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i) afastar-se com material da prova;
j) utilizar-se de expediente ilícito para inscrição ou para a

realização das provas;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) durante o processo do Concurso, comportar-se desrespei-

tosa ou inconveniente com examinadores, membros da Coordenação
do Concurso, seus auxiliares ou quaisquer outras pessoas.

14.14 Não será fornecido a nenhum candidato qualquer do-
cumento comprobatório de participação, habilitação ou classificação
neste Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação do
resultado do Concurso, publicada no Diário Oficial da União.

14.15 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitora de
Ensino do Colégio Pedro II.

VERA MARIA FERREIRA RODRIGUES

ANEXO I
CALENDÁRIO

E V E N TO D ATA
Inscrições (exclusivamente pela Internet/posto no
CPII)

Das 10h do dia 23 de maio às 16h do
dia 5 de junho de 2013

Período de solicitação de isenção do pagamento
da taxa de inscrição

20 e 21 de maio de 2013 (2a e 3a fei-
ra)

Divulgação da listagem de candidatos beneficia-
dos com isenção

27 de maio de 2013 (2a feira)

Recurso ao resultado da isenção 28 de maio de 2013 (3a feira)
Resultado do recurso 4 de junho de 2013 (3a feira)
Entrega de documentação (comprovação de de-
ficiência)

Até 5 de junho de 2013 (4a feira)

Último dia para pagamento da taxa de inscrição Até 5 de junho de 2013 (4a feira)
Divulgação de inscrições validadas 14 de junho de 2013 (6a feira)
Problemas com inscrição/ retificação de dados 17 e 18 de junho de 2013 (2a e 3a fei-

ra)
Confirmação de realização da Prova Preliminar
Liberação do Cartão de Confirmação de Inscri-
ção

20 de junho de 2013 (5a feira)

Divulgação dos locais da Prova Preliminar
PROVA PRELIMINAR 23 de junho de 2013 (DOMINGO)
Divulgação da Prova Preliminar e gabarito 24 de junho de 2013 (2a feira)
Pedidos de impugnação de questões da Prova Pre-
liminar

25 de junho de 2013 (3a feira)

Resultado da Prova Preliminar
Resultado dos pedidos de impugnação 11 de julho de 2013 (5a feira)
Divulgação dos locais da Prova Discursiva
Divulgação dos temas para Dissertação 12 de julho de 2013 (6a feira)
PROVA DISCURSIVA 14 de julho de 2013 (DOMINGO)
Divulgação da Prova Discursiva (pela internet) 17 de julho de 2013 (5a feira)
Divulgação do padrão de resposta da Prova Dis-
cursiva

2 de agosto de 2013 (6a feira)

Resultado da Prova Discursiva
Solicitação de vista da Prova Discursiva 5 de agosto de 2013 (2a feira)
Divulgação de horários da vista da Prova Dis-
cursiva

7 de agosto de 2013 (4a feira)

Realização da vista da Prova Discursiva De 8 a 14 de agosto de 2013
Pedido de revisão da Prova Discursiva 15 de agosto de 2013 (5a feira)
Resultado dos pedidos de revisão
Divulgação dos temas para a Prova de Aula 19 de agosto de 2013 (2a feira)
Divulgação do calendário para a Prova de Aula
PROVA DE AULA De 21 de agosto a 6 de setembro de

2013
(incluindo sábados)

Entrega dos títulos No dia da Prova de Aula
Divulgação do resultado da Prova de Aula e da
Análise dos Títulos

12 de setembro de 2013 (5a feira)

Solicitação de recontagem da Análise de Títulos 13 de setembro de 2013 (6a feira)
Resultado da recontagem da Análise de Títulos 17 de setembro de 2013 (3a feira)
Resultado final
Análise do perfil profissional Após homologação dos resultados, por

ocasião dos exames de saúde

ANEXO II
ANÁLISE DE TITULOS

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS PONTOS POR ITEM
Titulação legal mínima exigida para inscrição neste Concurso (cf. item 1.1) ( ) sim ( )
não
Titulação Acadêmica
obtida em Instituição de Ensino reconhecida - (até o máximo de 25 pontos, sendo con-
siderado somente o título mais alto).
a) Graduação
Curso de Graduação completo, além do que habilita à área de
atuação/ conhecimento. Não serão considerados Bacharelado e Li-
cenciatura na mesma área.
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b) Aperfeiçoamento (180h)
na área de atuação/ conhecimento a que concorre ou em Edu-
cação.

13

em área afim 8
c) Especialização (360h)
na área de atuação/conhecimento a que concorre ou em Educa-
ção

19

em área afim 14
d) Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado)
na área de atuação/conhecimento a que concorre ou em Educação
- Doutorado 25
- Mestrado 22
em área afim 20
Experiência Profissional
e) Experiência comprovada no magistério (até o máximo de 40 pontos):
em docência de educação Básica
- na área de atuação/conhecimento a que concorre ou em Edu-
cação

4 pontos por ano

- em área afim 2 pontos por ano
em docência de Ensino Superior
- na área de atuação/conhecimento a que concorre ou em Edu-
cação

2 pontos por ano

em área afim 1 ponto por ano
f) Experiência comprovada em cargos administrativos (até o máximo de 5 pontos)
em funções administrativo-pedagógicas em instituições de ensino
(anexar breve descrição da função/atividade, acompanhada de ato
institucional de designação).

1 ponto por ano

em atividades profissionais específicas à área (anexar breve des-
crição da função/atividade).

0,5 ponto por ano

g) Produção acadêmica e cultural (até o máximo de 12 pontos)
Livros publicados ou traduzidos (didáticos ou teóricos, na área de
atuação/conhecimento a que concorre, em área afim ou em Edu-
cação), cadastrados no ISBN.

2 pontos por livro

artigos completos, publicados em periódicos nacionais ou estran-
geiros.

1 ponto por artigo

Produções e trabalhos apresentados em congressos, simpósios, ex-
posições.

0,5 ponto por trabalho

h) Coordenação de projetos financiados por agências de fomento (até o máximo de 3
pontos)
Projetos 0,5 ponto por projeto
i) Orientação de trabalhos acadêmicos (até o máximo de 3 pontos)
Iniciação científica de alunos de Educação Básica, financiados
por agências de fomento ou por programas institucionais com-
provados, na área

0,5 ponto por trabalho

Orientação de monografias em cursos de pós-graduação lato sen-
su

0,5 ponto por trabalho

Orientação de dissertação de Mestrado concluída 0,5 ponto por trabalho
Orientação de tese de Doutorado concluída 0,5 ponto por trabalho
j) Aprovação, por seleção, para o magistério, promovida por Instituição Pública (Federal,
Estadual ou Municipal) - (até o máximo de 6 pontos)
Concurso Público de Provas e Títulos 2 pontos por aprova-

ção
Seletivo 1 ponto por aprovação
k) Participação em Bancas Examinadoras (até o máximo de 6 pontos)
de Concursos Públicos de Provas e Títulos para o Magistério de
Instituições Públicas (Federal, Estadual ou Municipal)

2 pontos por concurso

de Processo Seletivo para o Magistério 1 ponto por processo
de seleção de alunos 1 ponto por evento

ANEXO III
DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FA-

MILIAR
1. TRABALHADORES ASSALARIADOS E SERVIDO-

RES PÚBLICOS
1.1. Contracheques dos meses de fevereiro, março e abril de

2013;
1.2. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física

(IRPF), acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;

1.3. Páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) registrada e atualizada, que contenham fotografia, identi-
ficação e anotações do último contrato de trabalho, com as alterações
salariais, ou carnê do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) com
recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica;

1.4. Extratos bancários dos seis meses anteriores à inscri-
ção.

2. ATIVIDADE RURAL
2.1. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física

(IRPF), acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;

2.2. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ);

2.3. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando
for o caso;

2.4. Extratos bancários dos seis meses anteriores à inscri-
ção;

2.5. Notas fiscais de vendas.
3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1. Extrato mais recente do pagamento de benefício;
3.2. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física

(IRPF), acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;

3.3. Extratos bancários dos seis meses anteriores à inscri-
ção.

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
4.1. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física

(IRPF), acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;

4.2. Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas
jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de sua família, quan-
do for o caso;

4.3. Guias de recolhimento ao Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS) com comprovante de pagamento do mês de abril de
2013, compatíveis com a renda declarada;

4.4. Extratos bancários dos seis meses anteriores à inscri-
ção;

4.5. Declaração de próprio punho, individualizada, informan-
do a atividade desempenhada e o valor bruto mensal recebido, datada
e assinada pelo trabalhador.

5. PROPRIETÁRIOS OU EMPRESÁRIOS
5.1. Declaração contábil de retirada de pro labore dos meses

de fevereiro, março e abril de 2013;
5.2. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física

(IRPF), acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver.

6. PRESTADORES DE SERVIÇO, TERCEIRIZADOS, CO-
OPERATIVADOS OU CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE

6.1. Contracheques dos meses de fevereiro, março e abril de
2013.

7. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMEN-
TO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

7.1. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF), acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do
Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver;

7.2. Extratos bancários dos seis meses anteriores à inscri-
ção;

7.3. Contrato de locação ou arrendamento devidamente re-
gistrado em cartório, acompanhado dos comprovantes de recebimen-
tos dos três meses que antecederem a inscrição.

8. DESEMPREGADOS
8.1. Páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social

(CTPS) registrada e atualizada, que contenham fotografia, identi-
ficação e anotações do último contrato de trabalho;

8.2. Contrato de rescisão ou comunicação de dispensa;
8.3. Comprovante de recebimento de seguro-desemprego,

quando houver.
9. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
9.1. Certidão de nascimento ou documento oficial de iden-

tificação de cada membro da família ou, no caso de menores, outros
documentos, expedidos por juiz, referentes à tutela, termo de guarda
e responsabilidade dos integrantes do grupo familiar;

9.2. Comprovantes de outros rendimentos (aluguéis, tran-
sações financeiras e afins).

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2013 UASG 154003

Nº Processo: 23038009527201210. PREGÃO SRP Nº 49/2012 Con-
tratante: FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE -PESSOAL
DE NIVEL SUP. CNPJ Contratado: 03017428000135. Contratado :
NCT INFORMATICA LTDA -Objeto: Fornecimento de solução de
Switches de Core, Distribuição, Acesso e Topo de Rack com ins-
talação e transferência de tecnologia. Fundamento Legal: Lei
10520/02 e Lei nº 8.666/93, com suas alterações e demais legislação
correlata. Vigência: 10/05/2013 a 06/10/2013. Valor Total:
R$1.705.845,00. Data de Assinatura: 10/05/2013.

(SICON - 15/05/2013) 154003-15279-2013NE800006

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2013 UASG 154003

Número do Contrato: 43/2012. Nº Processo: 23038009149201274.
PREGÃO SRP Nº 12/2012 Contratante: FUND COORD DE APER-
FEICOAMENTO DE -PESSOAL DE NIVEL SUP. CNPJ Contra-
tado: 01645738000179. Contratado : INDRA BRASIL SOLUCOES
E SERVICOS -TECNOLOGICOS SA. Objeto: Formalizar troca do
CNPJ da sede da contratada pelo CNPJ de sua filial, em decorrência
da transferência da sede. Fundamento Legal: Artigo 58, Inciso I da
Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 13/05/2013.

(SICON - 15/05/2013) 154003-15279-2013NE800006

DIRETORIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO Á PESQUISADORES

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores, - Signatários - pela CAPES: Carmem

Moreira de Castro Neves - Diretora de Formação de Professores da Educação Básica e pelo beneficiário (a).

Beneficiário (a) CPF Processo Programa Valor R$ Vi g ê n c i a Nota de Empenho
DEISE MANCEBO 340276887-91 23038.002541/2013-73 OE

779/2013
672.000,00 De: 10/05/2013 A: 30/06/2017 2013NE001987
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