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3.3.11 O resultado dos requerimentos de isenção do paga-
mento da taxa será divulgada por meio de edital até o dia 08-02-2013,
no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br.

3.3.12 O candidato que tiver seu requerimento de isenção do
pagamento da taxa indeferido, e desejar efetivar a sua inscrição neste
Concurso Público, deverá acessar o endereço eletrônico www.co-
peve.ufms.br, emitir o boleto bancário até às 23h59 do dia 17-02-
2013, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul,
e recolher o valor da taxa de inscrição pela Internet Banking ou em
qualquer agência bancária, até o dia 18-02-2013.

3.3.12.1 O candidato que tiver o seu requerimento de isenção
do pagamento da taxa de inscrição indeferido e não efetuar o pa-
gamento na forma e no prazo estabelecido no subitem 3.3.13 estará
automaticamente excluído deste Concurso Público.

3.4 DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
3.4.1 Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá efetuar

os seguintes procedimentos:
a) acessar o endereço eletrônico: www.copeve.ufms.br;
b) preencher a Ficha de Inscrição;
c) acionar o botão "CONCLUIR";
d) imprimir o boleto bancário; e
e) recolher o valor da taxa de inscrição, pela internet Ban-

king ou em qualquer agência bancária, com compensação do pa-
gamento até o dia 18-02-2013.

3.4.2 As inscrições efetuadas somente serão deferidas após a
comprovação de pagamento da taxa de inscrição no prazo previsto no
item 3.4.1, letra e; ou deferimento do requerimento de isenção do
pagamento da taxa de inscrição.

3.5 DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA

3.5.1 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso
das prerrogativas que lhes são facultadas pelo artigo 37, inciso VIII
da Constituição Federal, pela Lei no- 7.853/89, pelo Decreto no-

3.298/99, e pela Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é
assegurado o direito de inscrever-se neste Concurso, desde que as
atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a sua de-
ficiência.

3.5.2 Em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso VIII,
da Constituição Federal, na Lei no- 7.853/89, na Lei no- 8.112/90 e no
Decreto no- 3.298/99, ficam reservados 5% (cinco por cento) das
vagas destinadas a cada cargo, às pessoas com deficiência.

3.5.2.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
anterior resulte em número fracionado, este será levado até o primeiro
número inteiro subseqüente, considerando-se os cargos e vagas pre-
vistas no Anexo I deste Edital.

3.5.2.2 Não haverá reserva de vaga para aqueles cargos que
oferecem apenas 1 (uma) vaga, em razão da impossibilidade de apli-
cação do artigo 37, § 2o- do Decreto no- 3.298/99.

3.5.3 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se
enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4o- do Decreto no-

3.298/99, bem como na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

3.5.4 A deficiência do candidato, admitida a correção por
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem per-
mitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o
c a rg o .

3.5.5 O candidato com deficiência deverá declarar essa con-
dição no ato da inscrição, especificando a deficiência que possui, em
consonância com o item 3.5.3 deste Edital.

3.5.6 O candidato que no ato da inscrição não se declarar
Pessoa com Deficiência, perderá a prerrogativa em concorrer às vagas
reservadas.

3.5.7 Os candidatos com deficiência participarão deste con-
curso público em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de
aprovação, dia, horário de início e local de realização das provas e à
nota mínima exigida para todos os demais candidatos, ressalvadas as
disposições do item 3.5.8 deste Edital.

3.5.8 O candidato Inscrito na condição de Pessoa com De-
ficiência deverá, obrigatoriamente, encaminhar:

a) laudo médico (original) atestando a espécie, grau ou nível
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como, a
provável causa da deficiência, de acordo com a lei;

b) solicitação de condições diferenciadas para a realização da
prova, de acordo com o item 4 deste Edital.

3.5.9 O envelope contendo os documentos acima deverá ser
protocolizado até dia 18-02-2013:

a) no Protocolo Central da UFMS (Seção de Comunicação),
Unidade "Prof. Hércules Maymone" (Prédio das Pró-Reitorias) em de
Campo Grande MS, no período das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às
16h30; dirigido à COPEVE; ou

b) nas agências dos Correios, durante o horário normal de
funcionamento, por SEDEX, para o seguinte endereço:

Comissão Permanente de Vestibular - COPEVE
Cidade Universitária
79070-900 CAMPO GRANDE - MS
3.5.10 Não serão considerados resultados de exames e/ou

outros documentos diferentes dos descritos no subitem 3.5.8, letra a,
e/ou emitidos com data anterior a 6 meses a contar da data de início
das inscrições deste Concurso Público.

3.5.11 Não serão aceitas cópias autenticadas de laudos mé-
dicos.

3.5.11.1 O laudo médico (original) terá validade somente
para este Concurso Público e não será devolvida nem fornecida cópia
desse laudo.

3.5.12 O candidato poderá ser convocado antes da prova
objetiva, para submeter-se a exame clínico por meio da Junta Médica
Oficial da UFMS, para comprovação de sua situação como Pessoa
com Deficiência.

3.5.13 Será indeferida inscrição do candidato na condição de
Pessoa com Deficiência, que:

a) não encaminhar a documentação solicitada no item 3.5.8,
letra a, deste Edital;

b) não observar a forma, o prazo e os horários previstos
neste Edital;

c) apresentar laudo médico com o nome do candidato ile-
gível e que não possa ser identificado;

d) não apresentar a deficiência enquadrada nas categorias
discriminadas no artigo 4o- do Decreto no- 3.298/99, bem como na
Súmula 377 do STJ, atestado pela Junta Médica Oficial da UFMS;
e

e) não comparecer para a realização do exame clínico, con-
forme item 3.5.12 deste Edital.

3.5.14 O resultado do pedido de inscrição na condição de
Pessoas com Deficiência será divulgado no endereço eletrônico:
www.copeve.ufms.br, até o dia 05-03-2013.

3.5.15 O indeferimento da inscrição na condição de Pessoa
com Deficiência acarretará a perda do direito a concorrer à vaga
reservada, entretanto, o candidato permanecerá na lista de classi-
ficação geral de ampla concorrência.

3.5.16 Na falta de candidatos aprovados para as vagas re-
servadas às Pessoas com Deficiência, estas serão preenchidas pelos
demais candidatos concorrentes aprovados na forma deste edital, com
estrita observância da ordem classificatória.

3.5.17 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se
aprovado e classificado, figurará em duas listagens: a primeira con-
tendo a lista de classificação geral dos candidatos ao cargo de sua
opção e, a segunda, composta somente por candidatos com defi-
ciência.

4 DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDI-
MENTO DIFERENCIADO

4.1 É assegurado ao candidato o direito de requerer aten-
dimento diferenciado para realização da Prova Objetiva, desde que
seja solicitado no ato da inscrição.

4.2 O atendimento diferenciado consistirá em: fiscal ledor;
fiscal transcritor; prova ampliada; intérprete de libras; provas em
braille, acesso e mesa para cadeirante; tempo adicional para a rea-
lização da prova e espaço para amamentação.

4.21 No atendimento diferenciado não se inclui atendimento
domiciliar, hospitalar e transporte.

4.3 Em se tratando de solicitação de tempo adicional para a
realização da prova objetiva, o candidato também deverá encaminhar
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área
de sua deficiência, em conformidade com o § 2o- , do art. 40 do
Decreto no- 3.298/99.

4.3.1 O envelopes contendo a documentação solicitada no
subitem 4.3 deste Edital, deverá ser protocolizado até o dia 04-03-
2013:

a) no Protocolo Central da UFMS (Seção de Comunicação),
Unidade "Prof. Hércules Maymone" (Prédio das Pró-Reitorias) em de
Campo Grande MS, no período das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às
16h30; dirigido à COPEVE; ou

b) nas agências dos Correios, durante o horário normal de
funcionamento, por SEDEX, para o seguinte endereço:

Comissão Permanente de Vestibular - COPEVE
Cidade Universitária
79070-900 CAMPO GRANDE - MS
4.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante

a realização da prova objetiva, além de solicitar atendimento di-
ferenciado, deverá obrigatoriamente, levar um acompanhante que fi-
cará em espaço reservado para essa finalidade e que se responsa-
bilizará pela criança.

4.4.1 Não será permitida a realização da prova objetiva pela
candidata que não levar acompanhante.

4.5 Os candidatos que solicitarem prova em Braille, deverão
levar no dia da aplicação da prova objetiva, reglete e punção.

4.6 Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas pro-
vas ampliadas, com tamanho de fonte máxima de 20 pontos.

4.7 Somente será concedido o atendimento diferenciado
àqueles candidatos que cumprirem o estabelecido neste Edital, ob-
servando-se os critérios de viabilidade e razoabilidade.

4.8 O atendimento diferenciado para realização da prova, não
implica na concorrência do candidato às vagas destinada às Pessoa
com Deficiência.

5 DAS PROVAS ESCRITAS
5.1 As provas escritas, de caráter eliminatório e classifi-

catório, consistirão de (50) questões objetivas, abrangendo os con-
teúdos constantes do Anexo III, deste Edital, conforme o quadro a
seguir:

DISICIPLINAS NÚMERO DE
QUESTÕES

PESO DE CADA
QUESTÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Língua Portuguesa 20 1,0 20 pontos
Conhecimentos Específicos 30 6,0 180 pontos

5.2 As provas objetivas serão realizadas no dia 17 de março
de 2013, com início às 14h e duração de quatro horas, no município
de Campo Grande MS.

5.2.1 Os locais de realização das provas objetivas serão pu-
blicados por meio de edital, disponibilizado a partir de 08-03-2013,
no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br.

5.2.2 As provas escritas terão duração de quatro horas, já
incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Res-
postas.

5.2.3 Cada questão objetiva apresentará 5 (cinco) alternativas
(A; B; C; D e E) e uma única resposta correta.

5.2.4 O candidato deverá transcrever as respostas da prova
escrita para o Cartão de Respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas.

5.2.5 Será anulada a questão da Prova Escrita que não tenha
sido devidamente assinalada ou que contenha mais de uma alternativa
assinalada, borrões, emendas ou rasuras.

5.3 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de
sala o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado.

5.4 Caso o candidato não assine o seu Cartão de Respostas,
sua prova não será corrigida, estando o candidato automaticamente
eliminado do Concurso Público.

5.5 Os gabaritos preliminares das provas escritas serão di-
vulgados na Internet, no endereço eletrônico www.copeve.ufms.br, a
partir do dia 18-03-2012.

6 DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1 O candidato deverá comparecer, às suas expensas, ao

local designado para a realização das provas com antecedência mí-
nima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido
somente de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material
transparente, e de um documento de identidade original.

6.2 Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha
e/ou corretivo durante a realização das provas.

6.3 Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação (somente modelo com foto).

6.3.1 Não serão aceitos como documentos de identidade:
cópia do documento de identidade, ainda que autenticada em cartório,
nem protocolo deste documento; certidões de nascimento; CPF; tí-
tulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo sem foto); carteiras de
estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; reservista;
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; quaisquer
outros não especificados no item anterior.

6.4 Por ocasião da realização das provas, o candidato que
não apresentar documento de identidade original, na forma definida
no subitem 6.3 deste Edital, não poderá fazer as provas e será au-
tomaticamente eliminado do concurso público.

6.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no
dia da realização das provas, documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de im-
pressão digital em formulário próprio.

6.6 A identificação especial será exigida, também, ao can-
didato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador.

6.7 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário
diferentes daquele estabelecido ao candidato.

6.8 Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização das provas após o horário fixado para o seu início.

6.9 O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no
local de realização da sua prova por, no mínimo, uma hora após o seu
início.

6.9.1 A inobservância do subitem anterior pelo candidato
acarretará a não correção da prova e, consequentemente, a sua eli-
minação deste Concurso Público.

6.10 O candidato que se retirar do ambiente de provas não
poderá retornar em hipótese alguma, ressalvados os casos de afas-
tamento da sala com acompanhamento de um fiscal.

6.11 O candidato somente poderá levar o caderno de prova,
após decorridas três horas do início das provas.

6.12 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de
candidato da sala de provas.

6.13 Não haverá segunda chamada para a realização das
provas, e o não comparecimento a estas implicará na eliminação
automática do candidato.

6.14 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a
comunicação entre os candidatos, a utilização de equipamentos ele-
trônicos de qualquer espécie e/ou similares, livros, anotações, réguas
de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. Exceto
os materiais previstos no subitem 4.5 e 6.1 deste Edital.

6.14.1 A COPEVE não ficará responsável pela guarda de
quaisquer dos objetos supracitados.

6.15 A COPEVE não se responsabilizará por perdas ou ex-
travios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.

6.16 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente
de provas portando armas. Não se responsabilizando a coordenação
do concurso pela guarda do objeto.

6.17 O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções nele especificadas e nas contidas neste Edital.

6.18 O candidato deve realizar a conferência do Caderno de
Prova, quando autorizado. Caso esteja incompleto ou apresente de-
feito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua,
não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.

6.18.1 Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de
Respostas por erro do candidato.

6.18.2 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal
de sala o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado.

6.19 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eli-
minado do concurso público o candidato que, durante a sua rea-
lização:

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a exe-
cução das provas;

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento
similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente
permitidos ou que se comunicar com outro candidato;
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