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- CAPÍTULO IV - DO CONCURSO DE ADMISSÃO - Seção I - Da
Constituição do Exame Intelectual - Art. 44. O exame intelectual (EI)
constará de 1 (uma) prova escrita, em um caderno de questões con-
tendo 41(quarenta e um) itens distribuídos em 3 (três) partes, a serem
realizadas num único dia e horário previstos no Calendário Anual do
Concurso de Admissão, com duração total de 4 (quatro) horas, e
aplicadas a todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as). Versará sobre
as matérias e assuntos aprovados pelo DECEx, constantes deste edital
de abertura do Concurso de Admissão e será composto da seguinte
forma: I - 1ª parte prova de Conhecimentos Específicos - composta
por 20 itens objetivos de Teologia, versando sobre o credo religioso a
ser selecionado pelo candidato, com um valor total de 10,000 (dez
vírgula zero) pontos. II - 2ª parte prova de Conhecimentos Gerais -
abrangendo 20 itens objetivos de Língua Portuguesa, com um valor
total de 10,000 (dez vírgula zero) pontos; III - 3ª parte - Avaliação da
Expressão Escrita (AEE), composta por uma questão discursiva, para
a qual o candidato deverá elaborar um texto. A esta questão da prova
não será atribuída pontuação (nota), sendo a mesma avaliada apenas
pelas menções "SUFICIENTE", se o(a) candidato(a) obtiver cinquen-
ta por cento ou mais de acertos, ou "NÃO-SUFICIENTE", se obtiver
menos de cinquenta por cento de acertos. Art. 45. As provas serão de
caráter eliminatório e classificatório, exceto no que se refere à terceira
parte do EI, referente à Avaliação da Expressão Escrita, que terá
apenas caráter de suficiência ou não suficiência, não sendo o seu
resultado computado para fins de composição da Nota Final do EI e
consequente classificação final. Art. 46. A relação de assuntos e a
bibliografia para o EI estarão disponibilizadas no endereço eletrônico
http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex, constituindo-se na base para a
elaboração e correção das questões propostas e seus respectivos itens,
bem como para argumentação dos pedidos de revisão de prova. Art.
47. O candidato deverá transcrever suas respostas no cartão de res-
postas que será o único documento válido para a correção. Para
preencher o cartão de respostas, o candidato somente deverá marcar
as respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Parágrafo único: o cartão deverá ser preenchido durante o tempo total
concedido para a realização da prova. Art. 48. Os prejuízos advindos
de marcações incorretas nos cartões de respostas serão de inteira
responsabilidade do candidato. Serão consideradas marcações incor-
retas as que forem feitas com qualquer outra caneta que não seja
esferográfica de tinta azul ou preta e que estiverem em desacordo
com este Edital e com o modelo do cartão de respostas, tais como:
múltipla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, campo
de marcação obrigatório não preenchido, ou não preenchido inte-
gralmente, marcas externas às quadrículas, indícios de marcações
apagadas, uso de lápis, dentre outras. As marcações incorretas ou a
utilização de qualquer outro tipo de caneta poderá acarretar erro de
leitura por parte do equipamento usado na correção, cabendo ao
candidato a responsabilidade pela consequente pontuação 0,000 (zero
vírgula zero) atribuída à respectiva questão ou item da prova. Art. 49.
A Avaliação da Expressão Escrita terá o objetivo de avaliar a ca-
pacidade de expressão escrita e o uso das normas do registro formal
da Língua Portuguesa. O candidato deverá produzir, com base no
tema indicado, uma redação com extensão mínima de 20 (vinte) e
máxima de 30 (trinta) linhas, de acordo com os critérios de apre-
sentação, tema/conteúdo, tipo de texto, gramaticalidade, coerência e
coesão. Será distribuída ao candidato uma folha de rascunho para
que, caso assim deseje, possa fazer anotações, organizar suas idéias
e/ou elaborar o esboço de sua redação, contudo, tal rascunho deverá
ser passado a limpo na folha de redação. Somente o texto produzido
na(s) folha(s) da prova destinada(s) à redação será corrigido. Art. 50.
Durante a realização da 3ª parte (Avaliação da Expressão Escrita),
será permitido apenas o uso de caneta esferográfica de tinta preta ou
azul. Em caso de utilização de caneta de outra cor ou lápis, a redação
não será corrigida e será atribuída ao candidato a pontuação 0,000
(zero vírgula zero zero zero) nessa parte da prova. Art. 51. Durante a
realização da prova, não será admitida qualquer espécie de consulta
ou comunicação entre os candidatos, ou comunicação destes com
outras pessoas não autorizadas. Art. 52. No caso de o candidato
identificar alguma folha do caderno de resposta ou o cartão de res-
postas fora dos locais para isto destinados, sua prova será anulada e
ele será eliminado do Concurso de Admissão. - Seção II - Dos
Procedimentos nos Locais do EI, da sua Organização, Data e Horário
da Prova - Art. 53. A aplicação do EI será feita nos locais preparados
pelas OMSE, em suas próprias instalações ou em outros locais sob
sua responsabilidade, na data e nos horários estabelecidos pela por-
taria de aprovação do Calendário Anual do Concurso de Admissão
(conforme a hora oficial de Brasília). Art. 54. Os locais previstos para
a realização das provas constam deste edital de abertura do Concurso
de Admissão e poderão ser alterados pela EsFCEx, em função de suas
capacidades e do número de candidatos inscritos nas guarnições de
exame e OMSE. Quando for o caso, a alteração do endereço para a
realização da prova constará dos Cartões de Confirmação de Inscrição
dos candidatos interessados. Art. 55. A EsFCEx informará às guar-
nições de exame e OMSE a quantidade de candidatos inscritos em
suas respectivas áreas de responsabilidade. Art. 56. É de respon-
sabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local
de realização da prova - de acordo com o preenchimento que tenha
feito em seu requerimento de inscrição e com a leitura que deverá
fazer dos dados que constarão de seu Cartão de Confirmação de
Inscrição - e o seu comparecimento ao local de realização do EI, na
data e nos horários determinados neste edital. Art. 57. O candidato
deverá comparecer ao local designado (local de prova) com ante-
cedência de, pelo menos, 1h 30min (uma hora e trinta minutos) em
relação ao horário previsto para o início do tempo destinado à rea-
lização da prova do EI na data prevista, considerando o horário oficial
de Brasília, munido do seu documento de identidade, de seu Cartão
de Confirmação de Inscrição e do material permitido para resolução
das questões e marcação das respostas. Tal antecedência é impres-
cindível para a organização dos locais do EI, permitindo condições
para que os candidatos sejam orientados pelos encarregados de sua

aplicação e distribuídos nos seus lugares, ficando em condições de
iniciarem a prova pontualmente no horário previsto pelo Calendário
Anual do Concurso de Admissão. Art. 58. Os portões de acesso aos
locais do EI serão fechados 1 (uma) hora antes do horário de início da
prova, previsto no Calendário Anual do Concurso de Admissão e
neste edital, considerando o horário oficial de Brasília, a partir do
qual não mais será permitida a entrada de candidatos para realizarem
a prova. Art. 59. O candidato deverá comparecer aos locais de rea-
lização do exame com trajes compatíveis com a atividade, não sendo
permitido o uso de gorros, chapéus, bonés, viseiras, lenços de cabelo,
cachecóis e outros, devendo os cabelos e as orelhas do candidato
estarem sempre visíveis. Parágrafo único. Os candidatos militares
poderão comparecer para a realização do EI em trajes civis. Art. 60.
Não haverá segunda chamada para a realização da prova. O não
comparecimento, por qualquer motivo, para a sua realização implicará
na eliminação automática do candidato. - Seção III - Da Identificação
do Candidato - Art. 61. Somente será admitido o acesso ao local de
prova, para o qual esteja designado, de candidato inscrito no con-
curso, o qual deverá apresentar à CAF o original de um dos seguintes
documentos de identificação: cédula oficial de identidade; carteira
emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exer-
cício profissional, com valor de documento de identidade, de acordo
com o previsto na Lei no 6.206, de 1975; Carteira Nacional de
Habilitação com fotografia; Carteira de Trabalho ou Passaporte. Art.
62. Será exigida a apresentação do documento de identificação ori-
ginal, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Também não
serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos (crachás,
identidade funcional, título de eleitor, Carteira Nacional de Habi-
litação sem fotografia etc.) diferentes dos acima estabelecidos. O
documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Caso o
candidato não possua nenhum dos tipos de documentos citados no art.
61, deverá providenciar a obtenção de um deles até a data da rea-
lização do EI. Não será aceito, em qualquer hipótese, boletim ou
registro de ocorrência em substituição ao documento de identidade. -
Seção IV - Do Material de uso Permitido nos Locais de Provas - Art.

63. Para a realização da prova, o candidato somente poderá conduzir
e utilizar o seguinte material: lápis (apenas para rascunho), borracha,
régua transparente, prancheta sem qualquer tipo de inscrição e/ou
equipamento eletrônico e canetas esferográficas de tinta preta ou azul.
O material não poderá conter qualquer tipo de inscrição, exceto as de
caracterização (marca, fabricante, modelo) e as de graduações (ré-
gua). O candidato poderá conduzir, até o local de prova, após ve-
rificadas pelos membros da CAF, bebidas não alcoólicas para serem
consumidas durante a realização das provas. Art. 64. Não será per-
mitido ao candidato adentrar aos locais de prova portando armas,
gorros, chapéus, bonés, viseiras ou similares, lenços de cabelo, ca-
checóis, bolsas, mochilas, livros, impressos, anotações, cadernos, fo-
lhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações, bem como qualquer
outro item diferente do listado como autorizado. Também não lhe será
permitido portar aparelhos eletro-eletrônicos, tais como máquinas cal-
culadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, walk-
man, aparelhos rádio-transmissores, palmtops, pagers, receptores de
mensagens, gravadores, ipods, mp4 ou qualquer tipo de material que
não os autorizados neste Edital. Art. 65. A CAF deverá vetar o uso de
relógios ou outros instrumentos sobre os quais sejam levantadas dú-
vidas quanto à possibilidade de recebimento de mensagens de qual-
quer natureza pelo candidato. Art. 66. Durante a realização da prova,
não será permitido o recebimento, empréstimo ou troca de material de
qualquer pessoa para candidatos, ou entre candidatos. Art. 67. Os
encarregados da aplicação das provas não se responsabilizarão pela
guarda de material do candidato, cabendo a este conduzir apenas o
que for permitido para o local de provas. - Seção V - Da Aplicação
da Prova - Art. 68. A aplicação da prova será conduzida por Co-
missões de Aplicação e Fiscalização, constituídas de acordo com as
Normas para as Comissões de Exame Intelectual, aprovadas pela
Portaria nº 045-DECEx, de 2010, alteradas pela Portaria nº 095-
DECEx, de 2011, e nomeadas pelos respectivos comandantes das
guarnições de exame. - Art. 69. As CAF procederão conforme orien-
tações particulares emitidas pela EsFCEx, sendo-lhes vedado o em-
préstimo ou cessão de qualquer material ao candidato. Art. 70. Os
candidatos somente poderão sair da sala onde está sendo realizado o
EI após transcorridos dois terços do tempo total destinado à rea-
lização das provas. Art. 71. Durante o processo de correção e apu-
ração da nota final do EI, as provas serão identificadas apenas por
números-códigos. Somente depois de apurados os resultados é que os
números-códigos serão associados aos nomes dos candidatos. Art. 72.
Por ocasião do EI, não será permitido(a): I - a realização da prova
fora das dependências designadas anteriormente pelas OMSE para
essa atividade, ainda que por motivo de força maior; II - o acesso à
sala de prova de candidata lactante conduzindo o bebê. A candidata
que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova,
além de informar previamente à sua guarnição de exame, deverá levar
um único acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o
responsável pela guarda da criança; e III - qualquer tipo de auxílio
externo ao candidato para a realização da prova, mesmo no caso do
candidato se encontrar impossibilitado de escrever. Art. 73. A partir
do término do tempo total de aplicação da prova do EI, os candidatos
que permanecerem na sala de provas poderão ficar de posse dos seus
exemplares das provas, conduzindo-os ao saírem dos locais de provas.
Aqueles que terminarem a prova antes do término do tempo previsto
poderão apanhá-la nas OMSE, da hora prevista para o término da
prova até o término do prazo para os pedidos de revisão. Ao can-
didato interessado será entregue qualquer exemplar da prova, não
sendo necessariamente o que tiver sido utilizado por ele. - Seção VI
- Da Reprovação no EI e Eliminação do Concurso de Admissão - Art.
74. Será considerado reprovado no EI e eliminado do Concurso de
Admissão, o candidato que for enquadrado numa ou mais das se-
guintes situações: I - não obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) de acertos do total dos itens relativos a cada uma das partes

que compõem o EI (Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Espe-
cíficos e Avaliação da Expressão Escrita); II - utilizar-se ou tentar
utilizar-se de meios ilícitos para a resolução das provas ("cola", ma-
terial de uso não permitido, comunicação com outras pessoas, etc.);
III - fazer rasuras ou marcações em cartão ou caderno de respostas,
seja com o intuito de identificá-los para outrem, seja por erro de
preenchimento; ou, ainda, assinar fora dos locais para isto destinados
nesses documentos; IV - contrariar determinações da CAF ou cometer
qualquer ato de indisciplina durante a realização da prova; V - faltar
à prova ou chegar ao local de prova após o horário previsto para o
fechamento dos seus portões (uma hora antes do início do tempo
destinado à realização da prova do EI), ainda que por motivo de força
maior; VI - não entregar o material da prova cuja restituição seja
obrigatória (caderno de redação e cartão de respostas) ao término do
tempo destinado para a sua realização; VII - não assinar a ficha de
identificação do caderno de respostas e o cartão de respostas, no local
reservado para isto; VIII - afastar-se do local de prova, durante ou
após o período de realização da mesma, portando o cartão ou caderno
de respostas distribuído pela CAF; IX - preencher incorretamente, ou
deixar de preencher, no cartão de respostas, os dados relativos à
identificação, do candidato ou de sua prova, nos campos para isso
destinados, ou descumprir quaisquer outras instruções contidas nas
provas para sua resolução; X - identificar nominalmente ou preencher
incorretamente seu número de identificação no caderno de respostas
da 3ª parte (Avaliação da Expressão Escrita), no campo para isso
destinado; XI - deixar de apresentar, por ocasião da realização da
prova, o original do seu documento de identidade, de acordo com um
dos tipos previstos no art. 61, deste Edital, ou apresentá-lo com
adulterações; ou XII - não permitir a coleta de sua impressão digital
pela Comissão de Aplicação e Fiscalização (CAF). - Seção VII - Do
Gabarito e dos Pedidos de Revisão - Art. 75. Os gabaritos das provas
do EI serão divulgados pela EsFCEx por meio da Internet, no en-
dereço eletrônico http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex, a partir de 72
(setenta e duas) horas após o seu término. Art. 76. Os gabaritos
ficarão à disposição dos candidatos na Internet - no mesmo endereço
citado no art. 75, até o término da correção das provas e do pro-
cessamento dos pedidos de revisão. Se houver necessidade de re-
tificações no gabarito, em virtude do atendimento a pedidos de re-
visão, as versões atualizadas do gabarito substituirão as que sofrerem
alterações, ficando disponibilizadas até o encerramento do Concurso
de Admissão. Art. 77. O candidato terá assegurado o direito de
solicitar revisão da correção efetuada nas questões de cada uma das
provas que realizar, por meio de um "Pedido de Revisão" cujo mo-
delo estará disponível no endereço eletrônico da EsFCEx. O prazo
máximo para encaminhá-lo é de 2 (dois) dias úteis, a contar da
divulgação, pela Internet (http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex), do
gabarito da prova à qual se referir o pedido. Somente será aceito o
pedido se encaminhado diretamente ao Comandante da EsFCEx (Rua
Território do Amapá, nº 455, Pituba, Salvador - BA, CEP 41.830-
540), por via postal, utilizando SEDEX, sendo considerada, para fins
de comprovação do cumprimento do prazo, a data constante do ca-
rimbo de postagem. O candidato deverá especificar os itens das ques-
tões a serem revistas, seguindo fielmente o modelo constante no sítio
supracitado. Art. 78. Os pedidos de revisão sem assinatura do can-
didato, inconsistentes, sem fundamentação ou genéricos, do tipo "so-
licito rever a correção", bem como aqueles que não estejam redigidos
com base na bibliografia e relação de assuntos disponível no sítio
http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex, e que não atenderem às exi-
gências constantes deste edital, não serão considerados. Parágrafo
único. A informação dos pareceres da banca examinadora dos pedidos
de revisão, procedentes ou improcedentes, será divulgada por in-
termédio da Internet, no sítio http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex,
juntamente com os novos gabaritos, quando for o caso. Art. 79. Se,
dos pedidos de revisão, resultar anulação de questões e/ou itens de
prova do EI, a pontuação correspondente será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. Se resultar
alteração do gabarito divulgado, os cartões de respostas de todos os
candidatos serão novamente corrigidos, de acordo com o gabarito
retificado. Em nenhuma hipótese o total de questões e/ou itens de
cada uma das provas sofrerá alterações; isto é, o divisor será o
correspondente ao número total inicialmente previsto de questões e/ou
itens da prova. Art. 80. Serão considerados e respondidos todos os
pedidos de revisão que atenderem às exigências constantes deste
edital. Os demais pedidos de revisão que estiverem em desacordo
com o edital do concurso serão indeferidos e não serão respondidos.
Art. 81. Não é facultado ao candidato interpor recursos adminis-
trativos quanto à solução do pedido de revisão de prova expedida pela
banca de professores. - Seção VIII - Da Correção e do Resultado
Final - Art. 82. A correção das provas realizar-se-á sem identificação
nominal dos candidatos. Art. 83. Todos os candidatos terão os cartões
de respostas, referentes às suas provas, corrigidos por meio de pro-
cessamento ótico-eletrônico. Art. 84. Na correção dos cartões de
respostas, as questões ou itens serão considerados errados e, portanto,
não computados como acertos, quando ocorrerem uma ou mais das
seguintes situações: I - a resposta assinalada pelo candidato for di-
ferente daquela listada como correta no gabarito; II - o candidato
assinalar mais de uma opção; III - o candidato deixar de assinalar
alguma opção; IV - houver rasuras; ou V - a marcação das opções de
respostas não estiver em conformidade com as instruções constantes
das provas. Art. 85. A redação será corrigida por uma banca de
professores, selecionada e designada pela EsFCEx. Por motivo de
sigilo e segurança, a correção dos cadernos de redação será realizada
sem identificação nominal dos(as) candidatos(as). I - o resultado da
correção da avaliação da expressão escrita, será expresso por um
valor numérico variável de 0,00 (zero) a 10 (dez), resultante da
transformação dos escores obtidos pelo candidato em valores per-
centuais e com aproximação de milésimos; II - será atribuído o
conceito "apto" a todos os candidatos que obtiverem grau igual ou
superior a 5,000 (cinco); e o conceito "inapto" àqueles que obtiverem
grau inferior a 5,000 (cinco); e III - os candidatos "inaptos" nessa
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