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2.3.8. Para a comprovação da deficiência declarada, não serão aceitas De-
claração, Exame, Prontuário, Receita e outros documentos que não se constituam em
Laudo Médico.

2.4. A pessoa com deficiência participará do Certame em igualdade de con-
dições com os demais no que se refere ao conteúdo das Provas, à avaliação e aos
critérios de aprovação, ao dia, ao horário, ao local de aplicação, ao tempo de realização
das Provas e à nota mínima exigida, sendo-lhe, porém, assegurada acessibilidade ao re-
cinto onde se realizarão as Provas.

2.5. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas
listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas
com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos, observada a rigorosa
ordem de classificação.

2.5.1. A pessoa com deficiência que, na listagem geral com a pontuação de
todos os candidatos, obtiver classificação dentro do número de vagas oferecidas para
ampla concorrência, será convocado para assumir essa vaga, independentemente de es-
tar inscrito no Concurso Público como pessoa com deficiência.

2.6. Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e audi-
tivas passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos, desde
que não se enquadrem aos índices mínimos estabelecidos na Legislação pertinente.

2.7. As vagas reservadas nos termos deste item 2 que não forem ocupadas
por falta de candidatos com deficiência, ou por reprovação destes no Concurso Público
ou no Exame Médico, serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita obser-
vância à ordem classificatória.

3. DOS REQUISITOS PARA A CONVOCAÇÃO

3.1. Para a convocação dos aprovados para os cargos disponíveis, o candi-
dato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

3.1.1. Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma esta-
belecida neste Edital;

3.1.2. Ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimen-
to do gozo dos direitos políticos, na forma do art. 12 § 1º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 03/94,
nos termos do Decreto nº 3.297/2001.

3.1.3. Estar quite com as obrigações eleitorais;

3.1.4. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do
sexo masculino;

3.1.5. Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

3.1.6. Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos, na data da posse;

3.1.7. Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível
com nova investidura em cargo público;

3.1.8. Ser aprovado em inspeção médica, com vistas à avaliação da aptidão
física e mental para o emprego, a ser realizado por meio de serviços médicos creden-
ciados ou contratado pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;

3.1.9. Comprovar a qualificação mínima exigida, na data da contratação, em
conformidade com o disposto no Anexo II deste Edital;

3.1.10. Cumprir na íntegra as determinações contidas neste Edital.

3.2. A falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do
Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis.

4 - DA INSCRIÇÃO

4.1. Antes de inscrever-se, o Candidato deverá certificar-se de que preenche
todos os requisitos constantes deste Edital.

4.2. Ao inscrever-se o candidato deverá indicar o cargo a que concorre e op-
tar pelo tipo de vaga (regular ou deficiente), quando for o caso.

4.2.1. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, das instruções específicas para exer-
cer o cargo pretendido e das demais informações que porventura venham a ser divul-
gadas, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

4.3. A taxa de inscrição será de:

Nível Valor da Taxa
(R$)

Superior 60,00
Médio 50,00

4.4. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período determinado.

4.5. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em qualquer hipótese,
salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.

4.6. As pessoas com deficiência, quando do preenchimento do Requerimento
de Inscrição, deverá assinalar sua condição no campo apropriado a este fim. Obrigato-
riamente deverá declarar se deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com de-
ficência e proceder de acordo com os subitens 2.3., 2.3.1. e 2.3.2. deste Edital.

4.6.1. Aquele que, no requerimento de inscrição, não declarar ser Pessoa com
Deficiência, concorrerá somente às vagas de ampla concorrência.

4.6.2. O candidato, caso necessite de prova em condições especiais, deverá
declarar essa necessidade no ato do preenchimento do requerimento de inscrição, nas
formas abaixo especificadas:

a) Indicar se necessário, o método através do qual deseja realizar a prova:
com Intérprete de Libras, com ledor ou Prova Ampliada;

b) Solicitar a realização da prova em sala de fácil acesso, no caso de di-
ficuldade de locomoção.

4.6.2.1. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os cri-
térios de viabilidade e de razoabilidade.

4.6.2.2. A pessoa com Deficiência que necessitar de tempo adicional para a
realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emi-
tido por especialista da área de sua deficiência, durante o período de inscrição constante
no Cronograma - Anexo I do Edital. Para tal a pessoa deverá se dirigir à Sede da CE-
PERJ situada na Avenida Carlos Peixoto, nº 54, Térreo, Botafogo, Rio de Janeiro.

4.6.3. O candidato poderá obter informações relativas ao Concurso Público pe-
lo telefone (21) 2334-7100 - SAC ou pelos endereços eletrônicos sac@ceperj.rj.gov.br /
sacceperj@gmail.com e, para envio de fax, os telefones (21) 2334-7125/7130, no horário
das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

4.6.4. As inscrições para o Concurso Público poderão ser realizadas via In-
ternet ou via Posto de Inscrição na CEPERJ.

4.7. Caso pretenda obter isenção do pagamento da taxa de inscrição, nos ter-
mos do dispositivo normativo expresso pelo art. 72 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989, o candidato de-
verá protocolizar requerimento no período previsto no Cronograma do Concurso Público,
constante do Anexo I, no local relacionado no subitem 4.9.1.1.

4.7.1. A Portaria FESP RJ nº 8.291, de 11 de março de 2008, que estabelece
os critérios para concessão de isenção do pagamento da taxa de inscrição dos Processo
Seletivos Públicos realizados pela CEPERJ, assim como a Ordem de Serviço DRS/FESP
RJ nº 001, de 04 de abril de 2008, que define os indicadores para a comprovação da
hipossuficiência, estarão disponibilizadas aos interessados no site www.ceper.rj.gov.br.

4.7.2. O requerimento será dirigido ao Diretor da Diretoria de Concursos e
Processos Seletivos da CEPERJ e incluirá a qualificação completa do requerente, a cópia
do Requerimento de Inscrição devidamente preenchido, os fundamentos do pedido de
isenção, a cópia do comprovante de residência, a cópia de comprovante de renda do
requerente ou de quem este dependa economicamente, a declaração de dependência
econômica firmada por quem provê o sustento do requerente (quando for o caso), a de-
claração de renda do núcleo familiar e demais documentos eventualmente necessários à
comprovação da alegada hipossuficiência de recursos.

4.7.2.1. O Requerimento de que trata o subitem anterior estará disponível a
todos os candidatos interessados no site www.ceperj.rj.gov.br

4.7.2.2. Para efeito de solicitação de isenção de taxa de inscrição será con-
siderado o prazo previsto no art. 2º, § 2º, da Portaria FESP RJ nº 8.291, de 11 de março
de 2008, que estabelece como prazo até 10 (dez) dias úteis antes do término da ins-
crição, que não será suspenso nem interrompido.

4.7.3. O candidato deverá primeiramente efetuar sua inscrição, para pos-
teriormente requerer a isenção pretendida.

4.7.3.1. Os pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição de-
feridos de candidatos não inscritos serão automaticamente cancelados.

4.7.4. O candidato que pretender obter a isenção da taxa de inscrição ficará
responsável, civil e criminalmente, pelas informações e documentos que apresentar.

4.7.5. Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao
candidato que:

4.7.5.1. Omitir informações ou torná-las inverídicas;
4.7.5.2. Fraudar e ou falsificar qualquer documento exigido;
4.7.5.3. Deixar de apresentar os documentos previstos no art. 3º da Ordem de

Serviço DRS/FESP RJ nº 001, de 04 de abril de 2008;
4.7.5.4. Não observar o prazo estabelecido para requerimento da isenção da

taxa de inscrição, previsto no cronograma - Anexo I.

4.7.6. Não será permitida a entrega de documentos ou a sua complementação
em data posterior ao término do prazo previsto para requerer isenção.

4.7.7. Após o término do período de pedido de isenção, a CEPERJ providen-
ciará no seu site www.ceperj.rj.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a
publicação das isenções deferidas e indeferidas.

4.7.8. Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá
retirar no período mencionado no Cronograma - Anexo I, o Cartão de Confirmação de
Inscrição - CCI, do qual constará a data, o horário e o local de realização da prova.

4.7.9. Em caso de indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição,
caso seja do seu interesse, o candidato poderá efetuar o recolhimento da taxa de ins-
crição.

4.8. INSCRIÇÃO VIA INTERNET

4.8.1. Acessar o site www.ceperj.rj.gov.br, onde estarão disponíveis o Edital e
seus Anexos, o Requerimento de Inscrição e o Boleto Bancário.

4.8.2. Ler o Edital de Abertura para conhecimento das Normas Reguladoras
do Concurso

Público.

4.8.3. Inscrever-se, no período previsto no Cronograma - Anexo I através de
Requerimento específico disponível no site www.ceperj.rj.gov.br.

4.8.4. O candidato Portador de Deficiência deverá preencher o Requerimento
de Inscrição, em conformidade com as orientações constantes do item 2 e seus subitens
e dos subitens 4.6. a 4.6.2.

4.8.5. Imprimir o boleto bancário.

4.8.6. O pagamento deverá ser efetuado obrigatoriamente por meio de boleto
bancário específico, emitido após a conclusão de preenchimento do Requerimento de Ins-
crição on-line, sendo este o único meio aceito para a efetivação da inscrição.

4.8.7. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência ban-
cária, preferencialmente no Banco Itaú, obrigatoriamente por meio do boleto bancário.

4.8.8. Não serão aceitos depósitos bancários ou qualquer tipo de transferência
bancária a favor da CEPERJ como forma de pagamento da Taxa de Inscrição.

4.8.9. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até a data do
vencimento no boleto bancário.

4.8.10. A inscrição só será efetivada após a confirmação, pela instituição ban-
cária, do pagamento do boleto bancário.

4.8.11. Os candidatos devem procurar fazer as inscrições com antecedência,
evitando sobrecarga dos mecanismos de inscrição nos últimos dias do prazo de inscri-
ção.

4.8.12. A CEPERJ não se responsabiliza por solicitação de inscrição via in-
ternet não recebida, por qualquer motivo, seja de ordem técnica dos equipamentos, fa-
lhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados por procedimento
indevido dos usuários.

4.8.13. O candidato deverá certificar-se de que sua inscrição foi efetuada pela
Internet depois de 06 (seis) dias úteis após o pagamento do boleto bancário. Caso não
tenha sido efetivada a inscrição, comparecer a CEPERJ, situada na Av. Carlos Peixoto no

54, sala 204 - Botafogo - Rio de Janeiro RJ, entre 10h e 16h, portando o boleto bancário
pago e o Requerimento de Inscrição impresso ou enviá-lo, por fax, para o telefone
(0xx21) 2334-7130.

4.8.14. As informações em relação ao Cronograma do Concurso Público es-
tarão disponíveis no site www.ceperj.rj.gov.br, no ato da inscrição, e não eximem o can-
didato do dever de acompanhar, através do Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado
do Rio de Janeiro, as publicações de todos os Atos e Editais referentes ao certame.

4.8.15. O candidato é responsável pelas informações prestadas no Requeri-
mento de Inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento
desse documento.

4.8.16. O candidato deverá identificar claramente, no Requerimento de Inscri-
ção, o Emprego Público ao qual concorre, sendo de sua inteira responsabilidade o pre-
enchimento correto.

4.8.17. A opção pelo cargo deverá ser efetivada no momento da inscrição,
sendo vedada ao candidato qualquer alteração posterior ao pagamento da taxa de ins-
crição. Havendo necessidade de alteração, deverá efetuar uma nova inscrição, sem de-
volução do valor da taxa anteriormente paga.

4.8.18. Não serão aceitas inscrições por via postal ou fac-símile, nem em ca-
ráter condicional.

4.8.19. O candidato inscrito terá exclusiva responsabilidade pelas informações
cadastrais fornecidas, sob as penas da Lei.

4.9. INSCRIÇÃO VIA POSTO DE INSCRIÇÃO PRESENCIAL

4.9.1. Para os candidatos que não tiverem possibilidade de acesso à internet
será disponibilizado Posto de Inscrição Presencial, que funcionará no período de inscri-
ção constante do Cronograma - Anexo I.

4.9.1.1. Postos de Inscrição Presencial para todos os candidatos:

Rio de Janeiro: Sede da CEPERJ - Avenida Carlos Peixoto, 54 - Térreo -
Botafogo Rio de Janeiro, de segunda à sexta-feira, no horário de 9h às 16 horas,
exceto sábado, domingo e feriado.

4.9.2. O candidato deverá dirigir-se ao Posto, munido de documento oficial de
identidade original.

4.9.3. Efetivada a inscrição, receber o Comprovante e o Boleto Bancário para
pagamento da taxa de inscrição.

4.9.4. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, obrigatoriamente por meio do
boleto bancário, em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Itaú.

4.9.5. Não serão aceitos depósitos bancários ou qualquer tipo de transferência
bancária a favor da CEPERJ como forma de pagamento da Taxa de Inscrição.

4.9.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até a data do
vencimento no boleto bancário

4.9.7. A inscrição só será efetivada após a confirmação, pela instituição ban-
cária, do pagamento do boleto bancário.

4.9.8. Opcionalmente, o candidato poderá comparecer ao posto com o com-
provante de pagamento para obter o Manual do Candidato.

4.9.9. A inscrição deverá ser efetuada pelo próprio candidato ou, em caso de
impedimento, através de Procurador, mediante entrega da respectiva procuração com fir-
ma reconhecida acompanhada de cópia de documento de identidade do candidato e
apresentação da identidade do Procurador.

4.9.10. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pe-
las informações prestadas por seu procurador na Ficha de Inscrição, arcando com as
consequências de eventuais erros no preenchimento do documento.

4.10. Emissão de Segunda Via do Boleto Bancário

Caso o boleto impresso pelo candidato se extravie, é possível emitir uma se-
gunda via. Para tal, o candidato deve seguir os seguintes passos:

4.10.1. Acessar o site www.ceperj.rj.gov.br .
4.10.2. Acessar o link “Segunda Via de Boleto Bancário”.
4.10.3. Informar o CPF utilizado no preenchimento da ficha de inscrição e cli-

car em “Gerar boleto”.
4.10.4. Imprimir o boleto apresentado.
4.10.5. Pagar o boleto em qualquer Agência Bancária.

5. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

5.1. Via Internet

5.1.1. No período previsto no Cronograma - Anexo I, o candidato deverá aces-
sar o site www.ceperj.rj.gov.br

5.1.2. Acessar o link “Confirmação de Inscrição”.

5.1.3. Informar o número do seu CPF e imprimir o Cartão de Confirmação de
Inscrição - CCI, que conterá informações quanto à data, horário e local de realização da
prova objetiva.

5.1.4. Conferir os dados constantes do Cartão de Confirmação de Inscrição -
CCI, verificando se estão corretos. Havendo inexatidão nas informações, solicitar, de ime-
diato, as retificações necessárias através dos correios eletrônicos: sac@ceperj.rj.gov.br ou
saceperj@gmail.com

5.1.5. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a verificação de seus
dados no Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI, assumindo as consequências ad-
vindas.

5.1.6. A existência de informações quanto à data, horário e local de realização
da Prova no Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI não exime o Candidato do dever
de acompanhar, pelo Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, as
publicações de todos os Atos e Editais referentes ao Concurso Público.

5.2. Via Posto de Inscrição

5.2.1. O candidato deverá retornar ao Posto onde realizou a sua inscrição,
nos horários estabelecidos no subitem 4.9.1.1, para a retirada do Cartão de Confirmação
de Inscrição - CCI, no período determinado no cronograma do Concurso Público cons-
tante do Anexo I.

5.2.2. É obrigação de o candidato conferir os dados constantes do Cartão de
Confirmação de Inscrição - CCI, verificando se estão corretos. Havendo inexatidão nas
informações do Cartão, solicitar de imediato as retificações necessárias para correções
posteriores.

5.2.3. Será de responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento no
Posto e a verificação de seus dados no Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI no
prazo determinado, assumindo as consequências advindas.

6. DAS PROVAS PRÁTICAS

6.1. PARA TAQUÍGRAFO - PRIMEIRA ETAPA
6.1.1. A Prova Prática de Taquigrafia será de caráter eliminatório e classifi-

catório e valerá no máximo 50 (cinquenta) pontos.

6.1.2. A Prova Prática será realizada conforme escala, local, dias e horários a
serem divulgados no Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI a ser impresso no pe-
ríodo previsto no Cronograma - Anexo I.

6.1.2.1. Para esta Prova todos os candidatos inscritos deverão comparecer ao
local previsto com no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência, munido de original do Do-
cumento de Identidade, Cartão de Confirmação de Inscrição, caneta esferográfica, tinta
azul ou preta, ou lápis, prancheta e bloco de papel para Taquigrafia onde fará o seu
registro taquigráfico.

6.1.2.2. O Bloco não deverá conter nenhuma anotação e será verificado na
entrada.

6.1.3. A Prova Prática para taquígrafo consistirá em apanhamento taquigráfico
de Texto Parlamentar a ser sorteado 5 (cinco) minutos antes do início efetivo da Prova,
na presença dos candidatos.

6.1.4. O Texto Parlamentar de que trata o subitem anterior será ditado à ve-
locidade crescente de 60 (sessenta) a 70 (setenta) palavras por minuto, durante o tempo
máximo de 05 (cinco) minutos.

6.1.5. Em seguida, o candidato procederá à decifração do texto e a trans-
crição do apanhamento textual, de forma manuscrita, em papel padronizado fornecido pe-
la CEPERJ, durante o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos.

6.1.6. Ao final da transcrição, o candidato deverá entregar a transcrição ma-
nuscrita, que será desidentificada na presença do candidato para posterior correção.

6.1.7. As folhas taquigrafadas serão rubricadas pelo candidato e anexadas a
sua identificação.

6.1.8. A correção da Prova Prática obedecerá aos critérios de fidelidade constante do quadro abaixo:

Critérios Pontuação

1. Palavra omitida ou acrescida - 0,15

2.
Palavras grafadas incorretamente (diferente do texto)

- 0,15

3.
Uso indevido da língua culta

(ortografia e pontuação) - 2,0

6.1.9. Os erros cometidos numa mesma palavra não serão computados cumulativamente.

6.1.10. Não serão consideradas as palavras soltas ou descontextualizadas, que não formem sentido em uma fra-
se.

6.1.11. Será considerado habilitado o candidato que obtiver um total igual ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos.
6.1.12. Atribuir-se-á nota 0 (zero) à prova que apresentar sinal, expressão ou convenção que possibilite a identificação do

candidato.
6.1.13. Adotar-se-á, em todas as provas, critério que impeça a identificação do candidato, para sigilo do julgamento.
6.1.14. O procedimento de identificação da Prova Prática para Taquígrafo, após a sua correção, será realizado em Au-

diência Pública, na data prevista no Cronograma - Anexo I, na Sede da CEPERJ, à Avenida Carlos Peixoto, nº 54, Botafogo - RJ, em
horário a ser divulgado em Edital no site www.ceperj.rj.gov.br , sem exigência de quorum mínimo.

6.2. PARA DIGITADOR - SEGUNDA ETAPA

6.2.1. A Prova Prática de Digitação será de caráter eliminatório e classificatório e valerá no máximo 40 (quarenta) pon-
tos.

6.2.2. Serão convocados para a Prova Prática os candidatos habilitados na Prova Objetiva, em até 10 (dez) vezes o
número de vagas para o cargo, respeitada rigorosamente a ordem de classificação.

6.2.2.1. A Prova Prática será realizada conforme escala, local, dias e horários a serem divulgados no Edital de Convo-
cação no período previsto no Cronograma - Anexo I.

6.2.3. A Prova Prática para Digitador constará da digitação das seguintes tarefas, que deverá ser realizada em 40 (qua-
renta) minutos).

Tarefa 1 : Digitação de um texto no MSOffice Word, com emprego de recursos do Software.

Tarefa 2 : Digitação de uma planilha no MSOffice Excel, com emprego de recursos do Software.

6.2.4. As duas tarefas acima elencadas deverão ser executadas no tempo máximo de 45 (quarenta e cinco) minutos.

6.2.5. A Prova Prática visa avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração
prática das atividades a serem desempenhadas no exercício das atribuições do cargo.

6.2.6. Para a Prova Prática serão considerados os seguintes critérios de avaliação:

TAREFA CRITÉRIOS VALOR DO CRITÉ-
RIO

1. Digitação de texto no MSOffice
Word, com emprego de recursos
do software.

Acionamento do Word, com utilização dos re-
cursos do software como estilos, fontes, cores,
dentre outros.

10 pontos

Utilização dos recursos do Word como tabelas,
imagens e figuras e formatação.

10 pontos

Salvar o arquivo com a tarefa realizada no
Word.

1 ponto

2. Digitação de texto no MSOffice
Excel, com emprego de recursos
do software.

Eficiência na execução das tarefas no Word. 2 pontos
Observação: O tempo máximo de
execução é de 40 (quarenta) minu-
tos para realização de toda a prova
(duas tarefas).

Domínio e facilidade no uso dos recursos do
Word.

1 ponto

Acionamento do Excel, com utilização dos re-
cursos do software como estilos, fontes, cores,
ajuste de colunas e células, bordas, criação de
gráficos, formatação, dentre outros.

12 pontos

Salvar o arquivo com a tarefa realizada no Ex-
cel.

1 ponto

Eficiência na execução das tarefas no Excel. 2 pontos
Domínio e facilidade no uso dos recursos do
Excel.

1 ponto

TOTAL 40 (quarenta) pontos

6.2.7. Ao final da digitação das tarefas, o candidato deverá entregar a sua folha digitada, que será desidentificada na
presença do candidato para posterior correção.

6.2.8. O procedimento de identificação da Prova Prática de Digitador, após a sua correção, será realizado em Audiência
Pública, na data prevista no Cronograma - Anexo I, na Sede da CEPERJ, à Avenida Carlos Peixoto, nº 54, Botafogo - RJ, em horário
a ser divulgado em Edital no site www.ceperj.rj.gov.br , sem exigência de quorum mínimo.

7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS

7.1. Para o cargo de Especialista Legislativo Nível IV - Comissão Especialidade de Assessoramento às Comissões a Prova
Objetiva se constituirá em Etapa Única do Concurso Público.

7.2. Para o cargo de Especialista Legislativo Nível IV - Taquigrafia e Debates na Especialidade de Taquigrafia a Prova
Objetiva se constituirá em 2ª Etapa do Concurso Público.

7.2.1. Serão convocados para esta Prova todos os candidatos Habilitados na Prova Prática de Taquigrafia.

7.3. Para o cargo de Especialista Legislativo Nível III - Divulgação e Relações Públicas na Especialidade de Digitador a
Prova Objetiva se constituirá em 1ª Etapa do Concurso Público.

7.4. A estrutura da Prova Objetiva para todos os cargos, incluindo as disciplinas e a quantidade de questões, encontra-se
no Anexo IV deste Edital.

7.5. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 70 (setenta) questões para o cargo de
Especialista Legislativo Nível IV - Comissão Especialidade de Assessoramento às Comissões, 50 (cinqüenta) questões para o cargo
de Especialista Legislativo Nível IV - Taquigrafia e Debates, na Especialidade de Taquígrafo e 40 (quarenta) questões para o cargo
de Especialista Legislativo Nível III - Divulgação e Relações Públicas na Especialidade de Digitador.

7.6. As questões serão do tipo múltipla escolha, com 05 alternativas de respostas, valendo 1 (um) ponto cada questão,
sendo considerado Aprovado o candidato que obtiver o mínimo de pontos exigidos, por conteúdo e total da Prova, conforme Quadro
de Provas constante do Anexo II.

7.7. O candidato deverá assinalar, em cada questão da Prova Objetiva, somente uma das opções.

7.8. Será atribuída NOTA ZERO à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver
emenda, rasura ou mais de uma ou nenhuma resposta assinalada.

7.9. As questões serão elaboradas com base no Conteúdo Programático constante do Anexo V.


