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f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou ine-
xata;

g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) não atender às determinações deste Edital.
8.15.1. Especificamente, durante a realização das Provas Ob-

jetivas, será automaticamente eliminado do Concurso Público o can-
didato que, além de descumprir as determinações acima, também:

a) for surpreendido em comunicação com outro candidato;
b) não devolver o Cartão de Respostas ao término da prova,

antes de sair da sala;
c) ausentar-se do local da prova antes de decorridos 60

(sessenta) minutos do início da mesma;
d) for surpreendido portando celular durante a realização da

prova. Celulares deverão ser desligados, retiradas as baterias, e guar-
dado dentro do envelope fornecido pela FEC ao entrar em sala e
mantido lacrado e dentro da sala até a saída definitiva do local da
realização da prova;

e) não atender ao critério da alínea acima e o telefone celular
tocar, mesmo dentro do envelope fornecido pela FEC;

f) utilizar-se de livros, códigos impressos, máquinas cal-
culadoras e similares ou qualquer tipo de consulta;

g) fizer e/ou utilizar qualquer tipo de anotação em papel ou
similar, além do Caderno de Questões, do Cartão de Respostas, não
sendo permitida, nem mesmo, a anotação de gabarito;

h) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do
horário determinado no subitem 9.11.

8.16. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de
livros, códigos, papéis, manuais, impressos ou anotações, agendas
eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, walkman, gravador,
máquina de calcular, MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop,
receptor, máquina fotográfica, ou qualquer outro receptor de men-
sagens, nem o uso de relógio digital, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro, etc.

8.17. É proibido o porte de armas nos locais da prova, não
podendo o candidato armado realizar as provas.

8.18. Constatando-se que o candidato utilizou processos ilí-
citos através de meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, sua
prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Concurso
Público.

8.19. O tempo total de realização da Prova Objetiva será de
03h00 (três horas).

9. DA PROVA OBJETIVA
9.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classifi-

catório e será constituída de questões de múltipla escolha, conforme o
Quadro de Provas, subitem 9.5.

9.1.1. Cada questão terá 05 (cinco) alternativas, sendo apenas
uma correta.

9.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um
único Cartão de Respostas que não poderá ser rasurado, amassado ou
manchado.

9.3. O candidato deverá seguir atentamente as recomenda-
ções contidas na capa de seu Caderno de Questões e em seu Cartão
de Respostas.

9.4. Antes de iniciar as Provas Objetivas, os candidatos de-
verão transcrever a frase que se encontra na capa dos Cadernos de
Questões para o quadro "Exame Grafotécnico" do Cartão de Res-
postas.

9.5. A organização da prova, seu detalhamento, número de
questões por disciplina e valor das questões encontram-se represen-
tados na tabela abaixo:

Disciplinas Quantidade de
questões

Valor de
cada ques-

tão

Pontuação
Máxima

Conhecimentos Técni-
cos Profissionais

20 10 200

To t a i s 20 - 200

9.6. Será eliminado do presente Concurso Público o can-
didato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos
pontos da Prova Objetiva.

9.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova
Objetiva para o Cartão de Respostas, que será o único documento
válido para correção eletrônica.

9.8. A transcrição das alternativas para o Cartão de Res-
postas e sua assinatura são obrigatórias e serão de inteira respon-
sabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com
as instruções específicas nele contidas, pois a correção da prova será
feita somente nesse documento e por processamento eletrônico. As-
sim sendo, fica o candidato obrigado, ao receber o Cartão de Res-
postas, verificar se o número do mesmo corresponde ao seu número
de inscrição contido no COCP e na Lista de Presença. Não haverá
substituição de Cartão de Respostas.

9.8.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas
de mesmo teor, porém com gabaritos diferenciados, de forma que,
caberá ao candidato, conferir se a LETRA DO TIPO DE PROVA
constante em seu Cartão de Respostas corresponde a do Caderno de
Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o candidato de-
verá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a prova
correspondente.

9.9. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente
uma das opções de resposta. Será considerada errada e atribuída nota
0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem opção
marcada, com emenda ou rasura.

9.10. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do
recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu
efetivo início.

9.11. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do
Caderno de Questões se deixar a sala faltando no mínimo 01 (uma)
hora para o término do horário da prova.

9.12. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos
deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua
prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a ido-
neidade da fiscalização da prova, retirando-se da mesma de uma só
vez.

9.12.1. No caso de haver candidatos que concluam a prova
ao mesmo tempo, sendo um ou dois desses necessários para cumprir
o subitem 9.12, a seleção dos candidatos será feita mediante sor-
teio.

9.13. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por
qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas autoridades pre-
sentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos cri-
térios de avaliação.

9.14. Por motivo de segurança, somente é permitido ao can-
didato fazer qualquer anotação durante a prova no seu Caderno de
Questões, devendo ser observado o estabelecido no subitem 8.15.1,
alínea "g".

9.15. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao
Fiscal, o Caderno de Questões, se ainda não o puder levar, o Cartão
de Respostas, bem como todo e qualquer material cedido para a
execução da prova.

9.16. O gabarito oficial será disponibilizado nos portais
www.fec.uff.br e www.nuclep.gov.br no 2º dia útil após a data de
realização da prova, a partir das 12 (doze) horas, conforme Cro-
nograma Previsto - ANEXO II.

9.17. No dia da realização da Prova Objetiva, na hipótese do
nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos
locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a FEC pro-
cederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do original e
uma cópia do boleto bancário com comprovação de pagamento efe-
tuado dentro do prazo previsto para as inscrições, com o preen-
chimento e assinatura do formulário de Solicitação de Inclusão. A
cópia do comprovante será retida pela FEC. O candidato que não
levar a cópia terá o comprovante original retido para que possa ser
efetivada a sua inclusão.

9.17.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será
analisada pela FEC, com o intuito de se verificar a pertinência da
referida inscrição.

9.17.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma
será automaticamente cancelada sem direito à reclamação, indepen-
dentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os
atos dela decorrentes.

10. DA PROVA PRÁTICA
10.1. Participarão desta etapa os candidatos aprovados na

Prova Objetiva para os cargo/funções de Caldeireiro e Soldador ,
posicionado dentro do quantitativo de 3 (três) vezes o número de
vagas.

10.2. Para efeito de posicionamento, será considerada a or-
dem decrescente da nota obtida na Prova Objetiva. Em caso de
empate na última posição do quantitativo definido acima, todos os
empatados nesta posição serão convocados.

10.2.1. Todos os candidatos que concorrem às vagas des-
tinadas às pessoas com deficiência aprovados na Prova Objetiva serão
convocados, mesmo que não alcancem posicionamento definido no
subitem 10.1.

10.2.2. Os candidatos com deficiência que forem convocados
e que não estiverem dentro do posicionamento definido no subitem
10.1, se aprovados no Concurso, constarão somente na classificação à
parte e estarão concorrendo apenas às vagas destinadas às pessoas
com deficiência, não constando na listagem geral, referente às vagas
de ampla concorrência.

10.3. A convocação será feita através de Ato de Convocação,
contendo também o local e os horários de realização das Provas
Práticas, a ser divulgado na Internet, no portal www.fec.uff.br, con-
forme constante no ANEXO II - Cronograma Previsto.

10.4. A Prova Prática será de caráter eliminatório e clas-
sificatório.

10.4.1. A Prova Prática valerá 100 (cem) pontos, sendo a
pontuação obtida considerada na nota final do candidato.

10.5. Na prova para o cargo/função de Caldeireiro, será ava-
liado o desempenho do candidato na execução de montagem, pre-
paração e ajustagem de peças. Para ser aprovado o candidato deverá
obter, no mínimo, 50% de pontos no total da prova.

10.5.1. A duração da prova para o cargo/função de Cal-
deireiro será de 3 (três) horas.

10.6. Na prova para o cargo/função de Soldador, será ava-
liado o desempenho do candidato em um processo de soldagem
(SMAW), nas posições 2G e 3G Raiz e Acabamento, conforme plano
de soldagem. Para ser aprovado o candidato deverá obter, no mínimo,
50% de pontos no total da prova.

10.6.1. O candidato será eliminado do concurso caso não
concluir a primeira parte da Prova Prática (Raiz).

10.6.2. A duração da prova para o cargo/função de Soldador
será de 6 (seis) horas.

10.7. O resultado de cada teste será registrado pelo exa-
minador na Ficha de Avaliação do Candidato.

10.8. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo
automaticamente excluídos do Concurso os candidatos convocados
que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado.

10.9. Não será admitido pedido de recurso das Provas Prá-
ticas posteriormente a sua aplicação, devendo todas as considerações
serem declaradas no ato de sua realização para o devido parecer da
equipe de coordenação.

10.10. O resultado da Prova Prática será disponibilizado no
portal www.fec.uff.br e www.nuclep.gov.br.

11. DOS RECURSOS
11.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente

fundamentado, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva,
informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da
questão.

11.2. O recurso será dirigido à FEC e deverá ser interposto
no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito
oficial.

11.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso
por questão, o qual deverá ser enviado via formulário específico
disponível On-line no portal www.fec.uff.br, que deverá ser inte-
gralmente preenchido, sendo necessário o envio de um formulário
para cada questão recorrida. O formulário estará disponível a partir
das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo previsto no
Cronograma, considerando-se o horário local.

11.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com
campos em branco ou faltando informações e recursos não dire-
cionados a questão especificada no formulário serão automaticamente
desconsiderados, não sendo encaminhado à Banca Examinadora para
avaliação.

11.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados pela le-
gislação, itens, páginas de livros, nome dos autores.

11.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pon-
tos correspondentes às questões da Prova Objetiva, porventura anu-
ladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.

11.4. Será indeferido liminarmente o recurso que descumprir
as determinações constantes neste Edital; for dirigido de forma ofen-
siva à FEC e/ou à Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP;
for apresentado fora do prazo, fora de contexto.

11.5. A Banca Examinadora constitui a última instância para
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão
recursos adicionais.

11.6. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou
de notas ou resultados, resultantes das decisões dos recursos de-
feridos, serão dados a conhecer, coletivamente, através da Internet no
portal www.fec.uff.br, nas datas estabelecidas no Cronograma Pre-
visto - ANEXO II.

11.7. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o novo
gabarito oficial após o resultado dos recursos.

11.8. O Recurso contra a Prova Prática deverá ser interposto
imediatamente após o termino da mesma, no ato de divulgação. O
Recurso deverá ser feito mediante o formulário próprio, o qual será
disponibilizado junto com o material da Prova Prática, e será julgado
e o resultado divulgado no mesmo instante.

12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO
12.1. A nota final no Concurso Público será a soma da nota

final da Prova Objetiva com a nota final da Prova Prática.
12.2. No caso de igualdade de pontuação final para clas-

sificação, será primeiramente utilizada como critério de desempate a
maior nota da Prova Prática. Caso permaneça empate na classificação,
após observância do disposto no parágrafo único, do art. 27, da Lei
nº. 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), terá preferência o
candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se ne-
cessário, hora e minuto do nascimento.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Os candidatos poderão obter informações gerais re-

ferentes ao Concurso Público através do portal www.fec.uff.br ou por
meio dos telefones 21) 2629-2805 (21) 2721-6683.

13.1.1. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito
de datas, locais e horários de realização das provas e nem de re-
sultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quais-
quer relacionadas aos resultados provisórios ou finais das provas e do
Concurso Público. O candidato deverá observar rigorosamente os
editais e os comunicados a serem divulgados na forma definida neste
Edital ou em possíveis ratificações.

13.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato, acom-
panhar as publicações dos editais, comunicações, retificações e con-
vocações referentes a este Concurso Público.

13.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito
concedido por legislação pertinente, deverá fazer a solicitação so-
mente na Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP, nos pri-
meiros 10 (dez) dias do início do período de inscrições. Este período
não será prorrogado em hipótese alguma, não cabendo, portanto,
acolhimento de recurso posterior relacionado a este item.

13.4. Os resultados finais das etapas serão divulgados na
Internet nos portais www.fec.uff.br e www.nuclep.gov.br, e publicado
na imprensa oficial da União

13.5. Acarretará a eliminação do candidato do Concurso Pú-
blico, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa
de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e possíveis
retificações, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada
prova.

13.6. O resultado final do Concurso Público será homo-
logado pela Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP.

13.7. A NUCLEP reserva-se o direito de proceder às ad-
missões, em número que atenda ao interesse e às necessidades do
serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária.

13.8. A convocação para admissão será feita por meio de
publicação no portal www.nuclep.gov.br e na imprensa oficial da
União.

13.9. O candidato que não atender à convocação para a
apresentação dos requisitos citados no item 2 deste Edital, no prazo a
ser oportunamente divulgado, será automaticamente excluído do Con-
curso Público.

13.9.1. O candidato não convocado para as demais etapas
estará eliminado do Concurso Público.
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