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4.5. O candidato que não for considerado portador de deficiência com
direito a concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência
pela equipe multiprofissional ou que não comparecer no dia, hora e
local marcado para realização da avaliação pela equipe multiprofissional, perderá o direito à vaga reservada aos candidatos portadores
de deficiência que iria ocupar, sendo eliminado desta relação específica, permanecendo na relação de candidatos de ampla concorrência classificados no concurso.
4.6. As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem
providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público, por contra-indicação na avaliação médica ou por outro motivo,
serão preenchidas pelos demais aprovados, observada a ordem de
classificação.
4.7. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser
arguida para justificar a concessão de aposentadoria, salvo as hipóteses excepcionais de agravamento imprevisível da deficiência, que
impossibilitem a permanência do servidor em atividade.
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO E DAS COMISSÕES
EXAMINADORAS
5.1. O Concurso Público será composto de:
a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os
candidatos a todos os cargos.
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os
candidatos aos cargos de Pesquisador Adjunto, Tecnologista Pleno 2
e Tecnologista Pleno 1.
c) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos.
d) defesa pública de memorial, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aos cargos de Pesquisador Adjunto, Tecnologista Pleno 2 e Tecnologista Pleno 1.
e) análise de títulos e currículos, de caráter classificatório, para os
candidatos a todos os cargos.
5.2. Para cada cargo/área de atuação previsto neste Edital haverá uma
comissão examinadora.
5.2.1. Para os cargos de Pesquisador Adjunto, Tecnologista Pleno 2 e
Tecnologista Pleno 1, a comissão examinadora será constituída por
um mínimo de 5 (cinco) profissionais de alta qualificação nas áreas
objeto do concurso, ou correlatas, sendo não menos da metade dos
membros externos ao CTI.
5.2.2. Para os cargos de Técnico 1, Técnico 2 e Técnico 3, a comissão
examinadora será constituída por um mínimo de 3 (três) profissionais
de alta qualificação nas áreas objeto do concurso, ou correlatas.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
6.2. Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste
Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos. Estas informações encontram-se disponíveis na
página do concurso no endereço eletrônico www.funrio.org.br.
6.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, na
página do concurso no endereço eletrônico www.funrio.org.br, no
período compreendido entre as 10 horas do dia 9 de julho de 2012 até
as 23 horas e 59 minutos do dia 10 de agosto de 2012.
6.3.1. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição
por meio de boleto bancário, obtido após o preenchimento e envio do
Requerimento de Inscrição, pagável em qualquer agência bancária ou
por intermédio de qualquer opção disponibilizada pelos bancos para
pagamento de contas por intermédio da Internet. O pagamento poderá
ser feito após a geração e impressão do boleto bancário. O boleto
bancário a ser utilizado para efetuar o pagamento da taxa de inscrição
deve ser aquele associado ao Requerimento de Inscrição enviado.
6.3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obrigatoriamente por intermédio do boleto bancário.
6.3.3. O boleto bancário emitido é válido para pagamento em até 3
(três) dias corridos após a sua emissão.
6.3.4. O candidato poderá emitir a 2ª via do boleto bancário em
qualquer dia dentro do período de inscrições.
6.3.5. A FUNRIO e o CTI não se responsabilizam pelas inscrições
realizadas que não forem recebidas por motivos de ordem técnica
alheias ao seu âmbito de atuação, tais como falhas de telecomunicações, falhas nos computadores ou provedores de acesso e quaisquer outros fatores exógenos que impossibilitem a correta transferência dos dados dos candidatos para a FUNRIO.
6.3.6. Orientações e procedimentos a serem seguidos para realização
de inscrição estarão disponíveis na página do concurso no endereço
eletrônico www.funrio.org.br.
6.4. O valor da taxa de inscrição será de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) para o cargo de Pesquisador Adjunto, R$ 120,00 (cento e vinte
reais) para o cargo de Tecnologista Pleno 2, R$ 110,00 (cento e dez

reais) para o cargo de Tecnologista Pleno 1, R$ 80,00 (oitenta reais)
para o cargo de Técnico 3, R$ 70,00 (setenta reais) para o cargo de
Técnico 2 e R$ 60,00 (sessenta reias) para o cargo de Técnico 1.
6.4.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
alguma.
6.4.2. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de
inscrição para outra pessoa, assim como a transferência do valor pago
para outra inscrição ainda não paga.
6.4.3. Não será efetivada a inscrição cujo pagamento da taxa de
inscrição seja feito por meio de depósito, DOCs (operação bancária),
transferência ou similar.
6.4.4. No caso do pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com
cheque bancário que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer
motivo, a inscrição do candidato não será efetivada, reservando-se à
FUNRIO o direito de tomar as medidas legais cabíveis.
6.4.5. Não será considerado o pagamento da taxa de inscrição efetuado após o 3º dia subsequente ao término das inscrições.
6.5. O candidato somente terá sua inscrição efetivada após a informação referente a confirmação do pagamento do respectivo boleto
bancário ter sido enviada pelo agente bancário e ter sido recebida pela
FUNRIO.
6.6. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via postal, via
correio eletrônico ou fora do prazo.
6.7. Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato deverá,
obrigatoriamente, indicar no campo apropriado, sendo vedadas alterações posteriores, sob pena de não ter a sua inscrição aceita no
Concurso Público:
a) o cargo para o qual deseja concorrer, com base no item 2 deste
Edital;
b) a área de atuação para a qual deseja concorrer associada ao cargo
escolhido, com base no item 2 deste Edital.
6.8. O candidato que se inscrever para mais de um cargo/área de
atuação e, no caso em que as provas para estes cargos/área de atuação
venham a ocorrer no mesmo turno, no dia da prova, deverá comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a
prova a ela correspondente, sendo considerado faltoso nas demais
opções.
6.9. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição,
exceto para os candidatos que, conforme o disposto no Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008, estiverem inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de
que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e forem
membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135,
de 26 de junho de 2007.
6.9.1. Conforme o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de
2007, define-se como família de baixa renda a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros
indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um
mesmo domicílio, com renda familiar mensal per capita de até meio
salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até 3 (três)
salários mínimos.
6.9.2. Conforme o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de
2007, define-se como renda familiar mensal a soma dos rendimentos
brutos auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas: a)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; b) Programa Agente
Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; c) Programa Bolsa
Família e os programas remanescentes nele unificados; d) Programa
Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; e) Auxílio Emergencial
Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à
população atingida por desastres, residente em Municípios em estado
de calamidade pública ou situação de emergência; e f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
6.9.3. Conforme o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de
2007, define-se como renda familiar per capita a razão entre renda
familiar mensal e o total de indivíduos na família.
6.9.4. O candidato que desejar solicitar isenção do pagamento da taxa
de inscrição, no período informado no cronograma existente na página do concurso no endereço eletrônico www.funrio.org.br, deverá
preencher o Requerimento de Inscrição, indicando que deseja solicitar
isenção do pagamento da taxa de inscrição, preenchendo o NIS e
indicando que é membro de família de baixa renda.
6.9.5. O candidato poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de
inscrição apenas para 1 (um) cargo/área de atuação. Caso efetue a
solicitação para mais de 1 (um) cargo/área de atuação, todos os seus
pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição serão indeferidos.
6.9.6. Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento da taxa
de inscrição via fax, via postal e/ou correio eletrônico.
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6.9.7. Todas as informações prestadas no Requerimento de Inscrição
referentes a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição
são de inteira responsabilidade do candidato, respondendo o mesmo
civil e criminalmente por qualquer irregularidade constatada.
6.9.8. O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição será
analisado pela FUNRIO, juntamente com o gestor do CadÚnico, os
quais decidirão sobre a concessão ou não ao candidato da isenção do
pagamento da taxa de inscrição.
6.9.9. Constatada qualquer inveracidade, a qualquer tempo, nas informações prestadas no processo aqui definido para obtenção de isenção do pagamento da taxa de inscrição, será fato para o cancelamento
da inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes.
6.9.10. O resultado da análise será informado na página do concurso
no endereço eletrônico www.funrio.org.br, no período informado no
cronograma existente neste mesmo endereço.
6.9.11. O candidato com pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição com pagamento da
taxa.
6.9.12. O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento da taxa
de inscrição for deferida, não necessitará efetuar nova inscrição, pois
o Requerimento de Inscrição encaminhado será considerado.
6.9.13. O Requerimento de Inscrição deverá estar devidamente preenchido, sujeitando-se este preenchimento às considerações e regras
estabelecidas neste item do Edital.
6.10. Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o
candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas
reservadas para os candidatos portadores de deficiência deverá informar sua opção.
6.10.1. O candidato portador de deficiência deverá enviar, obrigatoriamente, via CARTA com Registro Nacional ou SEDEX postado
até o último dia de inscrição (inscrição via internet), para o Departamento de Concursos da FUNRIO (laudo CTI), localizado na Rua
Professor Gabizo, 262, CEP 20271-000, Maracanã, Rio de Janeiro,
RJ, LAUDO MÉDICO OU ATESTADO (original ou cópia autenticada) INDICANDO A ESPÉCIE, O GRAU OU O NÍVEL DE
DEFICIÊNCIA, COM EXPRESSA REFERÊNCIA AO CÓDIGO
CORRESPONDENTE DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL
DE DOENÇAS (CID) VIGENTE, BEM COMO A PROVÁVEL
CAUSA DA DEFICIÊNCIA, BEM COMO AO ENQUADRAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 4º DO DECRETO FEDERAL Nº.
3.298 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. NÃO
SERÃO CONSIDERADOS RESULTADOS DE EXAMES E/OU
DOCUMENTOS DIFERENTES DO DESCRITO.
6.10.1.1. O laudo médico ou atestado não será devolvido e não serão
fornecidas cópias do mesmo.
6.10.2. Se o candidato não cumprir o disposto nos subitens 6.10 e
6.10.1 deste Edital, este perderá o direito de concorrer às vagas
reservadas para os candidatos portadores de deficiência, sem prejuízo
da instauração de inquérito policial federal por delito de falsidade
ideológica contra a União Federal (art. 299 do Código Penal), caso
comprovado que o candidato tenha agido dolosamente para fraudar o
certame.
6.11. O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de
condição(ões) especial(ais) para realização das provas, no ato da
inscrição, deverá informar a(s) condição(ões) especial(ais) de que
necessita para os dias das provas, sendo vedadas alterações posteriores. Caso não o faça, sejam quais forem os motivos alegados, fica
sob sua exclusiva responsabilidade a opção de realizar ou não a
prova.
6.11.1. O candidato com deficiência visual total deverá indicar sua
condição, informando no Requerimento de Inscrição, a necessidade
de realizar a prova com o auxílio de um ledor. Neste caso, o ledor
transcreverá as respostas para o candidato, não podendo a FUNRIO
ser responsabilizada por parte do candidato, sob qualquer alegação,
por eventuais erros de transcrição cometidos pelo ledor.
6.11.2. O candidato amblíope deverá indicar sua condição, informando, no Formulário de Inscrição, se deseja que sua prova seja
confeccionada de forma ampliada. Neste caso, será oferecida prova
com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
6.11.3. O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua
condição, informando, no Requerimento de Inscrição, se utiliza cadeira de rodas ou se necessita de local de fácil acesso.
6.11.4. O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar sua condição, informando no Requerimento de
Inscrição, que necessita de auxílio para transcrição das respostas.
Neste caso, o candidato terá o auxílio de um fiscal, não podendo a
FUNRIO ser responsabilizada por parte do candidato, sob qualquer
alegação, por eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal.
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