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de sua deficiência. 5.8.1. O atendimento às condições especiais so-
licitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do
pedido. 5.9. O candidato que não atender, dentro do prazo do período
das inscrições, aos dispositivos mencionados no item 5.7. e sua alí-
neas, não terá a condição especial atendida ou não será considerado
pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado. 5.9.1. Para
fins de garantir sua participação como portador de necessidade es-
pecial ou de solicitação de prova especial, será considerada a data da

postagem ou entrega da correspondência, conforme determinado no
item 5.7, ou seja, no período de 24 de outubro a 10 de novembro de
2011. 5.10. As vagas que não forem providas por falta de candidatos,
por reprovação no Concurso ou por não enquadramento como de-
ficiente na perícia médica, serão preenchidas pelos demais concur-
sados, com estrita observância da ordem classificatória. 5.10.1. Após
o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de
candidato na Lista Especial de candidatos portadores de necessidades

especiais. 5.10.2. A publicação do resultado final do Concurso Pú-
blico será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de
todos os candidatos, inclusive a dos portadores de necessidades es-
peciais, e a segunda, somente a pontuação destes últimos. VI - Das
Provas - 6.1. O Concurso Público constará das seguintes provas e
respectivo número de questões:

ENSINO MÉDIO COMPLETO

CARGO O C U PA Ç Ã O TIPO DE
P R O VA

CONTEÚDO NÚMERO DE
QUESTÕES

PSA - Profissional de
Serviços Administrati-

vos

202PSA - Serviços Administrati-
vos

Objetiva Língua Portuguesa 15

Raciocínio Lógico 05

Legislação do Confea 15

Noções de Direito Administrativo 10

Conhecimentos de Informática 05

Total de Questões 50

Redação Dissertação sobre tema geral

ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO
CARGO O C U PA Ç Ã O TIPO DE

P R O VA
CONTEÚDO NÚMERO DE

QUESTÕES
PST - Profissional de

Serviços Técnicos
303PST - Assistente Administrativo
404PST - Assistente de Tecnologia

da Informação
505PST - Técnico em Contabilidade

Objetiva Língua Portuguesa 10

Raciocínio Lógico 05
Legislação do Confea 10

Noções de Direito Administrativo 10
Conhecimentos de Informática 05

Conhecimentos Específicos 10
Total de Questões 50

Redação Dissertação sobre tema geral

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGO O C U PA Ç Ã O TIPO DE

P R O VA
CONTEÚDO NÚMERO DE

QUESTÕES
PAS - Profissional de
Atividades de Suporte

1001PAS - Advogado Objetiva Língua Portuguesa 10

Legislação do Confea 05
Conhecimentos de Informática 05

Conhecimentos Específicos 40
Total de Questões 60

Discursiva Desenvolvimento de tema relacionado às disciplinas de
Conhecimentos Específicos divulgados no Anexo I deste

Edital
1002PAS - Auditor

1003PAS - Administrador
1004PAS - Analista de Tecnologia da

Objetiva Língua Portuguesa 12

Informação
1005PAS - Analista de Tecnologia da

Raciocínio Lógico 05

Informação (Banco de Dados)
1006PAS - Analista de Tecnologia da

Legislação do Confea 12

Informação (Redes e Telecomunica-
ções)

Conhecimentos de Informática 05

1007PAS - Bibliotecário
1008PAS - Contador

Noções de Direito Administrativo 10

1012PAS - Especialista (Pedagogia)
1013PAS - Especialista (Desenho

Conhecimentos Específicos 16

Industrial - Programação Visual)
1014PAS - Especialista (Letras)

Total de Questões 60

1015PAS - Especialista (Psicologia)
1016PAS - Especialista (Arquivolo-

gia)

Discursiva Desenvolvimento de tema relacionado às disciplinas de
Conhecimentos Específicos divulgados no Anexo I deste

Edital
1009PAS - Comunicação Social (Jor-

nalismo)
Objetiva Língua Portuguesa 12

Raciocínio Lógico 05
Legislação do Confea 10

1010PAS - Comunicação Social (Pu-
blicidade e Propaganda)

Conhecimentos de Informática 05

Noções de Direito Administrativo 10
Língua Inglesa ou Língua Espa-

nhola
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1011PAS - Comunicação Social (Re-
lações Públicas)

Conhecimentos Específicos 10

Total de Questões 60
Discursiva Desenvolvimento de tema relacionado às disciplinas de

Conhecimentos Específicos divulgados no Anexo I deste
Edital

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGO O C U PA Ç Ã O TIPO DE

P R O VA
CONTEÚDO NÚMERO DE

QUESTÕES
PAL - Profissional de

Atividades de Logística
2020PAL - Engenheiro Agrimensor

ou Cartógrafo ou Geógrafo
2021PAL - Engenheiro Agrônomo
ou Engenheiro Florestal ou Enge-

nheiro

Objetiva Língua Portuguesa 20

Raciocínio Lógico 05
Legislação do Confea 15

Conhecimentos de Informática 05
Agrícola ou Engenheiro de Pesca ou

Meteorologista
2022PAL - Engenheiro Civil ou En-
genheiro Ambiental ou Engenheiro

Noções de Direito Administrativo 10

Sanitarista
2023PAL - Engenheiro Eletricista ou
Engenheiro Eletrônico ou Engenhei-
ro de Computação ou Engenheiro de

Conhecimentos Gerais 05

Controle e Automação
2024PAL - Engenheiro Químico ou

de Alimentos ou de Materiais ou
Têxtil

2025PAL - Engenheiro Mecânico ou

Total de Questões 60

Metalúrgico ou Naval e Oceânico ou
Aeronáutico ou de Produção

2026PAL - Geólogo ou Engenheiro
Geólogo ou Engenheiro de Minas

Discursiva Desenvolvimento de tema específico da área de forma-
ção

6.2. As Provas Objetivas constarão de questões objetivas de múltipla escolha, terão uma única
resposta correta e versarão sobre os conteúdos programáticos contidos no Anexo II deste Edital. 6.3. A
Prova de Redação versará sobre um tema geral e a Prova Discursiva constará do desenvolvimento de
tema relacionado às disciplinas de Conhecimentos da área de atuação/formação. 6.4. As Provas Objetivas
e de Redação ou Discursiva serão de caráter eliminatório e classificatório e serão avaliadas conforme os
critérios estabelecidos no Capítulo VIII e IX deste Edital. VII - Da Prestação das Provas - 7.1. As Provas
serão realizadas em Brasília/DF na data prevista de 18 de dezembro de 2011, em locais e horários a
serem comunicados oportunamente no Edital de Convocação para as Provas Objetivas, Redação e
Discursiva, a ser publicado no Diário Oficial da União e pela Internet no endereço eletrônico da Cetro
Concursos (www.cetroconcursos.com.br), observado o horário oficial de Br a s í l i a / D F.

CARGO DATA DA PROVA
PERÍODOS DE APLICAÇÃO

PSA - Profissional de Serviços ADMINISTRATIVOS
PSt - Profissional de Serviços Técnicos

NÍVEL MÉDIO
1 8 / 1 2 / 2 0 11
DOMINGO

PERÍODO DA MANHÃ
PAS - PROFISSIONAL DE ATIVIDADES DE SUPORTE

PAL - Profissional de Atividades de Logística
NÍVEL SUPERIOR

1 8 / 1 2 / 2 0 11
DOMINGO

PERÍODO DA TARDE

7.1.1. As provas serão aplicadas em Brasília/DF, salvo se
necessário, em decorrência do número de candidatos inscritos ex-
cederem à oferta de lugares adequados existentes nas escolas de
Brasília/DF, a Cetro Concursos reserva-se ao direito de alocá-los em
cidades próximas determinadas para aplicação das provas, não as-
sumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e
alojamento desses candidatos. 7.1.2. Ao candidato só será permitida a
participação nas provas, na respectiva data, horário e local constante
no Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União -
DOU ou no endereço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetro-
concursos.com.br). 7.1.3. Não será permitida, em hipótese alguma,
realização das provas em outra data, horário ou fora do local de-
signado. 7.1.4. Será de responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 7.2. Os
eventuais erros de digitação de nome, número de documento de
identidade, sexo, data de nascimento etc. deverão ser corrigidos so-
mente no dia das respectivas provas em formulário específico. 7.2.1.
Caso haja inexatidão em informação relativa à opção de cargo/ocu-
pação, o candidato deverá entrar em contato com o SAC - Serviço de
Atendimento ao Candidato da Cetro Concursos, antes da realização
das provas, pelo telefone (11) 3146-2777, no horário das 08h às 18h
(horário oficial de Brasília/DF), exceto sábados, domingos e feriados.
7.2.1.1. Caso o erro constatado tenha sido motivado por preenchi-
mento incorreto por parte do candidato, não será efetuada a correção,
sob hipótese alguma. 7.3. O candidato deverá comparecer ao local

designado para a prova com antecedência mínima de 60 minutos,
munido de: a) Comprovante de inscrição; b) Original de um dos
documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade;
Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pela Secretaria de Se-
gurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência
Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal
valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF
etc.) e Carteira Nacional de Habilitação - CNH (com fotografia na
forma da Lei nº 9.503/97); c) Caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, lápis preto nº 02 e borracha macia. 7.3.1. Os documentos apre-
sentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a
identificação do candidato com clareza. 7.3.2. O comprovante de
inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como
documento de identidade. 7.3.3. Caso o candidato esteja impossi-
bilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que
será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 7.3.3.1. A
identificação especial também será exigida do candidato cujo do-
cumento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia
e/ou à assinatura do portador. 7.3.4. Não serão aceitos como do-

cumentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, car-
teiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis,
não identificáveis e/ou danificados. 7.3.5. Não serão aceitas cópias de
documentos de identidade, ainda que autenticadas. 7.4. Não haverá
segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o
atraso ou a ausência do candidato. 7.5. No dia da realização das
provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação,
a Cetro Concursos procederá à inclusão do referido candidato por
meio de preenchimento de formulário específico, mediante a apre-
sentação do documento original de identidade e comprovante de ins-
crição. 7.5.1. A inclusão de que trata o item 7.5. será realizada de
forma condicional e será confirmado pela Cetro Concursos na fase de
julgamento das provas, com o intuito de se verificar a pertinência da
referida inclusão. 7.5.2. Constatada a improcedência da inscrição de
que trata o item 7.5., esta será automaticamente cancelada sem direito
a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, consi-
derados nulos todos os atos dela decorrentes. 7.6. No dia da rea-
lização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou per-
manecer no local de exame com armas ou utilizar aparelhos ele-
trônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop,
receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio di-
gital, relógio com banco de dados) e outros equipamentos similares,
bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta
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