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5.5 O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas nela contidas.

5.6 Em hipótese nenhuma haverá substituição da Folha de
Respostas por erro do candidato, seja qual for o motivo alegado.

5.7 Na Folha de Respostas não serão computadas as questões
cujas alternativas estiverem com mais de uma alternativa marcada, ou
com rasuras ou sem marcação.

5.8 O candidato que for surpreendido, a qualquer momento
durante a aplicação da prova, portando telefone celular ou qualquer
outro equipamento receptor/emissor de sinal eletromagnético, será
automaticamente eliminado do concurso.

5.9 Em nenhuma hipótese haverá compensação ou aumento
no tempo de realização da prova do concurso pelo fato de ter sido o
candidato submetido à identificação especial, ao procedimento de
coleta de impressões digitais ou de aplicação de detectores de me-
tais.

5.10 Não será permitida a entrada de candidatos nos locais
de prova portando armas de quaisquer espécies.

5.11 Não será admitido o porte de telefone celular, ou de
qualquer outro aparelho eletro-eletrônico, durante a realização da pro-
va, bem como o uso desse aparelho nos limites físicos da unidade de
aplicação das provas no qual o candidato esteja realizando a prova.

5.12 Caso o candidato esteja portando equipamentos eletro-
eletrônicos como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou si-
milares, BIP, telefone celular, aparelhos de MP-3, receptor, gravador,
aparelhos eletrônicos de comunicação em geral etc., deverá deixá-
lo(s) desligado(s) com os fiscais de sala durante a realização da
prova.

5.13 A UNIFAP não se responsabiliza por perda, furto, rou-
bo, extravio ou qualquer dano ocorrido com objetos/pertences dos
candidatos durante a realização das provas.

5.14 Durante a realização da prova, por razões de segurança,
os candidatos não poderão usar óculos escuros, bonés, chapéus ou
similares.

5.15 Não será admitida qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos ou com pessoas não autorizadas,
nem a utilização de livros, dicionários de Língua Portuguesa, ma-
nuais, apostilas, impressos ou qualquer outra anotação.

5.16 Por motivo de segurança, os candidatos não poderão
ausentar-se do local de aplicação de prova antes de decorridas 02
(duas) horas do início da mesma, ou seja, o candidato somente poderá
sair do local de aplicação da prova após as 10 (dez) horas.

5.17 Por medida de segurança, os 03 (três) últimos can-
didatos deverão permanecer em cada sala, sendo liberados somente
quando todos os 03 (três) tiverem concluído, tendo seus nomes re-
gistrados na Ata de Sala com suas respectivas assinaturas.

5.18 Ao final da prova, o candidato deverá entregar aos
fiscais de sala a Folha de Respostas e o Boletim de Questões de-
vidamente assinados.

5.19 Não será permitido ao candidato levar o Boletim de
Questões. O gabarito poderá ser anotado, para posterior conferência,
em folha específica a ser destacada do Boletim de Questões.

5.20 O candidato que sair da sala de aplicação com o Bo-
letim de Questões ou a Folha de Respostas será automaticamente
eliminado do concurso público.

5.20.1 Não será aplicada prova fora do espaço físico de-
terminado pelo DEPSEC.

5.21 Para fins de simples conferência e instruções gerais, o
DEPSEC publicará o gabarito provisório no endereço eletrônico
www.unifap.br/depsec a partir de 04 (quatro) horas após o término da
prova.

5.22 O gabarito oficial da prova será divulgado no endereço
eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir do dia 16 de outubro de
2012.

6 DOS CRITERIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICA-
ÇÃO

6.1 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no
mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova.

6.2 Será considerado classificado o candidato aprovado, con-
forme subitem anterior, dentro do número de vagas previsto neste
Edital.

6.3 A classificação final dos candidatos para cada cargo dar-
se-á em ordem decrescente do total de pontos da prova.

6.3.1 Os candidatos aprovados para as vagas destinadas aos
portadores de deficiência serão divulgados em listagem própria por
cargo e figurarão também na lista de classificação geral por cargo.

6.3.2 O resultado provisório será divulgado no endereço ele-
trônico www.unifap.br/depsec, a partir do dia 23 de outubro de
2012.

6.3.3 O resultado final será divulgado no endereço eletrônico
www.unifap.br/depsec, a partir do dia 30 de outubro de 2012.

6.4 O Edital de Homologação do resultado final do Concurso
Público contemplará a relação dos candidatos aprovados no certame,
relacionados em ordem decrescente de classificação, de acordo com o
disposto no Anexo II do Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de
2009.

6.5 Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o Anexo II do Decreto n. 6.944, de 21 de
agosto de 2009, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão
automaticamente reprovados no concurso público, nos termos do ar-
tigo 16, parágrafo 1º, do Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de
2009.

6.6 Nenhum dos candidatos aprovados empatados na última
classificação serão considerados reprovados, nos termos do artigo 16,
parágrafo 3º, do Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de 2009.

6.7 O Edital de Homologação será publicado no Diário Ofi-
cial da União e no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir
do dia 05 de novembro de 2012.

6.8 O candidato que não obtiver o percentual necessário à
classificação (subitem 6.1) será desclassificado do certame, não tendo
seu nome e nota divulgados, podendo consultar sua nota individual no
acompanhamento do candidato no endereço eletrônico www.uni-
fap.br/depsec.

7 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1 Em caso de igualdade de pontuação no resultado final,

serão observados, sucessivamente, os seguintes critérios de desem-
pate:

a) O candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (ses-
senta) anos, até o último dia de inscrição no concurso, conforme
artigo 27, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Ido-
so);

b) Maior número de pontos nas questões de Conhecimentos
Específicos;

c) Maior número de pontos nas questões de Língua Por-
tuguesa;

d) O candidato mais idoso, com idade inferior a 60 (sessenta
anos).

8 DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
8.1 O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano, a

contar da data de publicação do resultado final no DOU, prorrogável
por igual período, a critério da UNIFAP.

9 DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CAR-
GOS

9.1 Para a investidura no cargo, o candidato deverá atender
cumulativamente aos seguintes requisitos:

9.1.1 Ser aprovado no concurso e possuir, na data da posse,
os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme esta-
belecido neste Edital.

9.1.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto da Igual-
dade entre Brasileiros e Portugueses, com conhecimento de gozo de
direitos políticos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 12 da
Constituição Republica Federativa do Brasil.

9.1.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na
data da posse.

9.1.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais.
9.1.5 Estar em dia com as obrigações militares, no caso de

candidato do sexo masculino.
9.1.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das atri-

buições do cargo, apurada pela Junta Médica Oficial.
9.1.6.1 Somente poderá ser empossado o candidato aprovado

que for julgado apto física e mentalmente pela Junta Médica Oficial,
para o exercício do cargo, incluindo os candidatos deficientes, re-
servando-se a junta médica a prerrogativa de solicitar exames com-
plementares ao candidato.

9.1.6.2 O candidato que se recusar a apresentar exames com-
plementares será desclassificado.

9.1.7 Não acumular cargos, empregos e funções públicas,
exceto aqueles permitidos no art. 37, inciso XVI, da Constituição
Federal, assegurada a hipótese de opção nos termos da lei, dentro do
prazo para a posse, determinado no § 1º do art. 13 da Lei
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9.1.8 Possuir a escolaridade exigida para o cargo, compro-
vada por meio de diploma ou certificado de conclusão de curso
expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, e
registro no Conselho competente ou na Delegacia Regional de Tra-
balho do Ministério do Trabalho e Emprego, se for o caso, bem como
estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão
fiscalizador e demais exigências de habilitação para o exercício do
cargo, conforme o Anexo I deste Edital.

9.1.8.1 A comprovação da escolaridade deverá ocorrer ne-
cessariamente através da apresentação dos documentos originais, con-
forme subitem anterior. Para tanto não serão aceitas cópias auten-
ticadas em cartório ou similares.

9.1.8.2 Em caso de escolaridade obtida no exterior, os do-
cumentos que a comprovam deverão estar devidamente convalidados
e serem aceitos no Brasil, conforme determina a legislação apli-
cável.

9.1.9 Apresentar, no ato da posse, documentação que com-
prove experiência profissional, para os cargos de Auxiliar em Ad-
ministração (nível C) e Assistente em Administração (nível D), de
acordo com exigência da Lei nº 11.091/2005, que trata do Plano de
Cargos e Salários dos Técnico-Administrativos em Educação.

9.1.9.1 Serão considerados como documentos comprobató-
rios de experiência a Carteira de Trabalho (CTPS) assinada; ou de-
claração original do empregador contendo CNPJ e detalhamento das
atividades desempenhadas no(s) emprego(s) ocupado(s) e assinatura
reconhecida em cartório do empregador ou, para os servidores pú-
blicos, ato de nomeação e certidão emitida pelo respectivo Órgão
contendo o cargo ocupado e mencionando as atividades desempe-
nhadas e o período trabalhado em dia/mês/ano. O profissional au-
tônomo deverá comprovar, com cópia do contrato de prestação de
serviço, o período de experiência exigido, acompanhado de decla-
ração original do contratante do serviço, contendo menção das ati-
vidades desempenhadas e comprovação por meio do recibo de Pa-
gamento (RPA). O estagiário que, em estágios, tiver a experiência
exigida, deverá comprová-la por meio de certificado ou declaração do
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) ou do IEL (Instituto
Evaldo Loid) ou de órgão oficial de recrutamento de pessoal.

9.1.10 Apresentar declaração de bens e valores e de não ter
vínculo empregatício com o serviço público, salvo dentro do per-
missivo constitucional, com opção de vencimentos, se couber.

9.1.11 Não ter sido demitido do Serviço Público Federal,
enquanto ocupante de cargo efetivo ou em comissão nos últimos 05
(cinco) anos, contados da data da publicação do ato penalizador,
decorrente das seguintes infrações:

a) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de ou-
trem;

b) praticar advocacia administrativa.
9.1.12 Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o

servidor que for demitido ou o servidor que foi destituído do cargo
em comissão, nas seguintes hipóteses:

a) crime contra a administração pública;
b) improbidade administrativa;
c) aplicação irregular de dinheiro público;
d) lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio

nacional;
e) corrupção.
9.2 Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser so-

licitadas para a posse e para o desempenho das atribuições do cargo,
em cumprimento às normas publicas.

9.3 O candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo
ficará sujeito, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, a
estágio probatório, por um período de três anos, durante o qual sua
aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão avaliados por co-
missão competente para tal fim.

9.4 É facultado ao Departamento de Recursos Humanos
(DRH) da UNIFAP exigir dos candidatos nomeados, além dos re-
quisitos previstos neste Edital, outros documentos que se fizerem
necessários.

10. DOS RECURSOS
10.1 Serão aceitos recursos administrativos, sem efeito sus-

pensivo, de todas as fases do concurso, sempre no prazo de 02 (dois)
dias úteis após a divulgação da respectiva etapa.

10.2 Para recorrer, o candidato deverá preencher integral-
mente o formulário de recurso administrativo, contido no Anexo III
deste edital, e entregá-lo em 02 (duas) vias, das quais uma servirá de
comprovante de recebimento, em dia útil, no horário de 08h30min às
11h30min e das 14h30min às 17h30min, dirigido à Presidência da
Comissão do Concurso Público, no Protocolo Geral da Universidade
Federal do Amapá - UNIFAP, localizado no Prédio da Reitoria, tér-
reo, Campus Marco Zero, Rodovia JK, Km 02, s/n., Macapá - AP.

10.3 Os candidatos que tiverem a sua solicitação de isenção
indeferida poderão interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis
após a divulgação da listagem mencionada no subitem 2.4.6.

10.4 O candidato também poderá interpor recursos contra o
resultado do atendimento especial indeferido, conforme especificado
nos subitens 10.1 e 10.2.

10.5 O candidato que desejar interpor recursos contra o re-
sultado provisório da prova poderá fazê-lo, conforme especificado
nos subitens 10.1 e 10.2.

10.5 Admitir-se-á um único recurso por candidato. Caso o
candidato recorra de mais de uma questão da prova, deverá preencher
um formulário de recurso (Anexo III) para cada questão individual-
mente, devendo fundamentar de forma lógica e consistente o recurso
referente a cada questão.

10.6 Somente serão apreciados os recursos devidamente fun-
damentados, com exposição detalhada das razões que o motivaram e
interpostos mediante o preenchimento do formulário contido no Ane-
xo III deste Edital.

10.7 Não serão aceitos recursos interpostos por outros meios
que não o especificado neste Edital.

10.8 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de
revisão do julgamento do recurso, recurso de recurso, ou apreciação
de recurso interposto fora do prazo.

10.9 Não serão aceitos recursos relativos ao gabarito oficial,
definitivo, sendo indeferidos.

10.10 Os pontos relativos às questões eventualmente anu-
ladas serão atribuídos a todos os candidatos.

10.11 A resposta ao recurso deverá ser retirada pessoalmente
pelo candidato, no prédio do DEPSEC, no Campus Marco Zero,
conforme endereço e horário de funcionamento previsto no subitem
10.2, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. Após tal prazo, as
respostas eventualmente não recebidas serão descartadas pelo DEP-
SEC, não tendo o candidato mais qualquer direito a obter a resposta
ao recurso.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 A inscrição implicará no compromisso tácito, por parte

do candidato, em aceitar as condições estabelecidas neste Edital e
Anexos, bem como as disposições específicas pertinentes inseridas no
Estatuto e no Regimento Geral da UNIFAP, as quais passam a in-
tegrar este Edital como se nele estivessem escritas, não podendo
alegar, sob qualquer pretexto, o desconhecimento destas disposições,
para qualquer fim.

11.2 Além dos instrumentos normativos mencionados no su-
bitem anterior, os candidatos obrigam-se a acatar outras instruções e
normas complementares operacionais baixadas pela COPS, as quais
serão divulgadas no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec.

11.3 É de inteira responsabilidade do candidato o acom-
panhamento das publicações de todos os atos, editais e comunicados
referentes ao concurso público no endereço eletrônico www.uni-
fap.br/depsec.

11.4 Anular-se-á sumariamente, sem prejuízo de eventuais
sanções de caráter penal, a inscrição e todos os atos dela decorrentes,
se comprovada falsidade ou inexatidão da prova documental apre-
sentada pelo candidato e, ainda, se instado a fazê-lo, não comprovar
a exatidão de suas declarações.

11.5 Será automaticamente eliminado do Concurso Público,
o candidato que:

a) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer
membro da equipe encarregada de aplicação das provas, as auto-
ridades presentes e/ou os candidatos;

b) descumprir o que determina este Edital, no que diz res-
peito a horários e orientações quanto aos atos de realização da pro-
va;

c) recusar-se a entregar a Folha de Respostas e o Boletim de
Questões;

d) ausentar-se da sala, enquanto estiver realizando a prova,
sem o acompanhamento de fiscal;
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