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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. 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, de-
verá 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.

6.9.2. Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento
da taxa de inscrição via fax, via postal e/ou correio eletrônico.

6.9.3. O pedido de isenção do pagamento da taxa de ins-
crição 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.

6.9.4. Constatada qualquer inveracidade, a qualquer tempo, nas
informações prestadas no processo aqui definido para obtenção de isen-
ção do pagamento da taxa de inscrição, será fato para o cancelamento da
inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes.

6.9.5. O resultado da análise será informado na página do
concurso no endereço eletrônico www.funrio.org.br, no período in-
formado no cronograma existente neste mesmo endereço.

6.9.6. O candidato com pedido de isenção do pagamento da
taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição com pa-
gamento da taxa.

6.9.7. O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento
da taxa de inscrição for deferida, não necessitará efetuar nova ins-
crição, pois o Requerimento de Inscrição encaminhado será con-
siderado.

6.10. Quando do preenchimento do Requerimento de Ins-
crição, 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, para o Departamento de Con-
cursos da FUNRIO (laudo MP ATI), localizado na Rua Professor
Gabizo, 262, CEP 20271-000, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, laudo
médico ou atestado (original ou cópia autenticada) indicando a es-
pécie, 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.

6.10.1.2. A comprovação da tempestividade do envio do
laudo médico ou atestado será feita pela data de postagem do lau-
do.

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 ne-
cessitar 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 pos-
teriores. 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 in-
dicar 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 Reque-
rimento 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.

6.11.5. O candidato deverá informar a(s) condição(ões) es-
pecial(ais) de que necessita, caso não seja qualquer uma das men-
cionadas nos subitens 6.11.1 ao 6.11.4 deste Edital.

6.11.6. A candidata que tiver a necessidade de amamentar no
dia da prova deverá levar um acompanhante, que ficará com a guarda
da criança em local reservado e diferente do local de prova da can-
didata. A amamentação dar-se-á nos momentos em que se fizer ne-
cessária, não tendo a candidata, nesse momento, a companhia do
acompanhante, além de não ser dado qualquer tipo de compensação
em relação ao tempo de prova dispensado com a amamentação. A não
presença de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar
a prova.

6.11.7. As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão analisadas e atendidas, segundo critérios de
viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado do atendimento ou não de sua solicitação quando da Confirmação da Inscrição.

6.12. O candidato, ao efetivar sua inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações prestadas para preenchimento do
Requerimento de Inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de acordo com as exigências e condições previstas neste
Edital, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento.

6.13. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Requerimento de Inscrição determinará o cancelamento da inscrição e
anulação de todos os atos decorrentes dela, em qualquer época, assumindo o candidato as possíveis consequências legais.

6.14. O candidato somente será considerado inscrito no Concurso Público após ter cumprido todas as instruções descritas no item 6
deste Edital e todos os seus subitens.

7. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
7.1. As inscrições efetuadas de acordo com o disposto no item 6 deste Edital serão homologadas pela FUNRIO, significando que o

candidato está habilitado para participar do Concurso Público.
7.2. A relação dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada na página do concurso no endereço eletrônico www.fun-

rio.org.br, em data prevista no cronograma existente neste mesmo endereço.
7.3. O Cartão de Informação contendo as informações referentes à data, horário, tempo de duração e local de realização da prova

objetiva e prova discursiva (nome do estabelecimento, endereço e sala) e tipo de vaga escolhida pelo candidato (vaga de ampla concorrência
ou vaga reservada para portadores de deficiência), assim como as orientações para realização das provas, estará disponível na página do
concurso no endereço eletrônico www.funrio.org.br, em data prevista no cronograma existente neste mesmo endereço.

7.4. Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no dia de realização
da prova, na sala de prova, junto ao fiscal.

7.5. Não é necessária a apresentação, no dia de realização da prova, de documento que comprove a localização do candidato no
estabelecimento de realização de prova, bastando que o mesmo se dirija ao local designado portando documento de identificação original com
fotografia.

7.6. É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes à realização das provas.
7.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à

prova, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato, e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
8. DAS PROVAS
8.1. Quadro de provas

Tipo de Prova Disciplina Qtde questões Pontos por
questão

Total de pon-
tos

Mínimo de pontos por
disciplina para aprova-

ção

Mínimo de pontos por
conjunto de disciplinas pa-

ra aprovação
Língua Portuguesa 12 1 12 5
Direito Administrativo 6 1 6 2
Direito Constitucional 6 1 6 2
Administração Pública 6 1 6 2
Governança e Gestão de Tecnologia da Informação 10 1 10 5

Objetiva Desenvolvimento de Sistemas 5 1 5 2
Engenharia de software 5 1 5 2
Segurança da Informação 10 1 10 4 25
Infraestrutura de Tecnologia da Informação 10 1 10 5
Rede de Computadores 5 1 5 2
Banco de Dados e Gestão da Informação 5 1 5 2
Governança e Gestão de Tecnologia da Informação,
Desenvolvimento de Sistemas,

Discursiva Engenharia de software, Segurança da Informação, 1 10 10 6
Infraestrutura de Tecnologia da Informação,
Rede de Computadores e Banco de Dados e Gestão da In-
formação

Avaliação de Títu-
los

61

8.2. Da prova objetiva
8.2.1. A prova objetiva será composta de questões do tipo

múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 5 (cinco) opções de
resposta e somente uma correta.

8.3. Da prova discursiva
8.3.1. A prova discursiva versará sobre um tema associado

ao conteúdo programático das disciplinas Governança e Gestão de
Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia
de software, Segurança da Informação, Infraestrutura de Tecnologia
da Informação, Rede de Computadores e Banco de Dados e Gestão da
Informação.

8.3.2. Será corrigida a prova discursiva dos candidatos que
concorrem às vagas de ampla concorrência, aprovados e classificados
na prova objetiva, em ordem decrescente do total de pontos da nota
da prova objetiva, até a posição de número 480 (quatrocentos e
oitenta), respeitados os empates da última posição.

8.3.3. Será corrigida a prova discursiva dos candidatos que
concorrem às vagas reservadas aos portadores de deficiência, apro-
vados e classificados na prova objetiva, em ordem decrescente do
total de pontos da nota da prova objetiva, até a posição de número 30
(trinta), respeitados os empates da última posição.

8.3.4. A prova discursiva será composta de 1 (uma) questão
e será avaliada pelo conhecimento sobre assunto específico em con-
formidade com o tema proposto.

8.3.5. Nos casos de fuga ao tema, de textos definitivos es-
critos a lápis, de não haver texto ou de identificação em local in-
devido, o candidato receberá nota igual a ZERO. O candidato deverá
respeitar o número de linhas estabelecido para dissertação, sendo
vedada a utilização do verso da folha.

8.3.6. A avaliação da prova discursiva será feita conside-
rando-se a apresentação, a estrutura textual e o desenvolvimento do
tema, que totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo, sendo
esta a nota da prova discursiva, cuja pontuação máxima será limitada
ao valor de 10 (dez) pontos.

8.3.7. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qual-
quer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado e/ou
que ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecidas no caderno
de provas.

8.3.8. Os candidatos que não tiverem a prova discursiva
corrigida serão considerados eliminados no Concurso Público.

8.4. Os conteúdos programáticos para a prova objetiva e para
a prova discursiva encontram-se disponíveis na página do concurso
no endereço eletrônico www.funrio.org.br.

9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OB-
JETIVA E DA PROVA DISCURSIVA

9.1. A prova objetiva e a prova discursiva serão realizadas na
cidade escolhida pelo candidato, quando do preenchimento do Re-
querimento de Inscrição.

9.2. A data definitiva de realização das provas será divulgada
por meio de Edital específico no Diário Oficial da União em data
prevista no cronograma existente na página do concurso no endereço
eletrônico www.funrio.org.br e estará disponível neste mesmo en-
dereço.

9.3. A critério da FUNRIO, poderá, em caso fortuito ou de
força maior, ser concedida tolerância no horário de fechamento dos
portões.

9.4. O início das provas ocorrerá após o fechamento dos
portões e assim que os candidatos encontrarem-se em seu local de
prova, sendo respeitado o tempo estipulado para realização das provas
independentemente do horário de início das mesmas.

9.5. A FUNRIO poderá utilizar sala(s) extra(s) nos locais de
aplicação das provas, alocando ou remanejando candidatos para es-
sa(s) conforme as necessidades.

9.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para
prestar as provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos
do horário estabelecido para o início das mesmas, munido de caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta e de documento
oficial e original de identidade, contendo foto e assinatura, devendo
este ser apresentado ao fiscal de sala, conferido pelo mesmo e ime-
diatamente devolvido ao candidato.

9.6.1. Serão considerados documentos de identidade: car-
teiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Se-
gurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores
de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; cer-
tificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; car-
teiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; e carteira nacional de
habilitação (somente o modelo novo, com foto).

9.6.2. Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (mo-
delo antigo, sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem
valor de identidade.

9.6.3. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade,
ainda que autenticados, nem protocolos de entrega de documentos.

9.7. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e de sua
assinatura.
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