Será desconsiderado o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição de candidato que omitir ou prestar informações inverídicas.
3.6.5. O resultado da análise das solicitações de isenção da
taxa de inscrição será divulgado no dia 09 de setembro de 2011,
exclusivamente, no endereço eletrônico http://www.ccv.ufc.br , a partir das 16 horas.
3.7. Entrega de Documentação para Realização das Provas
Escritas
3.7.1. Para realizar as Provas Escritas, o candidato deverá
entregar, no local, dia e hora previstos para a realização das Provas,
cópia do Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição, observado o disposto no subitem 3.4. deste Edital, e apresentar o original
do documento de identidade.
3.8. Atendimento Especial
3.8.1. O candidato com comprovada necessidade de atendimento especial, de acordo com a Lei nº 7.853/1989 e o Art. 27,
Incisos I e II do Decreto nº 3.298/1999, poderá solicitar, no ato da
inscrição, condição especial para a realização das provas, mediante
preenchimento do Formulário de Requerimento de Atendimento Especial, disponível no endereço eletrônico http://www.ccv.ufc.br . O
referido Requerimento deverá ser entregue até o dia 26 de setembro
de 2011, no horário das 09 às 12 e das 14 às 17 horas, mediante
protocolo, na sede da CCV, em Fortaleza, ou enviado para a Coordenadoria de Concursos - CCV/UFC - Campus do Pici - Caixa
Postal 6050, Fortaleza, Ceará, CEP 60.455-970, através da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com Aviso de Recebimento (AR), com data de postagem até 26 de setembro de 2011.
3.8.2. O candidato que solicitar tratamento especial deverá
anexar laudo médico ao Formulário de Requerimento de Atendimento
Especial, com indicação do tipo de deficiência da qual é portador e
com especificação de suas necessidades quanto ao atendimento diferenciado. No requerimento, deverá constar o nome do médico que
forneceu o atestado, telefone para contato e o CRM do profissional.
Poderão ser solicitados:
a) no caso de deficiência visual: Dosvox, prova ampliada,
prova em Braille, ledor;
b) no caso de deficiência auditiva plena: intérprete em Libras;
c) no caso de deficiência física que impossibilite o preenchimento da Folha-Resposta pelo próprio candidato: transcritor;
d) no caso de dificuldade acentuada de locomoção: espaço
adequado.
3.8.3. De acordo com a Lei nº. 7.853/1989, o tempo de
realização das provas será acrescido de uma hora para as pessoas com
deficiência que tenham solicitado o tratamento especial previsto nas
alíneas 'a', 'b' e 'c' do subitem anterior.
3.8.4. O candidato com deficiência que não requerer atendimento especial até a data mencionada no subitem 3.8.1, ou que não
entregar o laudo médico, conforme subitem 3.8.2, ficará impossibilitado de realizar as provas em condições especiais e não terá
direito à ampliação de tempo adicional.
3.8.5. O atendimento às condições solicitadas no Formulário
de Requerimento de Atendimento Especial ficará sujeito à análise de
viabilidade e razoabilidade do pedido.
3.8.6. Os candidatos que se enquadrarem nos casos de emergência, desde que hospitalizados, ou de lactantes que queiram solicitar tratamento especial deverão preencher protocolo, na sede da
CCV, até 48 horas antes da realização da prova. Em nenhuma hipótese, a CCV atenderá solicitação de atendimento especial no domicílio do candidato.
4. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Podem concorrer à reserva de vagas para pessoas com
deficiência, constante do Anexo I deste Edital, os candidatos que se
enquadram nas categorias citadas no Artigo 4º do Decreto nº.
3298/1999 de 20/12/99, publicado no DOU de 21/12/99, alterado pelo
Decreto nº 5296/2004 de 02/12/2004, publicado no DOU de
03/12/2004.
4.2. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar a deficiência de que é portador e indicar o cargo a que pretende concorrer
nesta condição especial, observando se as atribuições do cargo, descritas no Anexo III deste Edital, são compatíveis com a deficiência
declarada.
4.3. Após a posse no cargo, o candidato nomeado em vaga
reservada a pessoa com deficiência, não poderá arguir a deficiência
declarada para justificar a concessão de aposentadoria.
4.4. O candidato com deficiência, com comprovada necessidade de atendimento especial, que concorrer à reserva de vagas
deverá entregar laudo médico atestando a espécie e o grau, ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável
causa da deficiência. A documentação deverá ser entregue até o dia
26 de setembro de 2011, no horário das 09 às 12 e das 14 às 17 horas,
mediante protocolo, na sede da CCV, em Fortaleza, ou enviada para
a Coordenadoria de Concursos (CCV/UFC) - Campus do Pici - Caixa
Postal, 6050, Fortaleza, Ceará, CEP 60.455-970, através da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com Aviso de Recebimento (AR), com data de postagem até 26 de setembro de 2011.
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