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3.4 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CON-
CURSO PÚBLICO
3.4.1 O IDECAN não se responsabiliza por solicitações de inscrição
não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a trans-
ferência de dados.
3.4.2 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro
de Pessoa Física (CPF) do candidato.
3.4.3 Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eli-
minado do concurso o candidato que usar o CPF de terceiro para
realizar a sua inscrição.
3.4.4 Não será aceito pedido de alteração referente à opção de cargo
após efetivação da inscrição.
3.4.5 A inscrição do candidato implica no conhecimento e na tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em re-
lação às quais não poderá alegar desconhecimento, inclusive quanto à
realização das provas nos prazos estipulados.
3.4.6 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, as provas e a
admissão do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer
declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações for-
necidas.
3.4.7 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea.
3.4.8 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para
terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem.
3.4.9 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
Não será deferida a solicitação de inscrição que não atender rigo-
rosamente ao estabelecido neste Edital.
3.4.9.1 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta
ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em lis-
tagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles re-
lativos à data de nascimento, notas e desempenho nas provas, ser
pessoa com deficiência (se for o caso), entre outros. Tendo em vista
que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da
publicidade dos atos atinentes ao concurso público, não caberão re-
clamações posteriores neste sentido, ficando cientes também os can-
didatos de que possivelmente tais informações poderão ser encon-
tradas na rede mundial de computadores através dos mecanismos de
busca atualmente existentes.
3.4.10 O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e que
aceita que, caso aprovado, quando de sua convocação, deverá en-
tregar, após a homologação do concurso público, os documentos
comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo.
3.4.11 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto
para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência
de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos
do Decreto Federal nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008.
3.4.11.1 Farão jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição os
candidatos economicamente hipossuficientes que estiverem inscritos
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -
CadÚnico e forem membros de família de baixa renda, assim com-
preendida aquela que possua renda per capita de até meio salário
mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de até 03 (três)
salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de
junho de 2007.
3.4.11.1.1 A isenção tratada no subitem 3.4.11.1 deste Edital poderá
ser solicitada somente entre os dias 6 e 7 de julho de 2012 por meio
da solicitação de inscrição no site www.idecan.org.br ou no local de
inscrições evidenciado no subitem 3.3.1 deste Edital, devendo o can-
didato informar no ato da inscrição seu número de inscrição no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Ca-
dÚnico e se declarar membro de família de baixa renda.
3.4.11.1.2 O candidato que requerer a isenção na qualidade de Hi-
possuficiente Econômico deverá informar, no ato da inscrição, seus
dados pessoais em conformidade com os que foram originalmente
informados ao órgão de Assistência Social de seu Município res-
ponsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que
atualmente estes estejam divergentes ou que tenham sido alterados
nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de
tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico a nível
nacional. Após o julgamento do pedido de isenção, o candidato po-
derá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais junto ao IDECAN
através do sistema de inscrições on-line ou solicitá-la ao fiscal de
aplicação no dia de realização das provas.
3.4.11.2 O IDECAN consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato que
requerer a isenção na condição de hipossuficiente.
3.4.11.3 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo
10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 6 de setembro de 1979.

3.4.11.4 O simples preenchimento dos dados necessários para a so-
licitação da isenção de taxa de inscrição, durante a inscrição, não
garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a
qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte do
IDECAN e da Comissão de Concurso Público, conforme o caso.
3.4.11.5 Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos
ou alterações das informações prestadas.
3.4.11.6 Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de
taxa de inscrição via correio ou via fax.
3.4.11.7 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a
inconformidade de alguma informação ou a solicitação apresentada
fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo
de isenção.
3.4.11.8 O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição será divulgado no dia 30 de julho de 2012, pela Internet, no
endereço eletrônico www.idecan.org.br.
3.4.11.9 Não haverá recurso contra o indeferimento da solicitação de
isenção de pagamento da taxa de inscrição.
3.4.11.9.1 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos poderão efetivar
a sua inscrição no certame, até o término do prazo de inscrições
estabelecido no edital, mediante o pagamento da respectiva taxa.
3.4.12 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição só será
devolvido em caso de cancelamento do concurso.
3.4.13 Não serão aceitas inscrições via fax e/ou via e-mail.
3.4.14 As informações prestadas no requerimento de inscrição serão
de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o IDECAN do
direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o
requerimento de forma completa, correta e/ou que fornecer dados
comprovadamente inverídicos, resguardado o direito ao contraditório
e à ampla defesa.
3.4.14.1 O candidato que desejar alterar o nome ou CPF ou demais
dados cadastrais fornecidos durante o processo de inscrição deverá
encaminhar requerimento de solicitação de alteração de dados ca-
dastrais, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento,
para o IDECAN - Rua José Augusto Abreu, n°1000/A, Bairro Au-
gusto Abreu, Muriaé - MG, CEP:36880-000, contendo cópia au-
tenticada em cartório dos documentos que contenham os dados cor-
retos ou cópia autenticada em cartório da sentença homologatória de
retificação do registro civil, que contenham os dados corretos.
3.4.15 O IDECAN disponibilizará no site www.idecan.org.br, a lista
das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), a partir do dia 20
de agosto de 2012, para conhecimento do ato e motivos do in-
deferimento para interposição dos recursos, no prazo legal.
3.4.16 O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da
inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos
moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada
não efetivada pela organizadora, não assistindo nenhum direito ao
interessado.
3.4.16.1 A não integralização dos procedimentos de inscrição implica
a DESISTÊNCIA do candidato e sua conseqüente ELIMINAÇÃO
deste Concurso Público.
3.4.17 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a com-
provação do pagamento da taxa de inscrição, que será realizada atra-
vés de pagamentos efetuados na rede bancária por meio de boleto
bancário e respectiva comprovação de pagamento pelas instituições
bancárias.
3.4.18 O candidato portador de deficiência que necessitar de aten-
dimento especial para a realização das provas deverá indicar, no
formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais neces-
sários para cada fase do concurso e, ainda, enviar até o dia 7 de
agosto de 2012, impreterivelmente, via SEDEX, para a sede do IDE-
CAN - Rua José Augusto Abreu, n°1000/A, Bairro Augusto Abreu,
Muriaé - MG, CEP: 36880-000 - laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial so-
licitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos
casos de força maior. A solicitação de condições especiais será aten-
dida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.4.19 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal
fim, deverá enviar, para o endereço citado no subitem 3.4.18, cópia da
certidão de nascimento da criança, até o dia de mês de ano, salvo se
o nascimento ocorrer após essa data, quando então deverá levar a
certidão de nascimento original, ou em cópia autenticada, no dia da
prova. O alimentando deverá vir com um acompanhante, que ficará
em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.
3.4.19.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação em
favor da candidata.
3.4.19.2 A candidata, durante o período de amamentação, será acom-
panhada de uma fiscal, sem a presença do responsável pela guarda da

criança, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os
termos e condições deste edital.

3.4.20 Será divulgada no endereços eletrônico www.idecan.org.br a

relação de candidatos que tiverem deferido ou indeferido os pedidos

de atendimento especial para a realização das provas, na data pro-

vável de 20 de agosto de 2012.

3.4.18.3 Portadores de doenças infecto-contagiosas que não tiverem

comunicado sua condição ao IDECAN, por sua inexistência na data

limite referida neste item, deverão comunicá-la ao IDECAN via cor-

reio eletrônico (atendimento@idecan.org.br) tão logo esta venha a ser

diagnosticada, devendo os candidatos nesta situação se identificar

também ao fiscal no portão de entrada, munidos de laudo médico,

quando da realização das provas, tendo direito a atendimento es-

pecial.

3.5 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

3.5.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de

realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala),

cargo, assim como orientações para realização das provas, estarão

disponíveis, a partir do dia 27 de agosto de 2012, no site do IDECAN

(www.idecan.org.br), devendo o candidato efetuar a impressão deste

Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). As informações também

poderão ser obtidas através da Central Telefônica de Atendimento do

IDECAN, através de e-mail (atendimento@idecan.org.br) e telefone

(32) 3722-3292.

3.5.2 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de

Inscrição (CCI), constate que sua inscrição não foi deferida, deverá

entrar em contato com a Central de Atendimento do IDECAN, atra-

vés de e-mail (atendimento@idecan.org.br) ou telefone (32) 3722-

3292, no horário de 9h00min às 17h00min, considerando-se o horário

oficial de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 31 de agosto de

2012.

3.5.2.1 No caso da inscrição do candidato não tiver sido deferida em

virtude de falha por parte da rede bancária na confirmação de pa-

gamento do boleto da inscrição, bem como em outros casos onde os

candidatos não participarem para a ocorrência do erro, os mesmos

serão incluídos em local de provas especial, que será disponibilizado

no site do IDECAN, bem como comunicado diretamente aos can-

didatos. Seus nomes constarão em listagem à parte no local de pro-

vas, de modo a permitir um maior controle para a verificação de suas

situações por parte da organizadora.

3.5.2.2 A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional, e será

analisada pelo IDECAN com o intuito de se verificar a pertinência da

referida inscrição. Constatada a improcedência da inscrição, esta será

automaticamente cancelada, não cabendo reclamação por parte do

candidato eliminado, independentemente de qualquer formalidade,

sendo considerados nulos todos os atos dela decorrentes, ainda que o

candidato obtenha aprovação nas provas.

3.5.3 Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem 3.5.2

deste Edital não serão considerados, prevalecendo para o candidato as

informações contidas no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e

a situação de inscrição do mesmo, posto que é dever do candidato

verificar a confirmação de sua inscrição, na forma estabelecida neste

Edital.

3.5.4 Eventuais erros referentes a nome, documento de identidade ou

data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no dia e na sala

de realização das provas.

3.5.5 O Cartão de Confirmação de Inscrição NÃO será enviado ao

endereço informado pelo candidato no ato da inscrição. É de res-

ponsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu

local de realização das provas e o comparecimento no horário de-

terminado.

3.5.6 A alocação dos candidatos nos locais designados para as provas

será definida tendo por critério a ordem alfabética de nomes dos

inscritos.

4. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊN-

CIA

4.1 As pessoas com deficiência, assim entendido aqueles que se

enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Fe-

deral n.º 3.298/99 e suas alterações, têm assegurado o direito de

inscrição no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja

compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram.
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