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4.6.2. Caso a documentação de que trata o subitem 4.6 não
for entregue na data e horário determinados, ou se não contiver as
informações indicadas, o candidato não concorrerá às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência.
4.7. As vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência que não forem providas, serão preenchidas pelos demais
candidatos aprovados observada a ordem de classificação para os
cargos pertinentes.
4.8. O candidato portador de deficiência participará deste
concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, horário, data, local de aplicação e nota mínima exigida
para todos os demais candidatos.
4.9. Não será concedida posse ao candidato aprovado cuja
deficiência assinalada no Requerimento de Inscrição nos termos do
Decreto nº. 3.298/1999 não seja constatada por Junta Médica Oficial,
passando a compor apenas a lista de classificação geral.
5. DAS PROVAS
5.1. A primeira fase consistirá de prova objetiva, de caráter
eliminatório e classificatório para todos os cargos.
5.2. A prova objetiva será composta de 40 (quarenta) questões, sendo 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa e 25 (vinte e
cinco) questões de conhecimentos específicos do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta e versarão sobre conteúdos a serem publicados em edital complementar.
5.2.1. Cada questão da prova objetiva valerá 2,5 (dois vírgula
cinco) pontos.
5.3. A pontuação mínima para habilitação na prova objetiva
será de 22,5 (vinte e dois vírgula cinco) pontos nas questões de
Língua Portuguesa e 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos nas
questões de conhecimentos específicos.
5.4. A prova objetiva será realizada no dia 10/07/2011, com
início às 09h00min e término às 12h00min.
5.4.1. Os candidatos terão acesso ao local de prova a partir
das 08h00min.
5.4.2. Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 08h45min.
5.4.3. Os candidatos que chegarem após o fechamento dos
portões não poderão realizar a prova, independentemente dos motivos
alegados.
5.5. As provas serão realizadas nas cidades de Florianópolis,
Araranguá, Curitibanos e Joinville.
5.5.1. Caso o número de candidatos inscritos ultrapasse a
capacidade de alocação dos estabelecimentos das cidades onde serão
realizadas as provas, os mesmos poderão ser alocados em estabelecimentos de cidades vizinhas.
5.6. O local de realização da prova será divulgado a partir do
dia 01/07/2011 no site www.prdhs.ufsc.br, link "Concursos".
5.7. É vedado ao candidato prestar prova em local diferente
daquele divulgado no item 5.6, exceto em casos autorizados pela
Direção do DDPP.
5.8. É de exclusiva responsabilidade do candidato a identificação correta da data e do local de realização da prova bem como
o seu comparecimento até o horário estabelecido para o fechamento
dos portões de acesso.
5.9. O candidato deverá comparecer ao local de realização da
prova, munido de caneta esferográfica transparente de tinta preta
(preferencialmente) ou azul e original do documento oficial de identidade informado na inscrição.
5.10. Na ausência do documento de identidade o candidato
deverá apresentar o Boletim de Ocorrências emitido nos últimos 90
dias e será encaminhado à coordenação do setor para coleta da impressão digital.
5.11. Somente será permitido o ingresso de candidatos nas
salas de realização da prova após o horário fixado para o seu início,
se autorizado pela Coordenação do setor.
5.12. Após ser identificado nenhum candidato poderá retirarse da sala de provas sem autorização e sem acompanhamento da
fiscalização.
5.13. A duração da prova será de 3 (três) horas, incluindo o
preenchimento do cartão resposta. Esgotado este tempo a prova e o
cartão resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
5.13.1. Somente será permitido ao candidato entregar a sua
prova após as 10h30min. Após a entrega da prova o candidato não
poderá permanecer no local de sua aplicação.
5.14. Não será permitida, durante a realização da prova, a
comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos
celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, de
livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de
consulta, sendo eliminado do concurso o candidato que descumprir
esta determinação.
5.15. Será excluído do concurso o candidato que se portar de
maneira indevida ou descortês para com qualquer membro da equipe
responsável pela aplicação da prova.
5.16. O candidato deverá transcrever as respostas da prova
objetiva para o cartão resposta, que será o único documento válido
para a correção eletrônica. Em hipótese alguma haverá substituição
do cartão resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
5.17. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero
às questões não assinaladas no cartão resposta ou que contenham
mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja
resposta não coincida com o gabarito oficial.
5.18. O candidato, ao encerrar a prova, entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala o seu caderno de provas e o seu cartão
resposta, ambos assinados.
5.19. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente
poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local, simultaneamente.

5.20. O gabarito da prova objetiva será divulgado a partir das
14h00min do dia 10/07/2011, site www.prdhs.ufsc.br, link "Concursos".
5.21. O resultado da prova objetiva e a relação dos candidatos habilitados para a 2ª fase, quando aplicável, serão divulgados
após o exame dos recursos, a partir do dia 14/07/2011, no site
www.prdhs.ufsc.br, link "Concursos".
5.22. A critério da organização do concurso poderá ser realizada, em segunda fase, prova prática para os cargos/área de especialização a ser definido em edital complementar.
6. DOS RECURSOS
6.1. Será assegurado aos candidatos o direito a recurso contra
a formulação, o conteúdo ou gabarito das questões. O recurso deverá
estar devidamente fundamentado, com argumentação lógica e consistente, digitado ou preenchido a mão com letra legível, conter nome
e assinatura do candidato, e deverá ser interposto até as 18h00min do
dia 11/07/2011.
6.2. O recurso deverá ser dirigido à Direção do DDPP, devidamente assinado:
6.2.1. Protocolado no Protocolo Geral da UFSC, localizado
no andar térreo do Prédio da Reitoria, no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, no prazo estabelecido no item 6.1.
6.2.2. Na Secretaria Administrativa dos Campi de Araranguá,
Curitibanos ou Joinville, com carimbo oficial, com data e horário de
recebimento registrados, no prazo estabelecido no item 6.1.
6.2.3. Via fax, para o número (48) 3721-9212, no prazo
estabelecido no item 6.1. Os originais dos documentos objeto do
recurso, deverão ser entregues no DDPP em até 5 dias do prazo
estabelecido no item 6.1, sob pena de invalidação do recurso.
6.3. Não serão aceitos pedidos de recurso via correio eletrônico.
6.4. Será indeferido o pedido de recurso em desacordo com
o estabelecido nos subitens 6.1 e 6.2.
6.5. Os recursos serão examinados pelas Bancas Examinadoras das respectivas provas.
6.6. Se o exame dos recursos resultar em anulação de questões da prova, a pontuação correspondente será atribuída a todos os
candidatos.
6.7. Se houver modificação no gabarito decorrente dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo.
7. DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
7.1. A classificação final dos candidatos para os cargos cuja
prova será realizada em apenas uma fase (prova objetiva) será elaborada na ordem decrescente da pontuação obtida, por localidade de
exercício.
7.1.1. Havendo empate na pontuação, para efeito de desempate, serão utilizados os seguintes critérios:
7.1.1.1. Maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único,
da Lei nº 10.741/2003, na hipótese em que pelo menos 1 (um) dos
candidatos empatados tenha idade igual ou superior a 60 anos.
7.1.1.2. Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos.
7.1.1.3. Maior idade.
7.2. A classificação final dos candidatos para os cargos/áreas
de especialização para os quais será realizada, em segunda fase, prova
prática, será elaborada na ordem decrescente da média aritmética
simples das duas fases, considerando-se duas casas decimais após a
vírgula, sem arredondamento.
7.2.1. Havendo empate na média, para efeito de desempate,
serão utilizados os seguintes critérios:
7.2.1.1. Maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único,
da Lei nº 10.741/2003, na hipótese em que pelo menos 1 (um) dos
candidatos empatados tenha idade igual ou superior a 60 anos.
7.2.1.2. Maior pontuação na primeira fase (prova objetiva).
7.2.1.3. Maior idade.
8. DA DIVULGAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
8.1. A homologação do concurso público será efetuada pela
Direção do DDPP e publicada no Diário Oficial da União, dentro dos
quantitativos fixados no Anexo II do Decreto nº. 6.944/2009.
8.1.1. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o Anexo II do Decreto nº. 6.944/2009, ainda
que tenham atingido a pontuação mínima, estarão automaticamente
reprovados no concurso público.
8.1.2. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados a que se refere o item 8.1 será considerado
reprovado.
9. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
9.1. O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, a
contar da data da publicação da homologação no Diário Oficial da
União, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a Portaria
nº 450, de 06 de novembro de 2002, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
10. DO PROVIMENTO DOS CARGOS
10.1. O provimento dos cargos obedecerá rigorosamente o
número de vagas estipulado no presente Edital e a ordem de classificação final dos candidatos.
10.2. O provimento dos cargos dar-se-á no Nível de Classificação, Nível de Capacitação e Padrão de Vencimento definidos no
item 1 deste Edital de acordo com o Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação de que trata a Lei nº
11.091/2005 e suas alterações.
10.3. O candidato nomeado em razão de aprovação no concurso terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato
de sua nomeação no Diário Oficial da União, para tomar posse, nos
termos do Art. 13 da Lei nº 8.112/1990.
10.4. Os documentos comprobatórios dos requisitos para a
investidura no cargo deverão ser apresentados por ocasião da posse.
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A aprovação no concurso público assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais
pertinentes, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade
do concurso.
11.2. O candidato classificado não poderá optar, em hipótese
alguma, pela transferência para o final da relação de classificados
publicada no Diário Oficial da União.
11.3. A convocação do candidato classificado para investidura no cargo, dar-se-á por telegrama com aviso de recebimento
(AR), encaminhado para o endereço constante na ficha de inscrição,
que deverá ser mantido atualizado pelo candidato junto ao DDPP.
11.4. O não comparecimento do interessado no prazo estipulado ou a não aceitação do cargo e localidade de efetivo exercício
para o qual foi convocado, permitirá à UFSC excluí-lo do processo de
nomeação, sendo convocado automaticamente o candidato seguinte
da lista de classificação.
11.5. Não será fornecido ao candidato classificado qualquer
documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo para este fim a homologação do resultado final do Concurso,
publicada no Diário Oficial da União.
11.6. No ato da assinatura do Termo de Posse, o nomeado
firmará declaração de que não acumula cargo, emprego ou função
pública. Na hipótese de acúmulo legal, contemplada no artigo 37,
inciso XVI da Constituição Federal, o mesmo deverá comprovar
compatibilidade de horário entre os cargos legalmente acumulados.
11.7. No caso de candidato na condição de servidor público
inativo, a acumulação de proventos e vencimentos do cargo objeto do
concurso somente será permitida quando se tratar de cargos, funções
ou empregos acumuláveis na atividade, na forma autorizada pela
Constituição Federal. Caso contrário, a posse dar-se-á somente após a
opção, pelo candidato entre os proventos e os vencimentos do novo
cargo.
11.8. A qualquer tempo poder-se-ão anular a inscrição, as
provas, a nomeação e a posse de candidatos, desde que verificada a
falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer irregularidade nas
provas ou em documentos apresentados.
11.9. A inscrição no concurso público implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas no inteiro teor
deste Edital e demais expedientes reguladores do concurso, em relação aos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
11.10. Havendo dúvida quanto à identificação do candidato,
a qualquer tempo durante a realização do concurso, o mesmo poderá
ser submetido à coleta de impressão digital para análise de especialistas em identificação.
11.11. O DDPP divulgará, sempre que necessário, editais,
normas complementares e avisos oficias sobre o Concurso.
11.12. Caso o número de candidatos classificados não seja
suficiente para o preenchimento das vagas estabelecidas no item 1
deste Edital, a critério da UFSC, poderá ser publicado novo edital
para a reabertura do concurso público para as vagas remanescentes.
12.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de
Desenvolvimento Humano e Social.
12. DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS
12.1. CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO "E"
12.1.1. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando
programas, codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados; prestar suporte técnico ao usuário e o treinamento, elaborar
documentação técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias
em informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
12.1.2. AUDITOR - Realizar auditagem; acompanhar as execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de pessoal; emitir
pareceres e elaborar relatórios. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
12.1.3. BIÓLOGO - Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia
ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade; organizar coleções biológicas; manejar recursos naturais; desenvolver atividades
de educação ambiental; realizar diagnósticos biológicos, moleculares
e ambientais, além de análises clínicas, citológicas, citogênicas e
patológicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
12.1.4 BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA - Disponibilizar informação em qualquer suporte; gerenciar unidades como
bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratar tecnicamente
e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o
objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver
estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
12.1.5. CONTADOR - Executar a escrituração através dos
lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e manter atualizados
relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de
contas; participar da implantação e execução das normas e rotinas de
controle interno; elaborar e acompanhar a execução do orçamento;
elaborar demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual do
órgão; prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
12.1.6. - ENFERMEIRO - Prestar assistência ao paciente
e/ou usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de
saúde e em domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior
complexidade, prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
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