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Taxa de Inscrição: R$ 90,00
Cargo / Escolaridade/ Número de vagas

Analista Técnico-Ad-
ministrativo

Contador Engenheiro Estatístico To t a l
de vagas

UF Superior, em nível de
graduação concluído

em qualquer área.

Superior, em nível de
graduação, concluído
em Ciências Contá-

beis, com registro no
Conselho Regional de
Contabilidade (CORE-

CON).

Superior, em nível
de graduação, con-
cluído em Enge-

nharia, com regis-
tro no órgão de

classe.

Superior, em nível de
graduação, concluído
em Estatística, com

registro no Conselho
Regional de Estatísti-

ca (CONRE).

Ampla Def. Ampla Def. Ampla Def. Ampla Def. Ampla Def.
DF 35 2 3 - 9 1 2 - 49 3

To t a l 37 3 10 2 52

1.2.1- Regime e jornada de trabalho: o servidor será regido pelo Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civil da União, de que trata a Lei nº 8.112, de 11/12/1990, com jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais.

1.2.2 - As vagas distribuídas por cargo, conforme o quadro constante do subitem 1.2, são
independentes e não se comunicam para efeito da aprovação, classificação e da nomeação.

2 - DA REMUNERAÇÃO INICIAL DOS CARGOS:
2.1- Analista Técnico-Administrativo e Contador: vencimento básico inicial: R$ 1.990,22 + R$

2.257,60 (80 pontos da GDPGPE) = R$ 4.247,82 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta
e dois centavos), sem incluir os benefícios (ticket-alimentação e vale-transporte).

2.2- Engenheiro e Estatístico (cargos integrantes do Plano de Carreira de Cargos do Poder
Executivo (Lei nº 12.277 de 30/06/2010)): vencimento básico inicial: R$ 2.449,98 + R$ 2.762,40 (80
pontos da GDACE) = R$ 5.212,38 (cinco mil, duzentos e doze reais e trinta e oito centavos), valores
correspondentes à tabela da estrutura remuneratória especial de cargos específicos.

3 - DOS CARGOS:
3.1. ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
3.1.1. Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível

superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC.

3.1.2. Atribuições: planejar, supervisionar, coordenar, controlar, acompanhar e executar ati-
vidades técnicas e especializadas, de nível superior, necessárias ao exercício das competências cons-
titucionais e legais a cargo do Ministério do Turismo, bem como à implementação de processos e à
realização de estudos e pesquisas na sua área de atuação, ressalvadas as atividades privativas de carreiras
específicas.

3.2. CONTADOR
3.2.1. Requisitos: diploma devidamente registrado, de curso de graduação em Ciências Con-

tábeis, e registro profissional no órgão de classe competente.
3.2.2. Atribuições: realizar atividades de execução qualificada, de trabalhos relativos à ad-

ministração financeira e patrimonial, bem como à contabilidade e auditoria, compreendendo análise,
registro e perícia contábeis, elaboração de balancetes, balanços e demonstrações contábeis com relação
ao funcionamento da Administração Pública Federal.

3.3. ENGENHEIRO
3.3.1. Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível

superior em Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro
profissional no órgão de classe competente.

3.3.2. Atribuições: executar atividades qualificadas, sob supervisão de trabalhos relativos a
engenharia, fiscalização e construção, bem como à implementação de processos e à realização de estudos
e pesquisas na sua área de atuação, ressalvadas as atividades privativas de carreiras específicas.

3.4. ESTATÍSTICO:
3.4.1. Requisitos: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível

superior em Estatística, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro
profissional no órgão de classe competente.

3.4.2. Atribuições: executar atividades qualificadas, sob supervisão de trabalhos relativos à
implementação de processos e à realização de estudos e pesquisas na sua área de atuação, ressalvadas as
atividades privativas de carreiras específicas.

4 - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
4.1 - O candidato aprovado e classificado no processo seletivo de que trata este Edital será

investido no respectivo cargo, se atendidas as seguintes exigências:
a) ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital;
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos,
na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18/04/1972;

c) gozar dos direitos políticos;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
f) ter idade mínima de 18 anos;
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por junta

médica do Ministério do Turismo, Unidades SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do
Servidor) ou ainda do SUS (Sistema Único de Saúde);

h) possuir diploma de curso superior concluído, em nível de graduação, conforme indicado no
subitem 1.2, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC);

i) apresentar certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha
residido, nos últimos cinco anos, da Justiça Federal e Estadual;

j) apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha
residido nos últimos cinco anos, expedida, no máximo, há 6 (seis) meses;

k) apresentar, na forma da legislação vigente, declaração firmada pelo candidato de não ter sido,
nos últimos cinco anos:

I - responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da
União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de
contas de Município;

II - punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por
ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo;

III - condenado em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública,
capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de
16/06/1986, e na Lei nº 8.429, de 02/06/1992;

IV - punido com demissão ou destituição do cargo por infringência do art. 117, incisos IX e XI,
e art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI, todos da Lei nº 8.112/90;

l) apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse.
4.1.1 - A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados neste subitem e

daqueles que vierem a ser estabelecidos conforme letra "l" impedirá a posse do candidato.
5 - DA INSCRIÇÃO
5.1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
5.1.1 - Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física

(CPF).

5.2 - O pedido de inscrição será efetuado, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.esaf.fazenda.gov.br, no período compreendido entre 10 horas do dia 16 de dezembro de 2013 e
23h59min do dia 29 de dezembro de 2013, considerado o horário de Brasília-DF, mediante o pagamento
da taxa a ela pertinente, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), por meio de boleto eletrônico, pagável em
toda a rede bancária.

5.2.1 - O boleto para recolhimento da taxa de inscrição (GRU - COBRANÇA) estará disponível
no endereço www.esaf.fazenda.gov.br e deverá ser impresso imediatamente após a conclusão do pre-
enchimento do pedido de inscrição.

5.2.2 - A impressão do boleto e o respectivo pagamento da taxa, correspondente exclusivamente
a Pedido de Inscrição já preenchido via internet durante o período e horário estabelecidos no subitem
5.2, poderão ser efetuados, no horário bancário, até o dia 10 de janeiro de 2014.

5.2.3 - O valor pago a título de taxa de inscrição neste concurso não será transferido para
terceiros ou para outros concursos ou cargos, em nenhuma hipótese.

5.2.4 - Para efetivação da inscrição via internet o candidato poderá, também, utilizar, nos dias
úteis, computadores disponibilizados na Diretoria Regional da ESAF em Brasília-DF, no SAUS Qd. 06
Bl. O Ed. Órgãos Centrais, 8º Andar, Sala 808, telefones: (61) 3412-5801 e (61) 3412-5813, durante o
respectivo horário de funcionamento.

5.2.5 - O candidato poderá retirar o Edital regulador do concurso no endereço eletrônico
www.esaf.fazenda.gov.br ou no endereço indicado no subitem 5.2.4 deste Edital.

5.3 - A ESAF não se responsabilizará por pedidos de inscrição, via internet, que deixarem de
ser concretizados por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a trans-
ferência de dados.

5.4 - Não será aceito pedido de inscrição por via postal, via fax, via correio eletrônico,
condicional ou extemporâneo.

5.5 - No caso de pagamento com cheque, este somente será aceito se do próprio candidato,
sendo considerada sem efeito a inscrição se o cheque for devolvido por qualquer motivo.

5.6 - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de
cancelamento do concurso por conveniência ou interesse da Administração.

5.7 - Ao preencher o Formulário de Inscrição, vedada qualquer alteração posterior, o candidato
indicará um único cargo, conforme disposto no subitem 1.2, ao qual deseja con c o r r e r.

5.8 - As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a ESAF do direito de excluir do concurso público aquele que o preencher com
dados incorretos ou incompletos, bem como se constatado, posteriormente, que os mesmos são in-
verídicos.

5.9 - Será facultado ao candidato alterar seus dados cadastrais no próprio pedido de inscrição,
via internet, somente dentro do prazo estabelecido para inscrição indicado no subitem 5.2, sendo
desconsideradas quaisquer solicitações nesse sentido, por quaisquer meios, posteriores a esse prazo.

6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato

que, cumulativamente:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico),

de que trata o Decreto n. 6.135, de 26/6/2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n. 6.135, de 2007.
6.1.1 - Para estar inscrito no Cadastro Único é necessário que o candidato tenha efetuado o

cadastramento junto ao órgão gestor do Cadastro Único do município em que reside, considerando que
o processamento das informações na base nacional do CadÚnico poderá ocorrer no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias para concretização da inscrição no referido Programa do Governo Federal.

6.1.2 - Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição a candidato que não
possua o Número de Identificação Social (NIS) já identificado e confirmado na base de dados do
CadÚnico, na data da sua inscrição no concurso.

6.1.3 - É da inteira responsabilidade do candidato procurar o órgão gestor do CadÚnico do seu
município para a atualização do seu cadastro na base da dados.

6.2 - Para a realização da inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato
deverá preencher o Formulário de Inscrição, via internet, no endereço www.esaf.fazenda.gov.br, no qual
indicará o NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal e firmará declaração de que atende à
condição estabelecida na letra "b" do subitem 6.1.

6.2.1 - Os dados informados pelo candidato, no ato da inscrição, deverão ser exatamente iguais
aos que foram declarados ao Órgão Gestor do CadÚnico, para que não ocorram inconsistências nas
informações.

6.3 - Não serão analisados os pedidos de isenção sem a indicação do número do NIS e, ainda,
aqueles que não contenham informações suficientes para a correta identificação do candidato na base de
dados do Órgão Gestor do CadÚnico.

6.4 - A inscrição com o pedido de isenção poderá ser efetuada no período compreendido entre
10 horas do dia 16 de dezembro de 2013 e 23h59min do dia 29 de dezembro de 2013.

6.5 - As informações prestadas no Formulário de Inscrição, referentes à isenção do pagamento
da taxa de inscrição, serão de inteira responsabilidade do candidato, não se responsabilizando a ESAF
pelo indeferimento de pedido em decorrência do preenchimento com dados incorretos ou incompletos,
bem como se constatado, posteriormente, que os mesmos são inverídicos.

6.6 - A ESAF solicitará ao Órgão gestor do CadÚnico a análise de cada pedido de isenção para
verificação da veracidade das informações prestadas pelo candidato.

6.6.1 - A análise dos pedidos de isenção será feita exclusivamente pelo Órgão gestor do
CadÚnico, que emitirá relatório conclusivo pela aceitação ou não dos pedidos de isenção.

6.7 - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda,
o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n. 83.936, de 06/9/1979.

6.8 - Será desconsiderado o pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição de candidato
que omitir ou prestar informações inverídicas.

6.9 - Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax, postal,
correio eletrônico ou extemporâneo.

6.10 - Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição de candidato
que, simultaneamente, tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição.

6.11 - Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para can-
didatos que não preencham as condições para sua concessão, seja qual for o motivo alegado.

6.12 - A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos será disponibilizada na
internet, no endereço www.esaf.fazenda.gov.br, até o dia 03/01/2014.

6.13 - A relação dos candidatos com pedidos de isenção indeferidos, contendo os respectivos
motivos do indeferimento será divulgada, na internet, simultaneamente à divulgação dos pedidos de
isenção deferidos.

6.14 - O candidato poderá apresentar recurso contra o indeferimento do seu pedido de isenção,
somente no primeiro dia útil posterior à divulgação de que trata o subitem 6.13, via Internet, no endereço
www.esaf.fazenda.gov.br, seguindo as orientações ali contidas.

6.14.1 - Admitir-se-á um único recurso para cada candidato com pedido de isenção indeferido,
desde que devidamente fundamentado e desprovido de documentos anexados, considerando que o
reexame do indeferimento será feito na base de dados do órgão gestor do Cadastro Único, para verificar
se o candidato se enquadra no perfil necessário para concessão da isenção.

6.15 - O resultado da análise de eventuais recursos apresentados será dado a conhecer, via
internet, no site da ESAF.

6.16 - Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição forem
indeferidos deverão, para efetivar sua inscrição no concurso, acessar o endereço eletrônico www.esaf.fa-
zenda.gov.br, imprimir o respectivo boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo
indicado no subitem 5.2.2.
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