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ATRIBUIÇÕES: organizar, dirigir e executar atividades referentes à
contabilidade em geral, planejando, supervisionando e orientando a
execução dos trabalhos, com vistas à apuração dos elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação financeira e patrimonial; conhecer a Contabilidade Pública do Plano de
Contas da União e o SIAFI; realizar inspeções contábeis; analisar
prestação de contas e executar atividades de administração em geral e
executar as demais atividades definidas em normas da CAPES.
2.2 NÍVEL MÉDIO
CARGO 5: ASSISTENTE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de
curso de ensino médio (antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e ter, no mínimo, um ano
experiência em tarefas inerentes à classe.
ATRIBUIÇÕES: prestar apoio na organização, direção e execução
atividades referentes: à formulação de políticas institucionais de gestão da educação, gestão de programas, avaliação de cursos e programas; ao planejamento financeiro, elaboração e execução orçamentária, controle da situação financeira e patrimonial; ao controle contábil-financeiro, liberação de recursos, análise e aprovação de prestações de contas; à gestão de pessoas, de materiais, de recursos
informatizados, do processo produtivo; à organização e realização de
licitações; à realização de pesquisas de mercado, apoio no desenvolvimento mercadológico de novos programas, divulgação e promoção dos programas e atividades da CAPES, comunicação interna e
externa; à execução das demais atividades definidas em normas da
CAPES.
REMUNERAÇÃO: conforme o quadro a seguir.

Ensino médio

Vencimento
básico
R$ 1.885,33

Gratificação de desempenho até (*)
R$ 826,00

Total
R$ 2.711,33

(*) Dependendo da avaliação institucional e individual.
A Gratificação de Qualificação com valores de R$ 452,00 a R$
1.762,00 está em fase de Regulamentação (Lei nº 11.907/2009).
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO
CARGO
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição
Federal.
3.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato
do sexo masculino, também com as militares.
3.4 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme
item 2 deste edital.
3.5 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse.
3.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo.
3.7 Cumprir as determinações deste edital.
3.8 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem
ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos
comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo/formação por
ocasião da posse.
4 DAS VAGAS
4.1 As vagas do concurso de que trata este edital estão distribuídas
por cargo/formação, conforme o quadro a seguir.
Cargo/formação

Geral Candidatos Total
com deficiência
Cargo 1: Analista em Ciência e Tecno59
4
63
logia Júnior I - Formação: Geral
Cargo 2: Analista em Ciência e Tecno1
(*)
1
logia Júnior I - Formação: Arquivologia
Cargo 3: Analista em Ciência e Tecno2
(*)
2
logia Júnior I - Formação: Biblioteconomia
Cargo 4: Analista em Ciência e Tecno4
(*)
4
logia Júnior I - Formação: Contabilidade
Cargo 5: Assistente em Ciência e Tec66
4
70
nologia 1
(*) Não há vaga reservada para candidatos com deficiência para
provimento imediato, sendo mantido o cadastro de reserva.
4.2 As vagas são para lotação em Brasília/DF.
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1 Das vagas destinadas a cada cargo/formação e das que vierem a
ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990 e do Decreto
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.
5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste

edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20%
das vagas oferecidas por cargo/formação, nos termos do § 2º do artigo
5º da Lei nº 8.112/1990 e suas alterações.
5.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos
com deficiência nos cargos/formações com número de vagas igual ou
superior a 5 (cinco).
5.1.3 O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em
igualdade de condições com os demais candidatos.
5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos
últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável
causa da deficiência, na forma do subitem 5.2.1 deste edital.
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia simples do
CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) a
que se refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, via SEDEX ou
carta registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente
até o dia 6 de novembro de 2012, para a Central de Atendimento do
CESPE/UnB - Concurso CAPES 2012 (laudo médico) - Caixa Postal
4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.
5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 6 de novembro
de 2012, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado),
pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF e o laudo
médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a
alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, na Central de Atendimento do
CESPE/UnB - Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF.
5.2.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada
em cartório) e da cópia simples do CPF, por qualquer via, é de
responsabilidade exclusiva do candidato. O CESPE/UnB não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio ou atraso que impeça a
chegada dessa documentação a seu destino.
5.2.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a
cópia simples do CPF terão validade somente para este concurso
público e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas
cópias dessa documentação.
5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição,
para o dia de realização das provas, indicando as condições de que
necessita para a realização dessas, conforme previsto no artigo 40, §§
1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.
5.3.1 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional
para a realização das provas deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 6 de novembro de 2012, na forma do subitem 6.4.9, justificativa acompanhada de laudo e parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme
prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.
5.4 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para
concorrer na condição de pessoa com deficiência será divulgada na
Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/capes_12, na ocasião da divulgação do edital informando a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das
provas.
5.4.1 O candidato disporá de um dia para contestar o indeferimento
na Central de Atendimento do CESPE/UnB - Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF, pessoalmente ou por terceiro; ou
pelo e-mail atendimentoespecial@cespe.unb.br, restrito apenas a assuntos relacionados ao atendimento especial. Após esse período, não
serão aceitos pedidos de revisão.
5.5 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará
a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com
deficiência e o não atendimento às condições especiais necessárias.
5.6 DA PERÍCIA MÉDICA
5.6.1 Os candidatos que se declararem com deficiência, se não eliminados no concurso, serão convocados para se submeter à perícia
médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do CESPE/UnB, formada por seis profissionais, que verificará sobre a sua qualificação como deficiente, nos termos do artigo
43 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações e da Súmula nº 377 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos
de documento de identidade original e de laudo médico (original ou

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032012092800040
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cópia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou nível
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como à
provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do
Anexo deste edital, e, se for o caso, de exames complementares
específicos que comprovem a deficiência física.
5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será
retido pelo CESPE/UnB por ocasião da realização da perícia médica.
5.6.4 Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu
início, conforme edital de convocação.
5.6.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas
com deficiência o candidato que, por ocasião da perícia médica, não
apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório)
ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos doze
meses, bem como o que não for qualificado na perícia médica como
pessoa com deficiência ou, ainda, que não comparecer à perícia.
5.6.6 O candidato que não for considerado com deficiência na perícia
médica, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo/formação.
5.6.7 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência
apresentada pelo candidato será avaliada durante o estágio probatório,
na forma estabelecida no § 2º do artigo 43 do Decreto nº 3.298/1999
e suas alterações.
5.6.8 O candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, apresentar incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será exonerado.
5.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência,
se for qualificado na perícia médica e não for eliminado do concurso,
terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de
classificação geral por cargo/formação.
5.8 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem
providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação por cargo/formação.
6 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1 TAXAS:
a) Analista em Ciência e Tecnologia Júnior I: R$ 60,00 (sessenta
reais);
b) Assistente em Ciência e Tecnologia 1: R$ 50,00 (cinquenta
reais).
6.2 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/capes_12, solicitada no período entre 10 horas do dia 16 de outubro de 2012 e 23 horas e 59
minutos do dia 6 de novembro de 2012, observado o horário oficial
de Brasília/DF.
6.2.1 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.
6.2.2 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição
por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).
6.2.3 A GRU Cobrança estará disponível no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/capes_12 e deverá ser, imediatamente, impressa, para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online.
6.2.3.1 O candidato poderá reimprimir a GRU Cobrança pela página
de acompanhamento do concurso.
6.2.4 A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco, bem como
nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.
6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia
20 de novembro de 2012.
6.2.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento da
solicitação de isenção da taxa de inscrição.
6.3 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/capes_12, por
meio da página de acompanhamento, após a aceitação da inscrição,
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse
documento.
6.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO
CONCURSO PÚBLICO
6.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição,
o candidato deverá optar pelo cargo/formação a que deseja concorrer. Uma vez
efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

