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8.13 Ao término da prova, o candidato obrigatoriamente en-
tregará ao fiscal da sala o seu CARTÃO-RESPOSTA devidamente
preenchido com caneta esferográfica de tinta azul escura ou preta e
assinado. O descumprimento deste item implica em desclassificação
do candidato.

8.14 O candidato deve utilizar as instalações sanitárias antes
de dirigir-se à sala. Por motivos de segurança somente será permitido
o uso das instalações após uma hora do início da prova e até uma
hora antes de seu encerramento. Fora deste período somente será
permitido o acesso às instalações sanitárias em situações de emer-
gência, com autorização do fiscal.

8.15 Após a distribuição das provas e enquanto aguardar
autorização para o seu início, o candidato deverá ler cuidadosamente
as instruções impressas na capa do Caderno de Provas. Elas devem
ser rigorosamente seguidas e fazem parte das normas e do edital do
concurso.

8.16 Ao receber autorização para o início da prova, o can-
didato deverá conferir se as questões contidas no caderno de provas
estão de acordo com o cargo para o qual está se candidatando e se o
caderno está completo (sem questões faltando ou com questões re-
petidas) e sem defeitos de impressão. É de inteira responsabilidade do
candidato eventuais prejuízos causados pela não observância deste
item.

8.17 O candidato somente poderá retirar-se do recinto após 1
(uma) hora do início das provas. O caderno de provas só poderá ser
levado depois de decorridas 3 horas de prova.

8.18 A UFES reserva-se o direito de alterar o horário, o local
e a data de realização das provas, responsabilizando-se, contudo, por
dar ampla divulgação, com a devida antecedência, sobre quaisquer
alterações.

9. DAS QUESTÕES DA PROVA
9.1 Para todos os cargos, exceto para o cargo de Assistente

em Administração, a prova objetiva constará de 60 (sessenta) ques-
tões, sendo 30 questões de Conhecimentos Gerais (10 questões de
Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico e Quantitativo,
5 questões de Legislação e 5 questões de Informática) e 30 questões
de Conhecimentos Específicos, cada questão valendo 2,00 (dois) pon-
tos, com cinco alternativas cada, das quais apenas uma será a cor-
reta.

9.2 Para o cargo de Assistente em Administração, a prova
objetiva constará de 60 (sessenta) questões, sendo 25 questões de
Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa, 10 ques-
tões de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 5 questões de Informática)
e 35 questões de Conhecimentos Específicos, cada questão valendo
2,00 (dois) pontos, com cinco alternativas cada, das quais apenas uma
será a correta.

9.3 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada
questão, um, e somente um, dos cinco campos do cartão-resposta, sob
pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas.

9.4 O candidato deverá transcrever as respostas da prova
objetiva para o cartão-resposta, que será o único documento válido
para a correção da prova. O preenchimento do cartão-resposta será de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em con-
formidade com as instruções específicas contidas na prova. Em hi-
pótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do
candidato.

9.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta. Serão
consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo
com este Edital e/ou com as instruções da prova, tais como: marcação
de dois ou mais campos referentes a uma mesma questão; ausência de
marcação nos campos referentes a uma mesma questão; marcação
rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não-preenchido in-
tegralmente.

10. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
10.1 Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida

por meio de processamento eletrônico.
10.2 A nota em cada questão da prova objetiva, feita com

base nas marcações do cartão de respostas, será igual a 2,00 (dois)
pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o
gabarito oficial definitivo da prova e 0,00 (zero) ponto, caso a res-
posta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial
definitivo da prova.

10.3 O cálculo da nota final na prova objetiva (NFPO),
comum à prova de todos os candidatos, será igual à soma algébrica
das notas obtidas em todas as questões que a compõem.

10.4 Será eliminado do concurso público o candidato que
obtiver:

a) nota inferior a 20% (vinte por cento) do total máximo de
pontos possíveis de cada uma das provas, de Língua Portuguesa, de
Raciocínio Lógico e Quantitativo, de Legislação e de Informática,
ou;

b) nota inferior a 50% (cinqüenta por cento) do total máximo
dos pontos possíveis da prova de Conhecimentos Específicos, ou;

c) nota inferior a 40% (quarenta por cento) do total máximo
dos pontos possíveis da prova de Conhecimentos Gerais (soma das
provas de Língua Portuguesa, de Raciocínio Lógico e Quantitativo, de
Legislação e de Informática).

10.5 O candidato eliminado na forma do subitem 10.4 deste
Edital não terá classificação alguma no concurso público, será con-
siderado reprovado, para todos os efeitos e excluídos do presente
Concurso Público.

10.6 Os candidatos não-incluídos no subitem anterior serão
ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais na
prova objetiva (NFPO) por cargo.

10.7 A classificação final dos candidatos aprovados será ela-
borada por ordem decrescente do total de pontos obtidos. Havendo
empate na classificação final, serão utilizados, obedecida a ordem
abaixo, os seguintes critérios de desempate:

a) idade mais elevada, desde que o candidato tenha mais de
60 (sessenta) anos, até o último dia do prazo das inscrições, para
aplicação do Estatuto do Idoso;

b) maior pontuação nas questões relativas a Conhecimentos
Específicos;

c) maior pontuação nas questões relativas a Língua Por-
tuguesa;

d) maior pontuação nas questões relativas a Raciocínio Ló-
gico e Quantitativo;

e) maior pontuação nas questões relativas a Informática;
f) maior pontuação nas questões relativas a Legislação;
g) tiver mais idade (para o caso daqueles que não se en-

quadrarem no item "a").
11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA VA-

LIDADE DO CONCURSO
11.1 O resultado da prova objetiva será divulgado no sítio

eletrônico http://www.drh.ufes.br/concurso.
11.2 O resultado final do Concurso Público será publicado

no Diário Oficial da União. O Edital de homologação conterá o nome
dos candidatos classificados, por ordem de classificação, conforme
quantitativos fixados no Anexo II do Decreto nº. 6.944, de
21/08/2009.

11.3 Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o Anexo II do decreto supra mencionado,
ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão automaticamente
reprovados no concurso público. Não será publicado lista com nomes
dos candidatos reprovados.

11.4 A aprovação e a classificação geram para o candidato
apenas a expectativa de direito à nomeação. A UFES reserva-se o
direito de proceder às nomeações, seguindo a rigorosa ordem de
classificação, em número que atenda ao interesse da Administração,
às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade or-
çamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal.

12. DOS RECURSOS
12.1 Após a divulgação do gabarito oficial provisório, o

candidato no prazo de 02 (dois) dias úteis, poderá interpor recurso
quando julgar

que ocorreu erro na formulação das questões ou nas res-
postas do gabarito oficial provisório, mediante requerimento espe-
cífico que estará disponível no sítio eletrônico
http://www.drh.ufes.br/concurso, devidamente fundamentado, indican-
do com precisão, os pontos do

inconformismo.
12.2 Não serão aceitos pedidos de recursos via postal, via

FAX ou em mãos, somente serão aceitos via formulário eletrônico
específico segundo o item 12.1.

12.3 As petições que não estiverem devidamente fundamen-
tadas serão imediatamente indeferidas.

12.4 Resultando o recurso em anulação de questão(ões), os
pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, in-
dependentemente de haverem ingressado com recurso.

12.5 Não haverá qualquer outro recurso ou pedido de re-
consideração das decisões adotadas, em caráter geral, pelas Bancas
Examinadoras, CECCP ou pela Reitoria da Universidade Federal do
Espírito Santo.

12.6 As respostas aos recursos apresentados pelos candi-
datos, serão disponibilizados em até 07 (sete) dias úteis após o tér-
mino do prazo de recurso, para conhecimento, no sítio eletrônico
h t t p : / / w w w. d r h . u f e s . b r / c o n c u r s o .

12.7 O recurso intempestivo será liminarmente indeferido,
sendo considerado para tanto a hora e data de registro do mesmo no
sitio eletrônico http://www.drh.ufes.br/concurso.

12.8 Poderá ser concedida vista do cartão resposta por meio
de cópia, mediante requerimento protocolado no Serviço de Protocolo
Geral da UFES (SERPROG) pelo candidato dirigido à CECCP.

13 DO PROVIMENTO DO CARGO
13.1 Os candidatos aprovados serão nomeados segundo o

Resultado Final, no limite das vagas disponíveis informadas neste
Edital.

13.2 Somente serão empossados os candidatos considerados
aptos em inspeção médica de saúde física e mental, realizadas pela
Perícia Oficial em Saúde da Unidade SIASS-UFES.

13.3 Por ocasião da posse será exigida, dos nomeados, a
apresentação de todos os documentos indicados para investidura nos
cargos relacionados neste Edital, bem como os demais documentos
exigidos pelo Departamento de Gestão de Pessoas da UFES.

13.4 Outros documentos poderão ser requisitados, por oca-
sião de investidura no cargo.

13.5 Não poderá retornar ao Serviço Público Federal o ser-
vidor que foi demitido ou o servidor que foi destituído do cargo em
comissão, nas seguintes hipóteses:

a) crime contra a administração pública; b) improbidade ad-
ministrativa; c) aplicação irregular de dinheiro público; d) lesão aos
cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; e) corrupção.

13.6 O candidato aprovado será convocado para a posse, que
deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da
data de publicação do ato de sua nomeação. O não pronunciamento
do convocado no prazo estipulado obrigará a UFES a tornar sem
efeito a portaria de nomeação, convocando o próximo candidato apro-
vado.

13.7 O candidato nomeado para o cargo de provimento efe-
tivo ficará sujeito, nos termos do artigo 41, "caput" da Constituição
Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº
19/98, a estágio probatório, durante o qual sua aptidão, capacidade e
desempenho no cargo serão avaliados.

13.8 Outras exigências estabelecidas em lei poderão ser so-
licitadas para o desempenho das atribuições do cargo.

13.9 Os candidatos aprovados por concurso público na con-
dição de deficientes, quando nomeados, conforme Decretos nº
3.298/1999 e nº 5.296/2004, serão avaliados por perícia médica para
fins de constatação de deficiência.

13.10 Os candidatos deverão comparecer à perícia munidos
de laudo médico 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 De-
creto nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como à provável causa da
deficiência. Após a avaliação médica, os candidatos serão avaliados
por equipe multiprofissional quanto à acessibilidade, recomendação
de equipamentos, à natureza das atribuições e tarefas, e compati-
bilidade com o cargo, função ou emprego e deficiência apresentada.

13.11 O laudo médico (original ou copia em cartório) será
retido pela UFES por ocasião da realização da perícia médica.

13.12 Perderá o direito de concorrer as vagas reservadas as
pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da perícia
médica, não apresentar laudo médico (original ou copia autenticada
em cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos
últimos doze meses, bem como que não for qualificado na perícia
médica como pessoa com deficiência ou, ainda, que não comparecer
a perícia.

13.13 O candidato que não for considerado com deficiência
na perícia médica, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista
de classificação geral.

13.14 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante estágio
probatório, na forma estabelecida no § 2º do artigo 43 do Decreto
3.298/99 e suas alterações.

13.15 O candidato com deficiência que no decorrer do es-
tágio probatório apresentar incompatibilidade da deficiência com as
atribuições do cargo será exonerado.

13.16 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com
deficiência, se for qualificado na perícia médica e não for eliminado
ou reprovado do concurso, terá seu nome publicado em lista a parte
e figurará também na lista de classificação geral.

13.17 As vagas definidas no item 2 deste edital que não
forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral
de classificação.

13.18 Após a investidura do candidato, a deficiência não
poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria.

14. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO:

14.1 São requisitos básicos para a investidura no cargo pú-
blico:

a) Ter sido aprovado no concurso público; b) Ter nacio-
nalidade brasileira ou portuguesa, neste último caso, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos
do § 1º, do artigo 12, da Constituição Federal; c) Ter idade mínima de
18 anos completos na data da posse; d) Ter aptidão física e mental
para o exercício das atribuições do cargo, apuradas pela Perícia Ofi-
cial em Saúde da Unidade SIASS-UFES, apresentando exames/laudos
solicitados; e) Não acumular cargos, empregos e funções públicas,
exceto aqueles permitidos no art. 37, inciso XVI, da Constituição
Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº
34/2001, assegurada à hipótese de opção nos termos da lei, dentro do
prazo para a posse, determinado no § 1º do art. 13 da Lei 8.112/90;
f) Estar em dia com as obrigações eleitorais; g) Estar quite com as
obrigações militares; h) Possuir a escolaridade exigida para o cargo e
registro no Conselho competente, bem como estar inteiramente quite
com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e demais exi-
gências de habilitação para o exercício do cargo; i) Apresentação de
toda a documentação que comprove que cumpriu os requisitos pre-
vistos no presente Edital.

14.2 As atribuições do cargo podem justificar a exigência de
outros requisitos estabelecidos em Lei, além dos pré-requisitos cons-
tantes deste Edital.

14.3 Não serão aceitos diplomas/declarações ou documentos
afins de nível superior para investidura em cargos com exigência de
nível fundamental, médio ou técnico.

14.4 Não serão aceitos certificados/diploma/declaração ou
documentos afins de nível médio para investidura em cargos com
exigência de nível fundamental.

15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da

data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por
igual período, a critério da Universidade Federal do Espírito Santo,
observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes.

15.2 Durante o prazo de validade do presente concurso pú-
blico, havendo autorização do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão para provimento de novas vagas para esta Uni-
versidade, e considerando ainda a oportunidade e conveniência da
Instituição e os termos do Decreto nº 7.232 de 19 de julho 2010
poder-se-ão convocar candidatos remanescentes da fila de espera, de
acordo com o estabelecido no Decreto nº. 6.944, de 21/08/2009.

15.3 Serão publicados no sítio eletrônico
http://www.drh.ufes.br/concurso e no Diário Oficial da União, apenas
a relação dos candidatos aprovados, para cada cargo, por ordem de
classificação.

15.4 Não será fornecida ao candidato cópia das provas ou
demais documentos de controle interno desta Universidade, bem co-
mo qualquer documento comprobatório de classificação no concurso,
valendo para esse fim a publicação no Diário Oficial da União.

15.5 A Universidade Federal do Espírito Santo reserva-se o
direito de convocar os candidatos aprovados na medida de suas ne-
cessidades, para preenchimento das vagas.
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