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7.11. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida nenhuma alteração. As inscrições que não atenderem ao estabelecido neste Edital serão canceladas.
7.12. Não será aceita inscrição condicional ou extemporânea.
7.13. O candidato somente será considerado inscrito no Concurso
após ter cumprido todas as exigências descritas nos itens e subitens
deste Edital.
7.14. A não-integralização de todos os procedimentos que se fazem
necessários para a inscrição implica a desistência do candidato em
participar do Concurso.
8. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
8.1. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) será disponibilizado, para todos os candidatos inscritos, no endereço eletrônico:
http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30, a partir do dia 19 de agosto de
2011.
8.2. Adicionalmente, o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), fornecendo as informações descritas no item 1.4 deste Edital, será remetido para o endereço indicado no Requerimento de Inscrição, via
postal, somente para os candidatos que efetuarem inscrição no Posto
de Inscrição, devendo ser postado a partir do dia 19 de agosto de
2011.
8.3. É obrigação do candidato conferir as informações contidas no
CCI, bem como tomar conhecimento do seu número de inscrição no
Concurso, horário e local de realização da 1ª Etapa (Prova de Conhecimentos).
8.3.1. Caso não receba ou haja qualquer inexatidão nas informações
contidas no CCI, relativas à sua inscrição, o candidato deverá entrar
em contato, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
para realização da Prova de Conhecimentos, com a FGV, pela Central de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (21) 2578-3165.
8.3.2. Erros referentes à grafia do nome, ao número do documento
de identidade ou à data de nascimento deverão ser comunicados
apenas no dia de realização da Prova de Conhecimentos, na sala,
diretamente ao fiscal.
8.4. Não serão emitidas segundas vias do CCI sob qualquer justificativa.
8.5. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de
realização das provas como justificativa de sua ausência. O nãocomparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como DESISTÊNCIA do candidato e resultará em sua exclusão do Concurso.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA
FASE
9.1. Os avisos relativos aos dias, locais e horários de realização de
todas as Provas e Exames da Primeira Fase do Concurso serão divulgados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I, e
pelo endereço eletrônico: http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30.





   





9.10. Terá sua Prova ou Exame anulados e será automaticamente eliminado do Concurso o candidato que, durante a sua realização:
a) for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou dando
e/ou recebendo auxílio para a sua execução;
b) utilizar-se de máquina calculadora e/ou similar, livros, anotações,
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta
que não forem expressamente permitidos;
c) for surpreendido portando (carregando consigo, levando ou conduzindo) telefone celular, gravador, receptor, pagers, notebook e/ou equipamento similar;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe
de aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com os
demais candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos pela FGV;
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo
destinado para a sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de
fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter
aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso
Público.
9.11. De toda e qualquer ocorrência verificada antes, durante ou após
a realização de Prova ou Exame será lavrado o respectivo Termo pelo
Coordenador local, que o assinará juntamente com um fiscal.
9.11.1. O candidato que insistir em sair do recinto de realização da
prova, descumprindo o disposto no item 9.9, “a”, deverá assinar o
competente Termo de Ocorrência, declarando sua desistência do Concurso.
9.12. A organização do Concurso não se responsabilizará por perdas
ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
9.13. No dia de realização de Prova ou Exame, não serão fornecidas,
por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas autoridades
presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios
de avaliação e de classificação.
9.14. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafotécnico ou investigação policial, ter o candidato
se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será
automaticamente eliminado do concurso.

9.1.1. A alocação dos candidatos nos locais de realização de todas
as etapas da Primeira Fase será feita a critério da FGV e conforme
disponibilidade e capacidade dos locais.

9.15. Para segurança dos candidatos e garantia da lisura do Concurso, poderá ser colhida, como forma de identificação, a impressão digital dos candidatos no dia da realização de cada etapa e, quando
necessário, por ocasião do ato de posse.

9.1.2. As Provas e Exames da Primeira Fase poderão ser realizados
em dias de sábado, domingo ou feriado, a critério da FGV.

10. DA 1ª ETAPA - PROVA DE CONHECIMENTOS

9.1.3. A Prova de Conhecimentos será realizada, em uma única data
e horário, em local determinado pela FGV.
9.2. Em dia de Prova ou Exame, o candidato deverá comparecer ao
local determinado para sua realização com 60 (sessenta) minutos de
antecedência do horário previsto para o seu início, munido do CCI e
do original do Documento de Identificação utilizado quando da realização de sua inscrição.
9.2.1. O documento deverá estar dentro do prazo de validade, quando
for o caso, em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza,
a identificação do candidato e sua assinatura.
9.2.2. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos
(como crachás, identificação funcional, título de eleitor, etc.) diferentes
dos estabelecidos.
9.2.3. No caso de documento extraviado ou subtraído, será aceito
qualquer outro documento de identificação, desde que o candidato
comprove um ou outro fato com cópia autenticada do respectivo registro policial da ocorrência.
9.3. Não haverá, sob nenhum pretexto, segunda chamada para a realização de qualquer Prova ou Exame, bem como sua aplicação fora
do horário ou local predeterminados pela FGV, ficando eliminado do
Concurso o candidato que não comparecer, se atrasar ou não se fizer
presente a algum teste no decorrer de uma Prova ou Exame.
9.4. Não serão levados em consideração os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, crises reumáticas,
luxações, fraturas, crises de labirintite e outros), que impossibilitem a
realização da Prova/Exame, diminuam ou limitem a capacidade física
dos candidatos.
9.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da Prova de Conhecimentos deverá informar à FGV sua condição e levar um acompanhante, que ficará em sala reservada e será
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova, sendo eliminada do Concurso.
9.6. O candidato que necessitar de condição especial para a realização da Prova de Conhecimentos, (traumatismos, doenças não contagiosas, cirurgias recentes) deverá informar à FGV, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas sua necessidade.
9.7. A solicitação de condições especiais pelos candidatos será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.
9.8. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto
para a aplicação de Prova ou Exame, em razão do afastamento do
candidato do local de sua realização (exemplo: amamentação, ida ao
banheiro).
9.9. Por motivo de segurança serão adotados os seguintes procedimentos, conforme a natureza da Prova ou Exame:
a) iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se do seu ambiente de realização antes da liberação autorizada pelo Coordenador
Local, em até uma hora decorrida do seu início;
b) os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo somente liberados após entrega do
material utilizado, e registro dos seus nomes em Ata e a esta subscreverem;
c) no local de realização de Prova ou Exame, não será permitido ao
candidato entrar e/ou permanecer com aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.). Caso o candidato esteja
com algum aparelho eletrônico, ele deverá ser entregue ao Fiscal de
sala que indicará o local de guarda. Após sua devolução, ele só deverá ser ligado fora das dependências da Instituição de Ensino. O
descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, podendo constituir tentativa de fraude;

10.1. Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá de
prova de questões objetivas (múltipla escolha) versando sobre Língua
Portuguesa, Geografia do Estado do RJ, Inglês Técnico Básico e Conhecimentos Específicos, (observado o conteúdo programático) - Anexo II, a ser realizada por todos os candidatos, com duração improrrogável de 05 (cinco) horas, distribuídas conforme o quadro do item
10.3.
10.2. Cada questão terá 05 (cinco) alternativas de resposta, havendo
somente uma opção correta.
10.3. A Prova de Conhecimentos terá o valor máximo de 100 (cem)
pontos, distribuídos conforme a tabela abaixo:
Disciplina

Número de Total de pon- Mínimo de pontos exiquestões tos na discipli- gidos em cada uma
na
das disciplinas
Língua Portuguesa
20
20
10
Geografia do Es10
10
05
tado do RJ
Inglês Técnico Bá10
10
05
sico
Conhecimentos
60
60
30
Específicos

11.3. O candidato que não atender à chamada para a execução dos
testes estará automaticamente eliminado do Concurso.
11.4. Para a realização da Prova de Capacidade Física, o candidato
deverá comparecer nos dias, horários e locais previamente designados, portando o original do documento de identificação utilizado para
realização da inscrição e, ainda, com trajes adequados, a saber: calção de ginástica (ou malha, para o sexo feminino), tênis e camiseta,
sendo que para as provas realizadas em piscina e no mar, o traje
utilizado será sunga para o sexo masculino e maiô para o sexo feminino.
11.5. Para submeter-se à Prova de Capacidade Física, o candidato
deverá, obrigatoriamente, apresentar atestado médico específico, conforme modelo do Anexo III, constando suas plenas condições de saúde, capacitando-o a participar da prova, de acordo com o previsto
neste Edital.
11.5.1. O atestado médico de que trata o item 11.5 deverá ter data de
emissão de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da realização
da Prova de Capacidade Física.
11.5.2. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou
apresentá-lo em desconformidade com o modelo constante no Anexo
III não poderá ser submetido à Prova, sendo, automaticamente, eliminado do Concurso.
11.5.3. Não caberá à FGV, nem à Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da
Prova de Capacidade Física.
11.6. A Prova de Capacidade Física consistirá de 07 (sete) testes físicos, todos de caráter eliminatório, sendo considerado INAPTO o
candidato que não alcançar o desempenho exigido em qualquer um
deles, conforme descrito nas alíneas abaixo:
a) Corrida de Resistência - 6.400 metros (seis mil e quatrocentos)
metros, no máximo de tempo, em 40 (quarenta) minutos;
b) Barras - 8 (oito) barras pronada, sem tempo máximo determinado;
c) Natação de 500 (quinhentos) metros de distância, no mar, no tempo máximo de 15 (quinze) minutos;
d) Natação de 100 (cem) metros de distância, na piscina, no tempo
máximo de 02min 10s (dois minutos e dez segundos);
e) Flutuação, no mar, equipado com botas e macacão pelo tempo de
20 (vinte) minutos;
f) Abdominal - 40 (quarenta abdominais), no tempo máximo de 01
(hum) minuto;
g) Flexão - 30 (trinta) flexões de braços, no tempo máximo de 01
(hum) minuto.
11.6.1. O candidato deverá executar cada um dos testes em apenas
uma tentativa.
11.7. No teste de Corrida de Resistência, o(a) candidato(a) deverá
percorrer a distância mínima exigida, em pista ou circuito de piso regular, no tempo máximo especificado, admitindo-se eventuais paradas
ou execução de trechos em marcha, sem auxílio de terceiros.
11.8. O início e o término dos testes se farão com um silvo longo de
apito ou sinalização visual, quando o cronômetro será acionado/interrompido.
11.8.1. Ao sinal de término do teste, o candidato deverá interrompê-lo
de imediato, sem prossegui-lo em hipótese alguma, aguardando sua
liberação por parte do examinador. A não-obediência a essa orientação acarretará na eliminação do candidato do Concurso.
11.9. Não será permitido ao candidato:
a) depois de iniciado o teste, abandonar o circuito antes da liberação
do examinador;
b) prestar ou receber qualquer tipo de ajuda física.
11.10. Recomenda-se que o candidato, para a realização das Provas,
tenha feito sua última refeição com antecedência mínima de duas horas.
11.11. O candidato que vier a acidentar-se em qualquer um dos testes
da Prova de Capacidade Física estará automaticamente eliminado do
Concurso.
11.12. O resultado de cada teste será registrado pelo examinador na
Ficha de Avaliação do candidato.
11.13. O resultado da Prova de Capacidade Física será publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I.
12. DA 3ª ETAPA - EXAME PSICOTÉCNICO

10.4. Será considerado APROVADO na Prova de Conhecimentos o
candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de pontos, em cada uma das disciplinas isoladamente. A nota final será o
somatório das notas de cada uma das disciplinas elencadas no quadro do item 10.3.
10.5. Em caso de igualdade do total de pontos na Prova de Conhecimentos, a ordem de classificação obedecerá aos seguintes critérios
sucessivos:
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição;
b) maior número de pontos nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) maior número de pontos nas questões de Língua Portuguesa;
d) maior número de pontos nas questões de Inglês Técnico Básico;
e) candidato mais idoso com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
10.6. O candidato considerado APROVADO, segundo o critério definido no subitem 10.4, será classificado em ordem decrescente da nota final obtida na Prova de Conhecimentos.
10.7. Na Prova de Conhecimentos, o candidato deverá utilizar caneta
esferográfica de tinta indelével azul ou preta, para transcrever as alternativas escolhidas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento da folha
de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na folha.
10.7.1 Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
10.7.2 Será atribuída NOTA ZERO à questão da prova que contiver
mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura.
10.8. O gabarito oficial da Prova de Conhecimentos, bem como a
classificação dos candidatos, será divulgado, por meio de edital, no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I, e no endereço
eletrônico: http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30.
10.9. A legislação e alterações em dispositivos legais e normativos
com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.
11. DA 2ª ETAPA - PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

e) ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da prova faltando uma hora para o término e desde que permaneça em sala até esse momento;

11.1. Serão convocados, para a 2ª ETAPA (Prova de Capacidade Física), por meio de Edital divulgado no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro, Parte I, e no endereço eletrônico: http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30, os candidatos APROVADOS na 1ª ETAPA (Prova
de Conhecimentos) obedecidos à ordem de classificação, até a 50ª
(quinquagésima) colocação, acrescidos dos candidatos aprovados que
obtiverem nota idêntica, desta última posição, na Prova de Conhecimentos.

f) ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, a sua folha de respostas e o seu caderno de questões,
este último conforme determinado na alínea “e”.

11.2. A Prova de Capacidade Física, de caráter eliminatório, visa aferir
a aptidão e a capacidade do candidato para suportar física e organicamente as exigências das atribuições do cargo.

d) no caso de o candidato, ainda que policial, ingressar no local de
realização de Prova ou Exame portando arma de fogo, deverá, após
apresentação da documentação pertinente à Coordenação, acautelá-la
no local indicado pelo Fiscal e retirá-la ao final da Prova ou Exame;

        
Ç      

12.1. Serão convocados para a 3ª ETAPA (Exame Psicotécnico), por
meio de edital divulgado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I, e no endereço eletrônico: http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30, os candidatos considerados APTOS na 2ª ETAPA
(Prova de Capacidade Física), obedecida a ordem de classificação.
12.2. O candidato deverá comparecer no dia, hora e local previamente
designados, portando o original do Documento de Identificação utilizado para realização de sua inscrição e o Cartão de Confirmação de
Inscrição.
12.3. O Exame Psicotécnico, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação coletiva de bateria de testes psicológicos, visando a apurar, de
forma inequívoca, as características cognitivas, de aptidões emocionais, motivacionais e de personalidade necessárias para uma perfeita
adaptabilidade e um bom desempenho profissional, em conformidade
com o perfil profissiográfico estabelecido para o exercício do cargo de
Piloto Policial, que implica, inclusive, no porte de arma de fogo.
12.4. Entende-se por teste psicológico a medida objetiva e padronizada de uma amostra representativa do comportamento, sendo que
sua objetividade está relacionada à aplicação, avaliação e interpretação dos resultados, não dependendo do julgamento subjetivo do aplicador, e sim da padronização de uniformidade estabelecida estatisticamente por normas científicas. Os testes aplicados têm sua validade
regulamentar estabelecida pelo Conselho Federal de Psicologia, órgão
normativo da profissão, pela Resolução CFP 002/2003, inclusive para
a concessão de porte de arma de fogo.
12.5. De acordo com o resultado do Exame Psicotécnico, o candidato
será considerado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.
12.6. O candidato considerado NÃO-RECOMENDADO será eliminado
do Concurso.
12.7. Concluída a Etapa, será divulgada, somente, a relação dos
candidatos considerados RECOMENDADOS no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I, e no endereço eletrônico:
http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30.
13. DA 4ª ETAPA - EXAME MÉDICO
13.1. Todos os candidatos considerados RECOMENDADOS no Exame Psicotécnico serão convocados por meio de Edital divulgado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I, e no endereço
eletrônico: http://www.concurso.fgv.br/pcrjpp30, e submetidos a Exame
Médico, cujo ato de convocação definirá os exames específicos a serem apresentados pelos candidatos (ver subitem 19.6).
13.2. Ao final desta Etapa, de caráter eliminatório, o candidato será
considerado APTO ou INAPTO.
14. DO RESULTADO DA PRIMEIRA FASE
14.1. Estará habilitado na Primeira Fase do Concurso o candidato
APROVADO na Prova de Conhecimentos de acordo com os critérios
estabelecidos nos itens 10.4 e 10.5 e APTO na Prova de Capacidade
Física, RECOMENDADO no Exame Psicotécnico e APTO no Exame
Médico.

