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8.9. Nenhum candidato fará prova fora do dia, horário e local fixa-
dos.

8.10. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada nem jus-
tificativa de falta, sendo considerado eliminado do Concurso Público o
candidato que faltar à prova.

8.11. No caso de prova realizada com o auxílio de um fiscal ledor,
este, além de auxiliar na leitura da prova, também transcreverá as
respostas para o cartão de respostas do candidato, sempre sob a su-
pervisão de outro fiscal, devidamente treinado. Ao término da prova,
será lavrado um termo com as assinaturas do candidato, do fiscal le-
dor e do fiscal supervisor.

8.12. Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada
dos candidatos, em qualquer hipótese.

8.13. Somente decorrida 01 (uma) hora do início da Prova, o candi-
dato poderá retirar-se da sala de Prova, mesmo que tenha desistido
do Concurso Público.

8.14. O candidato só poderá sair levando o Caderno de Questões da
Prova Objetiva quando faltar 1 (uma) hora para o término da prova. O
Candidato que se retirar antes de cumprido esse prazo estará abrin-
do mão voluntariamente do direito de posse de seu Caderno de
Questões, não podendo reivindicá-lo posteriormente.

8.14.1. O candidato que se retirar antes do prazo mínimo que lhe per-
mita levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua mar-
cação de respostas, em qualquer hipótese ou meio. Em caso de
descumprimento dessa determinação, o fato será registrado em
ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do
candidato.

8.15 Ao terminar a sua prova, o candidato entregará ao fiscal de sala,
o Cartão de Respostas devidamente assinado e o Caderno de Re-
dação com o campo reservado para identificação do candidato, cons-
tante da capa do caderno, preenchido corretamente.

8.15.1. A identificação de que trata o subitem anterior constará de no-
me do candidato, número de inscrição, cargo a que concorre e local
de realização da prova.

8.15.2. A desidentificação do Caderno de Redação será realizada à
época de sua correção pela CEPERJ.

8.15.3. O local indicado para o desenvolvimento do tema da Redação,
localizado na parte interna do caderno, não poderá conter nenhum ti-
po de sinalização, tais como: nome do candidato, iniciais de nomes,
rubrica, desenhos e qualquer outro sinal que possa levar à identifi-
cação do candidato, sob pena de sua exclusão do certame.

8.16. Durante a realização das Provas, não será permitida a comu-
nicação entre os candidatos, o empréstimo de qualquer material, li-
vros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.

8.17. O candidato não poderá utilizar no local de aplicação da Pro-
vas: telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, relógio digital com receptor, má-
quinas calculadoras, ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou
passiva, sob pena de ser excluído do Concurso Público.

8.17.1. O candidato que portar qualquer aparelho de que trata o su-
bitem 8.17 deverá, obrigatoriamente, acondicioná-lo desligado em sa-
co plástico fornecido pelos fiscais da sala de prova. Caso o telefone
celular de um candidato toque durante a prova, o fato será re-
gistrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a
eliminação do candidato.

8.17.2. Está prevista, como medida preventiva com vistas à segurança
do concurso, a utilização do detector de metais.

8.18. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer em sala,
sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a Prova ou
o tempo tiver se esgotado, e após terem registrados seus nomes na
Ata da Prova pela fiscalização.

8.19. O candidato que insistir em sair da sala descumprindo os dis-
postos nos subitens 8.13, 8.14 e 8.15, deverá assinar o Termo de De-
sistência e, caso se negue, será lavrado Termo de Ocorrência, tes-
temunhado por dois outros candidatos, pelos fiscais e pelo Executor
do local.

8.20. Qualquer observação por parte dos candidatos será igualmente
lavrada na Ata, ficando seus nomes e números de inscrição registra-
dos pelos fiscais.

8.21. Não será permitido o ingresso de pessoas estranhas ao Con-
curso Público no local de Prova, com exceção dos acompanhantes
das Pessoas com Deficiência e das candidatas que estejam amamen-
tando, que ficarão em dependências designadas pelo Executor.

8.22. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
Provas, inclusive aquele decorrente de afastamento do candidato da
sala de Prova, exceto no caso previsto no subitem 5.5.1.1. .

8.23. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de
realização da prova como justificativa por sua ausência. O não com-
parecimento à prova, qualquer que seja o motivo, será considerado
como desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Con-
curso Público.

8.24. Não será permitida durante a realização da prova a utilização de
livros, códigos, manuais, anotações, impressos ou qualquer outro ma-
terial de consulta, inclusive consulta à legislação comentada ou ano-
tada.

9. DA EXCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO

Será excluído do Concurso Público o candidato que:

9.1. Faltar ou chegar atrasado à prova, seja qual for a justificativa,
pois em nenhuma hipótese haverá segunda chamada.

9.2. Utilizar ou manter ligado, no local da prova, telefone celular, bip,
walkman, rádio, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, no-
tebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer
outro meio de comunicação ativa ou passiva.

9.3. Utilizar-se, no decorrer da prova, de qualquer fonte de consulta,
máquinas calculadoras ou similares, ou for flagrado em comunicação
verbal, escrita ou gestual com outro candidato.

9.4. Estabelecer comunicação com outros candidatos, tentar ou usar
meios ilícitos ou fraudulentos, efetuar empréstimos de material ou, ain-
da, praticar atos de indisciplina contra as demais normas contidas
neste Edital.

9.5. O candidato que se negar a atender ao disposto no subitem 8.14.
e 8.14.1.

9.6. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de
Respostas ou os Cadernos de Questões das Provas Objetivas e Re-
dação, ressalvado o disposto no subitem 8.14.

9.7. Ausentar-se da sala, após ter assinado a Lista de Presença, sem
o acompanhamento do fiscal.

9.8. Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas das Provas Ob-
jetivas e o Caderno de Redação, ao término do tempo destinado à
realização da Prova.

9.9. Deixar de assinar, concomitantemente, o Cartão de Respostas, o
Caderno de Redação e a Lista de Presença.

9.10. Dispensar tratamento incorreto ou descortês a qualquer pessoa
envolvida ou autoridade presente à aplicação da prova, bem como
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido, sendo imputada ao candidato, no caso de
perturbação da ordem pública, a devida responsabilidade criminal..

9.11. Comportar-se de maneira desrespeitosa ou inconveniente.

9.12. Utilizar-se de processos ilícitos, constatados após a Prova, por
meio eletrônico, estatístico, visual ou grafotécnico, o que acarretará a

anulação de sua Prova e a sua eliminação automática do Concurso
Público.

9.13. Deixar de apresentar, quando convocado, ou não cumprir, nos
prazos estabelecidos, os procedimentos necessários à convocação.

9.14. Deixar de apresentar qualquer dos documentos que atendam
aos requisitos estipulados neste Edital.

9.15. Quebrar o sigilo da Prova mediante qualquer sinal que possi-
bilite a identificação.

10. DOS RECURSOS

10.1. DA PROVA OBJETIVA

10.1.1. O candidato que julgar-se prejudicado poderá recorrer, após a
publicação do Gabarito Preliminar, no período descrito no cronograma
do Concurso Público - Anexo I.

10.1.2. O requerimento deverá ser redigido em formulário próprio, por
questão, com indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente fundamentado.

10.1.3. O candidato deverá comprovar as alegações com a citação de
artigos de legislação, itens, páginas de livros, nomes de autores, jun-
tando, sempre que possível, cópias dos comprovantes.

10.1.4. O candidato deverá utilizar-se do modelo de formulário que es-
tará disponível na CEPERJ e na internet, através do site www.ce-
perj.rj.gov.br, e entregá-lo na sede CEPERJ, situada na Av. Carlos
Peixoto, 54 - Botafogo - RJ, até às 16h do último dia da data prevista
no Cronograma - Anexo I, ou enviá-lo via Sedex, postado até o último
dia previsto no Cronograma, para a Coordenadoria de Planejamento
da Diretoria de Concursos e Processos Seletivos da CEPERJ, na
Avenida Carlos Peixoto, nº 54, sala 203 - Botafogo - RJ - CEP
22.290.090.

10.1.5. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver funda-
mentado ou for interposto fora do prazo previsto no Cronograma, ou
que contiver, como fundamentação, cópia dos argumentos apresenta-
dos em outros recursos.

10.1.6. Não serão aceitos recursos encaminhados por fax ou Internet.

10.1.7. Constitui última instância, para recursos e revisão, a decisão
da Banca Examinadora, que é soberana em suas decisões, razão pe-
la qual serão indeferidos liminarmente recursos ou revisões adicio-
nais.

10.1.8. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos corres-
pondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos
os candidatos, indistintamente. Se houver alteração, por força de im-
pugnações, do gabarito oficial, tal alteração valerá para todos os can-
didatos, independentemente de terem recorrido.

10.1.9. Os pareceres dos recursos julgados indeferidos serão anexa-
dos aos respectivos processos, que ficarão à disposição dos candi-
datos, para ciência, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no Protocolo da
CEPERJ, situado na Av. Carlos Peixoto, 54 - Térreo, Botafogo - Rio
de Janeiro/RJ, no horário compreendido entre 10h e 16h.

10.2. DA REDAÇÃO

10.2.1. Somente poderá recorrer o próprio candidato que se julgar
prejudicado após a publicação do Resultado Preliminar da Correção
da Redação. Neste caso, o candidato deverá comparecer à CEPERJ
no setor de Protocolo Geral situado à Avenida Carlos Peixoto, 54 -
Térreo, Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, para vista da Redação corrigida
e, se for o caso, interposição de recurso, nas datas estabelecidas no
Cronograma - Anexo I.

10.3. DA RECONTAGEM DE PONTOS DA AVALIAÇÃO DE TÍTU-
LOS

10.3.1. Após a publicação do resultado preliminar da Avaliação de Tí-
tulos, será concedido ao candidato o direito à recontagem de pontos,
exclusivamente para retificação de eventual erro material, no prazo
estabelecido no Cronograma do Concurso. Neste caso, o candidato
deverá comparecer ao Protocolo da CEPERJ, situado na Avenida Car-
los Peixoto 54, Térreo, Botafogo, Rio de Janeiro, de 2ª a 6ª feira, ex-
ceto feriados e pontos facultativos, no horário das 10 h às 16h.

11. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA
DO CONCURSO PÚBLICO

11.1. O resultado final da Primeira Etapa, com a respectiva classifi-
cação, será publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e
disponibilizado no site da CEPERJ - www.ceperj.rj.gov.br .

11.2. Os Candidatos habilitados na Primeira Etapa do Concurso Pú-
blico serão classificados da seguinte maneira:

11.2.1. Os candidatos a todos os cargos, EXCETO Pedagogo e Pro-
fessor DEGASE Educação Física serão classificados mediante a soma
dos pontos obtidos na Prova Objetiva e na Redação.

11.2.2. Os candidatos aos cargos de Pedagogo e Professor DEGASE
Educação Física serão classificados mediante a soma dos pontos ob-
tidos na Prova Objetiva, na Redação e na Avaliação de Títulos.

11.3. Para os candidatos a todos os cargos, EXCETO Pedagogo e
Professor DEGASE Educação Física, na hipótese de igualdade na no-
ta final dos aprovados, terá preferência na classificação, sucessiva-
mente, o candidato que:

1º) tiver maior idade dentre os candidatos idosos maiores de 60(ses-
senta) anos, na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo 1°
da Lei n° 10.741/2003;

2º) obtiver maior nota na Prova Objetiva;

3º) obtiver maior nota na Redação;

4º) obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos da Prova Ob-
jetiva;

5º) tiver maior idade dentre os candidatos menores de 60 (sessenta)
anos.

11.3.1. Para os candidatos aos cargos de Pedagogo e Professor DE-
GASE Educação Física, na hipótese de igualdade na nota final dos
aprovados, terá preferência na classificação, sucessivamente, o can-
didato que:

1º) tiver maior idade dentre os candidatos idosos maiores de 60(ses-
senta) anos, na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo 1°
da Lei n° 10.741/2003;

2º) obtiver maior nota na Prova Objetiva;

3º) obtiver maior nota na Redação;

4º) obtiver maior pontuação na Avaliação de Títulos;

5º) obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos da Prova Ob-
jetiva;

6º) tiver maior idade dentre os candidatos menores de 60 (sessenta)
anos.

11.4. Os candidatos habilitados na Primeira Etapa serão convocados
para participarem da Segunda Etapa do Concurso Público - Curso de
Formação, dentro do número de vagas estabelecido neste Edital (Ane-
xo II-A), respeitada rigorosamente a classificação final da Primeira
Etapa por cargo/pólo/tipo de vaga.

11.4.1. Os candidatos convocados para o Curso de Formação terão
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia da publicação da
respectiva Convocação, para confirmarem sua participação no referido
Curso. O candidato que não confirmar a sua participação será excluí-
do do certame, sendo convocado outro candidato aprovado, em rigo-
rosa obediência a ordem classificatória por cargo/pólo/tipo de vaga.

11.5. Os demais candidatos aprovados na Primeira Etapa do Concur-
so, cuja classificação, observadas as regras constantes deste Edital,
exceder ao número de vagas estabelecidas para convocação para o

Curso de Formação, constituirão cadastro de reserva e poderão ser
convocados, de acordo com a opção de cargo/pólo/tipo de vaga, den-
tro do período de validade do concurso, caso sejam abertas ou cria-
das novas vagas, de acordo com o interesse da Administração.
11.6. Os candidatos aprovados na Primeira Etapa do Concurso Pú-
blico também serão classificados em uma segunda listagem, de acor-
do com a pontuação final obtida no cargo pretendido, independente-
mente do Polo de opção, com vistas ao preenchimento de futuras va-
gas surgidas para os respectivos Cargos, em Polos não contempla-
dos com vagas neste Edital.

12. DO RESULTADO DA 2ª ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO

12.1. O Resultado Final do Curso de Formação será publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site da
CEPERJ - www.ceperj.rj.gov.br .

12.2. Para aprovação no Curso de Formação, os candidatos deverão
alcançar, cumulativamente, 80% (oitenta por cento) de freqüência glo-
bal e obter, em cada disciplina, aproveitamento igual ou superior a
50% (cinquenta por cento).

12.3. O resultado do Curso de Formação será publicado em três lis-
tas. A primeira lista, de classificação geral, conterá as notas e a clas-
sificação de todos os candidatos, incluindo os candidatos às vagas re-
servadas para negros e índios e para pessoas com deficiência. A se-
gunda lista, de classificação específica, conterá apenas as notas dos
candidatos com deficiência e sua classificação entre si. A terceira lis-
ta, de classificação específica, conterá apenas as notas dos candida-
tos negros e índios e sua classificação entre si.

13. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO
CONCURSO PÚBLICO - 1ª E 2ª ETAPAS

13.1. O Resultado Final do Concurso Público será publicado no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado nos sites da CE-
PERJ - www.ceperj.rj.gov.br .

13.2. A classificação final dos candidatos será determinada pelo so-
matório dos pontos obtidos nas duas etapas do Concurso Público.

13.2.1. Consideradas a opções dos candidatos por cargo/polo/tipo de
vaga, serão publicadas 3 (três) listas de classificação final do concur-
so: a primeira contendo a pontuação e classificação geral de todos os
candidatos, inclusive os candidatos a vagas reservadas a pessoas
com deficiência e a negros e índios, a segunda contendo apenas a
pontuação dos candidatos a vagas reservadas a pessoas com defi-
ciência e sua classificação entre si, e a terceira contendo apenas a
pontuação dos candidatos a vagas reservadas para negros e índios e
sua classificação entre si.

13.3. Na hipótese de igualdade na nota final de dois ou mais can-
didatos aprovados, terá preferência na classificação, sucessivamente,
o candidato que:

1º) tiver maior idade dentre os candidatos idosos maiores de 60(ses-
senta) anos, na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo 1°
da Lei n° 10.741/2003;

2º) obtiver maior número de pontos no resultado final da Segunda
Etapa do Concurso Público (Curso de Formação);

3°) obtiver maior número de pontos no resultado final da Primeira Eta-
pa do Concurso Público

4º) obtiver maior nota na Prova Objetiva

5º) obtiver maior nota na Redação;

6º) tiver maior idade dentre os candidatos menores de 60 (sessenta)
anos

13.4. O candidato à vaga reservada que, na listagem de pontuação
geral, obtiver classificação dentro do número de vagas para ampla
concorrência estabelecido por este edital para o cargo a que concorre
ocupará a vaga de ampla concorrência.

13.5. Os candidatos aprovados na segunda etapa do concurso, dentro
do número de vagas estabelecido para cada cargo por este edital, se-
rão nomeados ao longo do período de validade do concurso, com
obediência rigorosa à ordem de classificação.

13.6. A nomeação dos candidatos aprovados será de acordo com a
ordem de classificação geral no concurso, mas, a cada 5 (cinco) va-
gas providas por cargo, a quinta vaga fica destinada a candidato ne-
gro ou índio aprovado, de acordo com sua ordem de classificação na
lista específica de vagas reservadas a negros ou índios, e a cada 20
(vinte) vagas providas por cargo, 1 (uma) será ocupada por candidato
portador de deficiência, respeitada a ordem de classificação da lista
específica de vagas reservadas a portadores de deficiência.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A homologação do Concurso Público é de competência do De-
partamento de Ações Socioeducativas - NOVO DEGASE.

14.2. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos,
contados após a homologação do Resultado Final Classificatório do
Concurso Público (1ª e 2ª etapas), podendo ser prorrogado por igual
período, na forma do artigo 37 III da Constituição Federal.

14.3. Em rigorosa obediência à ordem de classificação final do Con-
curso Público, os candidatos serão convocados pelo DEGASE, por
Edital específico, para a Pesquisa Social, que constará de apresen-
tação das certidões negativas de antecedentes criminais, da Justiça
Federal, de pesquisa realizada junto aos órgãos de segurança e in-
teligência e de certidões das diversas corregedorias, se for servidor
público. que comprovem sua idoneidade moral e de conduta.

14.4. Os candidatos serão convocados pelo DEGASE, em Edital es-
pecífico, para a Avaliação Médica pré-admissional pela Superinten-
dência Central de Perícias Medicas e Saúde Ocupacional, respeitada
rigorosamente a ordem de classificação final por cargo/pólo/tipo de va-
ga.

14.5.Somente os candidatos considerados APTOS na Pesquisa So-
cial e na Avaliação Médica, de que tratam os subitens anteriores,
serão convocados, dentro do número de vagas autorizadas para o
exercício vigente, e nomeados, sob o Regime Estatutário, devendo
cumprir Estágio Probatório, na forma da lei.

14.5.1. O candidato que não for considerado APTO na Pesquisa
Social e/ou na Avaliação Médica estará eliminado co Concurso Pú-
blico.

14.5.2. O Estágio Probatório terá duração de três anos, contados a
partir da data de entrada do servidor em exercício.

14.6. Os candidatos nomeados serão convocados pelo DEGASE com
vistas à apresentação da documentação necessária para a posse nos
cargos.

14.7. O candidato deverá comparecer no local determinado e no pra-
zo estipulado, munido de 1 (um) retrato 3x4 e original e cópia dos
seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

d) Título de Eleitor;

e) Comprovante de Votação;

f) PIS/PASEP;

g) Comprovante de Naturalização (para estrangeiros);

h) Certificado de Reservista ou Carta Patente (para os candidatos
com sexo masculino);

i) Certificado de Conclusão de Escolaridade - Nível Superior, Médio
Técnico ou Médio;

j) Declaração de Bens.


