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8.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da
folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este
edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação
não preenchido integralmente.
8.6 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a
sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do
processamento eletrônico.
8.7 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu
número de inscrição e o número de seu documento de identidade.
8.8 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em
caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse
caso, o candidato será acompanhado por fiscal do CESPE/UnB devidamente treinado.
8.9 O CESPE/UnB divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas
objetivas, exceto dos candidatos eliminados na forma do subitem 13.24 deste edital, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/capes_12, após a data de divulgação do resultado final das
provas objetivas. A referida imagem ficará disponível até quinze dias corridos da data de publicação do
resultado final do concurso público.
8.9.1 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da
imagem da folha de respostas.
8.10 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
8.10.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico.
8.10.2 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas,
será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial
definitivo das provas; 1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o
gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).
8.10.3 O cálculo da nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens
que a compõem.
8.10.4 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se
enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:
a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos (P1);
b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2);
c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.
8.10.4.1 O candidato eliminado na forma do subitem 8.10.4 deste edital não terá classificação alguma no
concurso público.
8.10.5 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 8.10.4 serão ordenados por cargo/formação de
acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas, que será a soma das notas obtidas
nas provas objetivas P1 e P2.
8.11 DOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS
8.11.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/capes_12, a partir das 19 horas da data provável de 18 de
dezembro de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF.
8.11.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá de dois dias para fazê-lo, no horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do último
dia, ininterruptamente.
8.11.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá
utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/capes_12, e seguir as instruções ali contidas.
8.11.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão
divulgadas no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/capes_12 quando da divulgação
dos gabaritos oficiais definitivos. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
8.11.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
8.11.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que
o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
8.11.7 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.11.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante
de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
8.11.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
8.11.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial
definitivo, bem como contra o resultado final nas demais fases.
8.11.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
9 DA PROVA PRÁTICA DISCURSIVA
9.1 A prova prática discursiva para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia Júnior I - todas as
formações valerá um total de 20,00 pontos e consistirá de nota técnica, a ser respondida em até 30 linhas
acerca dos conhecimentos específicos constantes do item 14 deste edital.
9.2 A prova prática discursiva para o cargo de Assistente em Ciência e Tecnologia 1 valerá 20,00 pontos
e consistirá da redação de texto dissertativo, com até 30 linhas, abordando temas relacionados à
Atualidades, constantes dos conhecimentos básicos subitem 14.2.1.3 deste edital.
9.3 As provas práticas discursivas serão avaliadas e pontuadas segundo os critérios estabelecidos no
subitem 9.8 deste edital.
9.4 As provas práticas discursivas deverão ser feitas pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, com
caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido
atendimento especial para a realização das provas quanto a esse aspecto. Neste caso, o candidato será
acompanhado por um fiscal do CESPE/UnB devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
9.5 As provas práticas discursivas não poderão ser assinadas, rubricadas ou conter, em outro local que
não seja o cabeçalho da folha de texto definitivo, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena
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‘de serem anuladas. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição
dos textos definitivos acarretará a anulação da respectiva prova prática discursiva.
9.6 A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação das provas práticas
discursivas.
9.7 Não haverá substituição da folha de texto definitivo por erro do candidato.
9.8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS DISCURSIVAS
9.8.1 Observada a reserva de vagas para candidatos com deficiência e respeitados os empates na última
colocação, serão corrigidas as provas práticas discursivas dos candidatos aprovados e classificados nas
provas objetivas até as classificações indicadas na quadro a seguir.
Cargo/formação
Cargo 1: Analista em Ciência e
mação: Geral
Cargo 2: Analista em Ciência e
mação: Arquivologia
Cargo 3: Analista em Ciência e
mação: Biblioteconomia
Cargo 4: Analista em Ciência e
mação: Contabilidade
Cargo 5: Assistente em Ciência

Geral

Tecnologia Júnior I - For-

590ª

Candidatos com
deficiência
40ª

Total

Tecnologia Júnior I - For-

10ª

5ª

15ª

Tecnologia Júnior I - For-

20ª

5ª

25ª

Tecnologia Júnior I - For-

35ª

5ª

40ª

e Tecnologia 1

660ª

40ª

700ª

630ª

9.8.2 Os candidatos que não tiverem suas provas práticas discursivas corrigidas na forma do subitem
anterior estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
9.8.3 As provas práticas discursivas serão avaliadas quanto ao domínio do conteúdo dos temas abordados
- demonstração de conhecimento técnico aplicado -, bem como quanto ao domínio da modalidade escrita
da língua portuguesa.
9.8.4 Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota no texto igual a
zero.
9.8.5 As provas práticas discursivas para todos os cargos serão corrigidas conforme critérios a seguir,
ressaltando-se que, em atendimento ao que está estabelecido no Decreto nº 6.583/2008, serão aceitas
como corretas, até 31 de dezembro de 2012, ambas as ortografias, isto é, a forma de grafar e de acentuar
as palavras vigente até 31 de dezembro de 2008 e a que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009.
9.8.5.1 A prova prática discursiva, para todos os cargos, valerá 20,00 pontos e será avaliada segundo os
critérios a seguir:
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao
domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 20,00 pontos;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato,
considerando-se aspectos tais como: grafia/acentuação, morfossintaxe/pontuação e propriedade vocabular;
c) será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato, limitado ao
número máximo de 30 linhas;
d) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do
local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas;
e) será calculada, então, para cada candidato, a nota na prova prática discursiva (NPPD), como sendo
igual a NC menos duas vezes o resultado do quociente NE / TL;
f) se NPPD for menor que zero, então considerar-se-á NPPD igual a zero.
9.8.5.1.1 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver NPPD < 10,00 pontos.
9.8.5.1.2 O candidato eliminado na forma do subitem anterior não terá classificação alguma no concurso.
9.8.6 A prova prática discursiva será anulada se o candidato não devolver a sua folha de texto
definitivo.
9.9 DOS RECURSOS DAS PROVAS PRÁTICAS DISCURSIVAS
9.9.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório nas provas práticas
discursivas disporá de dois dias para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital
de resultado provisório.
10 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
10.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados e classificados na prova
prática discursiva até as classificações indicadas no quadro a seguir.
Cargo/formação
Cargo 1: Analista em Ciência e
Formação: Geral
Cargo 2: Analista em Ciência e
Formação: Arquivologia
Cargo 3: Analista em Ciência e
Formação: Biblioteconomia
Cargo 4: Analista em Ciência e
Formação: Contabilidade
Cargo 5: Assistente em Ciência

119ª

Candidatos com
deficiência
7ª

Total

Tecnologia Júnior I -

Geral

Tecnologia Júnior I -

4ª

1ª

5ª

Tecnologia Júnior I -

8ª

1ª

9ª

126ª

Tecnologia Júnior I -

17ª

1ª

18ª

e Tecnologia 1

133ª

7ª

140ª

10.2 A avaliação de títulos valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados
seja superior a esse valor.
10.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados
os limites de pontos do quadro a seguir.
10.3.1 ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR I - TODAS AS FORMAÇÕES
Alínea
A
B

Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos
Título
Valor de cada
título
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado
2,80
(título de doutor). Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de Doutorado, desde que
acompanhado de histórico escolar.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado
1,85
(título de mestre). Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de Mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar.

Valor máximo
dos títulos
2,80
1,85
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