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4.1.1 Do total de vagas para cada cargo, e as vagas que vierem a ser
criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, 5% (cinco
por cento) ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pes-
soas com deficiência, desde que apresentem laudo médico (docu-
mento original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem
como a provável causa da deficiência, conforme modelo constante do
Anexo III deste Edital.
4.1.2 O candidato que desejar concorrer as vagas reservadas a pessoas
com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar
o laudo médico até o dia 10 de agosto de 2012, impreterivelmente,
via SEDEX, para a sede do IDECAN - Rua José Augusto Abreu, n°
1000/A, Bairro Augusto Abreu, Muriaé - MG, CEP: 36880-000. O
fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e
enviar laudo médico não configura participação automática na con-
corrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma
análise da comissão e no caso de indeferimento, passará o candidato
a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.
4.1.3 Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº. 3.298/1999, se
na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas
reservadas a cada cargo resultar número fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número inteiro subseqüente, respeitado o li-
mite máximo de 20% (vinte por cento).
4.1.4 Das vagas ora tratadas neste edital para o cargo de Tecnologista
uma será destinada, preferencialmente, a portadores de deficiência.
4.1.5 Das vagas ora tratadas neste edital para o cargo de Técnico uma
será destinada, preferencialmente, a portadores de deficiência.
4.1.6 Para efeito de classificação das vagas tratadas nos subitens 4.1.4
e 4.1.5 serão considerados classificados os candidatos que tiveram a
maior nota final dentre todos os candidatos portadores de deficiência
participantes do concurso.
4.2 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência po-
derá requerer atendimento especial, conforme estipulado no subitem
3.4.18 deste Edital, para o dia de realização das provas, indicando as
condições de que necessita para a realização destas, conforme pre-
visto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº. 3.298/99.
4.2.1 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que
necessite de tempo adicional para a realização das provas deverá
requerê-lo expressamente por ocasião da inscrição no concurso pú-
blico, com justificativa acompanhada de parecer original ou cópia
autenticada em cartório emitido por especialista da área de sua de-
ficiência, nos termos do §2º do art. 40 do Decreto Federal nº.
3.298/1999. O parecer citado deverá ser enviado até o dia 10 de
agosto 2012, via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR), para o
IDECAN, no endereço citado no subitem 4.1.2 deste Edital. Caso o
candidato não envie o parecer do especialista no prazo determinado,
não realizará as provas com tempo adicional, mesmo que tenha as-
sinalado tal opção no Requerimento de Inscrição.
4.2.1.1 A concessão de tempo adicional para a realização das provas
somente será deferida caso tal recomendação seja decorrente de orien-
tação médica específica contida no laudo médico enviado pelo can-
didato. Em nome da isonomia entre os candidatos, por padrão, será
concedida 1 (uma) hora adicional a candidatos nesta situação. O
fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), por
qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IDE-
CAN não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça
a chegada do laudo ao Instituto. O laudo médico (original ou cópia
autenticada) terá validade somente para este concurso e não será
devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.
4.2.2 O candidato que não solicitar condição especial na forma de-
terminada neste Edital, de acordo com a sua condição, não a terá
atendida sob qualquer alegação, sendo que a solicitação de condições
especiais será atendida dentro dos critérios de razoabilidade e via-
bilidade.
4.2.3 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para
concorrer na condição de pessoa com deficiência, bem como a re-
lação dos candidatos que tiverem deferidos ou indeferidos os pedidos
de atendimento especial para a realização das provas, será divulgada
no site www.idecan.org.br, a partir do dia 20 de agosto de 2012.
4.3 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa com
deficiência, se aprovado no Concurso Público, figurará na listagem de
classificação de todos os candidatos ao cargo e, também, em lista
específica de candidatos na condição de pessoa com deficiência por
c a rg o .
4.3.1 O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do
preenchimento do requerimento de inscrição via Internet, ser pessoa
com deficiência deverá, após tomar conhecimento da situação da
inscrição nesta condição, entrar em contato com a organizadora atra-
vés do e-mail atendimento@idecan.org.br, ou ainda, mediante o envio
de correspondência para o endereço constante do subitem 4.1.2 deste

Edital, para a correção da informação, por tratar-se apenas de erro
material e inconsistência efetivada no ato da inscrição.
4.4 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se
convocados para a realização dos procedimentos pré-admissionais,
deverão submeter-se à perícia médica promovida pelo INT, que ve-
rificará sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não,
bem como sobre o grau de deficiência incapacitante para o exercício
do cargo, nos termos do artigo 43 do Decreto Federal nº. 3.298/99.
4.4.1 A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação e
aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência da
qual é portador com as atribuições do cargo.
4.5 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de
laudo médico que ateste a espécie, o grau ou o nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças - CID, conforme especificado no Decreto
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, bem como a provável causa da
deficiência.
4.6 A não observância do disposto no subitem 4.5, a reprovação na
perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda
do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais con-
dições.
4.6.1 O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua
deficiência será excluído do processo, em qualquer fase deste Con-
curso Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas conseqüên-
cias decorrentes do seu ato.
4.7 O candidato aprovado nos Exames Médicos Pré-Admissionais,
porém não enquadrado como pessoa com deficiência, caso seja apro-
vado na primeira etapa do Concurso Público, continuará figurando
apenas na lista de classificação geral do cargo.
4.8 O candidato na condição de pessoa com deficiência reprovado na
perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com as
atribuições do cargo de atuação será eliminado do Concurso Pú-
blico.
4.9 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição
de pessoa com deficiência aprovados no Exame Médico Pré-Ad-
missional, serão convocados os demais candidatos aprovados, ob-
servada a listagem de classificação de todos os candidatos ao car-
go.
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O Processo de Seleção do concurso constará das seguintes etapas :
a) Provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos,
de caráter eliminatório e classificatório;
b) Prova discursiva, defesa de memorial e prova oral para o cargo de
Pesquisador Adjunto I, de caráter eliminatório e classificatório;
c) Prova oral para os cargos de Tecnologista Senior I, Tecnologista
Pleno 3, Tecnologista Pleno 2, Tecnologista Pleno 1 e Tecnologista
Júnior I, de caráter eliminatório e classificatório;
d) Avaliação de títulos somente para os cargos de nível superior, de
caráter somente classificatório.

5.1.4 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas
para o cartão de respostas, que será o único documento válido para a
correção das provas. O preenchimento do cartão de respostas será de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de con-
formidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no
cartão de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão
por erro do candidato.
5.1.5 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões
que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja
correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita
nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer
marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desem-
penho do candidato.
5.1.6 O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova,
devolver ao fiscal o Cartão de Respostas, devidamente assinado no
local indicado.
5.1.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos
advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de respostas.
Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em de-
sacordo com este Edital e com o cartão de respostas, tais como: dupla
marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não
preenchido integralmente.
5.1.8 Não será permitido que as marcações no cartão de respostas
sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha
solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se ne-
cessário, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN
devidamente treinado.
5.1.9 O candidato não deverá amassar molhar, dobrar, rasgar, ou, de
qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar
com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura
óptica.
5.2 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE
MÚLTIPLA ESCOLHA
As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na
cidade do Rio de Janeiro, com data inicialmente prevista para o dia 2
de setembro de 2012, com duração de 4 (quatro) horas para sua
realização, em 2 turnos, conforme disposto no quadro a seguir:

DATA PRO-
VÁVEL

HORÁRIO CARGOS

2 de setem-
bro de
2012

(Domingo)

MANHÃ:
09h00min às

13h00min

Pesquisador Adjunto I, Tecno-
logista Sênior I, Tecnologista

Pleno 3, Tecnologista Pleno 2,
Tecnologista Pleno 1, Tecnolo-

gista Junior I.
TA R D E :

15h00min às
19h00min

Técnico I

5.3 O local de realização da prova escrita, para o qual deverá se
dirigir o candidato será divulgado a partir do dia 27 de agosto de
2012 no site www.idecan.org.br. São de responsabilidade exclusiva do
candidato a identificação correta de seu local de realização das provas
escritas e comparecimento no horário determinado.
5.4 Os eventuais erros de digitação no nome, número do documento
de identidade ou outros dados referente à inscrição do candidato
deverão ser corrigidos SOMENTE no dia das provas objetivas, me-
diante conferência do documento original de identidade quando do
ingresso do candidato no local de provas pelo fiscal de sala.
5.4.1 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado
constante da ficha de inscrição ou apresentar qualquer observação
relevante, poderá fazê-lo no termo de ocorrência existente na sala de
provas em posse dos fiscais de sala, para uso, se necessário.
5.4.2 O caderno de provas contém todas as informações pertinentes
ao processo seletivo, devendo o candidato ler atentamente as ins-
truções, inclusive, quanto à continuidade do processo seletivo.
5.4.2.1 Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o
mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá so-
licitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores neste sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no
caderno de provas na parte superior esquerda da folha de número
2.
5.4.2.2 No dia da realização das provas não serão fornecidas, por
qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas au-
toridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou
aos critérios de avaliação, sendo que é dever do candidato estar ciente
das normas contidas neste Edital.
5.4.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a rea-
lização das provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos
do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, fabricada de material transparente, de compro-
vante de inscrição e de documento de identidade original, prefe-
rencialmente aquele apresentado no ato de sua inscrição.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DA PRIMEIRA ETAPA
5.1 DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ES-
COLHA
Serão aplicadas provas escritas objetivas de múltipla escolha para
todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo
os conteúdos programáticos constantes do Anexo II deste Edital, com
a seguinte quantidade de questões por disciplinas:

TABELA DE PROVAS
T O D O S O S C A R G O S

DISCIPLINA NÚMERO DE
QUESTÕES

PONTOS POR QUES-
TÃO

Língua Portuguesa 15 1,0
Noções de Inglês 10 1,0
Conhecimentos Es-
pecíficos

25 2,0

TOTAL DE QUES-
TÕES

50 questões

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

75 pontos

5.1.1 A prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eli-
minatório e classificatório, constará de 50 (cinqüenta) questões de
múltipla escolha, e terá sua pontuação total variando de acordo com
o quadro acima.
5.1.2 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) de aproveitamento do total de pontos da
prova objetiva de múltipla escolha e nota diferente de zero em cada
disciplina.
5.1.3 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha,
com 5 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta correta.
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