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identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido com data posterior à sua inscrição no certame. 6.5
- Em hipótese alguma será permitida a entrada, no local da prova: de
óculos escuros, chapéus ou bonés, de aparelhos eletroeletrônicos tais
como: telefone celular, MP3 e similares, agenda eletrônica ou re-
lógios com calculadoras, notebook e similares e calculadora. 6.6 - A
UFSCar não se responsabilizará pela guarda de quaisquer pertences
dos candidatos. 6.7 - Não será permitido o ingresso de candidatos, no
local de realização da prova, após o horário estabelecido para o seu
início. 6.8 - Após o ingresso, nenhum candidato poderá retirar-se da
sala de prova sem autorização e sem estar acompanhado por um fiscal
identificado. 6.8.1- O acompanhante da candidata em aleitamento
ficará em uma sala reservada para este fim, e será o responsável pela
guarda da criança no local de realização da prova. A candidata que
não levar acompanhante não poderá realizar a prova. 6.8.2- Não
haverá compensação do tempo de amamentação em favor da can-
didata. 6.8.3- Na sala destinada para amamentação ficará somente a
candidata lactante, a criança e uma Fiscal, sendo vedada neste mo-
mento a permanência do adulto responsável por sua guarda (familiar
ou terceiro indicado pela candidata). 6.9 - Será eliminado do Con-
curso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido
comunicando-se de modo verbal, gestual ou por escrito com outro
candidato ou terceiros, bem como fazendo uso de livros, anotações,
impressos ou outros materiais descritos no subitem 6.5 deste edital.
6.10 - Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão resposta,
em razão de erro no preenchimento. 6.10.1- Não é permitido o uso de
qualquer tipo de corretivo no cartão-resposta. 6.10.2- Não serão con-
sideradas respostas rasuradas ou respondidas em duplicidade. 6.10.3-
É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do

preenchimento indevido do cartão-resposta. 6.11 - Ao terminar a
prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu
cartão resposta. 6.11.1- A entrega do cartão resposta ocorrerá, no
mínimo, 01 (uma) hora após o início da prova. 6.12 - A correção da
prova será realizada por meio de processamento eletrônico de modo
que não serão computadas questões rasuradas, emendadas, não as-
sinaladas ou com mais de uma resposta. 6.13 - O gabarito será
disponibilizado, via INTERNET no endereço www.concursos.ufs-
car.br, a partir do 2º dia útil após a realização da prova.

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
7.1 - Serão classificados para a segunda fase, Apresentação

de Títulos, os candidatos que obtiverem, no mínimo, 60% (sessenta
por cento) dos pontos, em cada uma das partes da prova objetiva, e
que não tenham zerado em nenhum dos conteúdos da parte "A". 7.2
- A lista nominal dos candidatos habilitados na prova objetiva será
disponibilizada, em ordem alfabética, no endereço www.concur-
sos.ufscar.br, em data estabelecida no ANEXO IV. 7.2.1. A lista
nominal de candidatos habilitados na primeira fase, será considerada
convocatória para a Apresentação de Títulos observada a data cons-
tante no Anexo IV deste Edital. 7.2.2 - A apresentação de Títulos
deverá ser encaminhada em envelope lacrado, via postal, contendo
nome do candidato, número de inscrição e o cargo, à Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas da Universidade Federal de São Carlos, Rodovia
Washington Luís, Km 235, Caixa Postal 676, CEP 13565-905 - São
Carlos-SP. 7.2.3 - A apresentação de títulos deverá ser elaborada
contendo os dados de identificação do candidato e observada a tabela
de valoração, conforme Anexo III deste edital. 7.3 - A comprovação
de experiência profissional do candidato na realização de estágio não
obrigatório ou trabalho específico na área do cargo a que concorre se
dará por meio de: 7.3.1- Cópia do respectivo registro na Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) compatível com a área do
cargo, e declaração que informe o período e a espécie do serviço
realizado. A declaração será necessária, quando a CTPS não com-
provar a compatibilidade com a descrição de atribuições atinentes ao
cargo a que concorre. 7.3.2- Certidão do órgão/instituição que in-
forme o período e a espécie do serviço realizado, com a descrição das
atividades desenvolvidas na área pertinentes ao cargo a que concorre,
quando realizada no serviço público. 7.3.3- Cópia do contrato social,
demonstrando propriedade ou sociedade em empresa e declaração que
informe a espécie do serviço realizado, comprovando que as ati-
vidades exercidas são correlatas com a descrição do cargo a que
concorre, observando-se, quando da investidura no cargo, a vedação
prevista no inciso X do art. 117 da Lei n. 8.112/1990. 7.3.4- Termo de
Compromisso de estágio e declaração com a descrição das atividades
desenvolvidas pertinentes à área do cargo a que concorre, seja no
serviço público ou iniciativa privada. 7.4 - A declaração de que trata
o subitem 7.3.1, deverá ser emitida, por Unidade de Gestão de Pes-
soas, de Recursos Humanos ou equivalente da empresa/instituição.
7.4.1- A declaração de que trata o subitem anterior, deverá ser apre-
sentada em papel timbrado com a indicação da respectiva inscrição
no CNPJ, Nome, CPF e RG do responsável pelas declarações, com o
devido reconhecimento de firma, especificando-se o cargo, com a
descrição das atividades desenvolvidas, compatível com as atribui-
ções do cargo a que concorre e o período de realização do trabalho
e/ou estágio não obrigatório.

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
8.1 - A classificação final dos candidatos, dar-se-á em ordem

decrescente da soma da pontuação obtida em cada uma das partes da
prova objetiva, acrescida da pontuação obtida na 2ª fase: Apresen-
tação de Títulos.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 - No caso de empate, serão observados, sucessivamente,

os seguintes critérios de desempate para a classificação: 9.1.1- tiver
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de
inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único da Lei n° 10.741, de
01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 9.1.2- maior pontuação na parte "B"
da prova objetiva (conhecimentos específicos); 9.1.3- maior pontua-
ção na fase de Apresentação de Títulos; 9.1.4 - maior pontuação na
parte "A" da prova objetiva (conhecimentos gerais). 9.2 - Persistindo
o empate, terá preferência o candidato com idade mais elevada, que
não se aplica o subitem 9.1.1.

10. DOS RECURSOS
10.1 - Os candidatos poderão interpor recursos, e estes de-

verão ser dirigidos à Comissão Organizadora do Concurso, designada
para este fim, nas seguintes hipóteses: 10.1.1- Das questões e do
gabarito da Prova Objetiva no prazo de 2 (dois) dias, contados a partir
da divulgação; indicando com precisão a questão ou as questões a
serem revisadas, fundamentando com lógica e consistência seus ar-
gumentos. 10.1.2- Da pontuação na Apresentação de Títulos, no prazo
de 02 (dois) dias, contados da divulgação no endereço www.con-
cursos.ufscar.br. 10.1.3- Da homologação do resultado final, no prazo
de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da publicação no
Diário Oficial da União. 10.2 - Os recursos, devidamente funda-
mentados, deverão ser endereçados à Comissão Organizadora do Con-
curso, apresentados em formulário próprio - ANEXO VII, e pro-
tocolados diretamente na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Uni-
versidade Federal de São Carlos, das 8h30min às 17h30min, à Ro-
dovia Washington Luís Km 235, Caixa Postal 676, CEP: 13565-905 -
São Carlos/SP ou enviado via postal, exclusivamente, por SEDEX

neste mesmo endereço, desde que postados dentro dos prazos es-
tabelecidos para recorrer. 10.2.1- O candidato que optar por enca-
minhar o recurso via SEDEX deverá fazer constar no envelope: Con-
curso Público UFSCar - Edital nº 005/2013 - Assunto: Recurso Ad-
ministrativo. 10.2.2- Os recursos serão analisados e julgados pela
Comissão Organizadora do Concurso, que dará decisão terminativa,
constituindo-se em única e última instância para esses, sendo so-
berana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adi-
cionais. 10.2.3- Serão desconsiderados e, portanto estarão automa-
ticamente indeferidos os recursos que não estiverem redigidos no
formulário específico - ANEXO VII, não protocolados, protocolados
fora do prazo estabelecido ou que não estiverem devidamente fun-
damentados, bem como os que forem encaminhados por meio ele-
trônico, fac-símile ou similares. 10.3 - Caso o recurso seja julgado
procedente, será emitido novo gabarito e os pontos relativos às ques-
tões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, in-
dependentemente de terem recorrido. E, a alteração ocorrida, por
força de impugnações do gabarito valerá para todos os candidatos.
10.3.1- Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de
recurso, recurso de recurso e/ou do gabarito que vier a sofrer al-
teração caso ocorra a situação do subitem anterior. 10.4 - A decisão
de eventuais recursos será disponibilizada via INTERNET, no en-
dereço www.concursos.ufscar.br , através de Edital, sendo que os
mesmos ficarão à disposição dos interessados, para ciência, até a
homologação do certame. 10.5 - A nomeação dos candidatos clas-
sificados, observando-se o número de vagas indicadas no Edital,
somente se efetivará depois de decorrido o prazo para recurso ou, no
caso de existência do mesmo, após o seu julgamento definitivo. 10.6-
Reserva-se à UFSCar o direito de rever, a qualquer tempo, a clas-

sificação dos candidatos, se decorrente de irregularidades apuradas ou
em função de equívocos administrativos.

11. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESUL-
TA D O

11.1 - O resultado final do Concurso será homologado pelo
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da UFSCar, publicado no Diário
Oficial da União e disponibilizado via INTERNET no endereço
www.concursos.ufscar.br. 11.2 - A homologação observará as regras
do artigo 16 do Decreto nº. 6.944/09, contendo a relação dos can-
didatos aprovados no certame, classificados de acordo com o Anexo
II do referido Decreto, conforme abaixo apresentado.

Quantidade. de vagas previstas no Edital 1
Número máximo de candidatos aprovados 5

11.2.1- Nenhum dos candidatos empatados na última clas-
sificação de aprovados serão considerados reprovados nos termos do
§ 3º, Art. 16 do Decreto 6.944 de 27/08/2009. 11.3 - A aprovação do
candidato dará direito à nomeação dentro do limite de vagas ofertadas
neste edital e as que surgirem dentro do prazo de validade do Con-
curso, ficando este ato condicionado à observância da ordem clas-
sificatória, dentro do número máximo de candidatos aprovados, de
acordo com a quantidade de vagas prevista neste Edital.

12. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA E DA POS-
SE

12.1 - Os requisitos para investidura no cargo a que se refere
o presente Concurso são os seguintes: a) ter sido aprovado e clas-
sificado no Concurso nos termos estabelecidos neste Edital. b) aten-
der às exigências do art. 5º da Lei nº 8.112/90, a saber: I - ser
brasileiro nato ou naturalizado ou, se de nacionalidade estrangeira, ser
portador de visto permanente; II - estar em dia com os direitos
políticos; III - estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
IV - possuir nível de escolaridade exigido para o ingresso e exercício
no cargo; V - ter idade mínima de dezoito anos completos; VI - ter
aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo,
atestada em avaliação médico-ocupacional, realizada pela Divisão de
Saúde e Segurança do Trabalho da ProGPe. c) Apresentar documento
comprobatório de situação regular no Conselho competente. d) não
ter sido demitido ou destituído de cargo em comissão, nos termos dos
artigos 132 e 137 da Lei nº 8.112/90. e) não acumular cargos e
empregos e funções públicas, exceto aqueles permitidos pelo art. 37
da Constituição Federal, ficando assegurada a hipótese de opção den-
tro do prazo para posse prevista no §1º do art. 13 da Lei nº 8.112/90.
12.2 - No ato da investidura no cargo, anular-se-ão, sumariamente, a
inscrição e todos os atos dela decorrente, se o candidato não com-
provar os requisitos exigidos. 12.3 - A comprovação dos requisitos
exigidos para ingresso no cargo, dar-se-á somente no momento da
posse, ocasião em que o candidato deverá apresentar cópia auten-
ticada da documentação comprobatória, exceto quando o candidato
nomeado apresentar os originais, no ato da entrega dos documentos
para devida verificação do servidor público que recepcionar a do-
cumentação, conforme regulamenta o Decreto nº 52.658/2008, sob
pena de anulação da nomeação. 12.4 - No caso de candidato que se
encontrar na condição de servidor público inativo, a acumulação de
proventos e vencimentos do cargo objeto do concurso, somente será
permitida, quando se tratar de cargos, funções ou empregos acu-
muláveis na atividade, nos moldes autorizados pela Constituição Fe-
deral. Caso contrário, a posse dar-se-á somente após opção, pelo
candidato, entre proventos e os vencimentos do novo cargo. 12.5 - A
posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial,
só podendo ser empossado aquele que for julgado apto física e men-
talmente para o exercício do cargo, e da apresentação dos documentos
pessoais exigidos por lei. 12.6 - A posse ocorrerá no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data da publicação do ato de no-
meação no Diário Oficial da União, tornando-se sem efeito se a
mesma não ocorrer no prazo previsto. 12.7 - O candidato terá o prazo
de 15 (quinze) dias, contados da data da posse, para entrar em efetivo
exercício. 12.8 - O candidato, ao entrar em exercício, ficará sujeito à
Estágio Probatório por um período de 36 (trinta e seis) meses. 12.8.1-
Durante o período de Estágio Probatório serão objetos de avaliação

a aptidão e a capacidade do servidor para o exercício do cargo,
observados os fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de inicia-
tiva, produtividade e responsabilidade. 12.9 - O candidato, ao entrar
em exercício não poderá ser remanejado para outra unidade, antes de
decorrido o período de estágio probatório, exceto no interesse da
Administração Superior da UFSCar.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - A Comissão Organizadora do Concurso fará divulgar,

sempre que necessário Normas Complementares ao presente Edital,
Comunicados e Avisos Oficiais, no endereço eletrônico www.con-
cursos.ufscar.br. 13.1.1- É de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Concurso Público no Diário Oficial da União ou por
meio eletrônico. 13.2 - Caberá ao candidato manter os seus dados
atualizados para viabilizar os contatos necessários. Em caso de al-
teração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato)
constantes na inscrição, o candidato deverá comunicar diretamente a
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de São
Carlos, à Rodovia Washington Luís Km 235, Caixa Postal 676, CEP:
13565-905 - São Carlos/SP ou via postal no endereço indicado. 13.3
- Não serão fornecidas, por telefone, quaisquer informações sobre a
realização do certame, bem como não será fornecido ao candidato
qualquer tipo de documento ou declaração de participação no Con-
curso ou documento comprobatório de classificação no Concurso,
valendo para esse fim, a publicação da homologação do Concurso no
DOU. 13.4 - Candidatos aprovados, mas não nomeados, poderão ser
aproveitados em outras vagas que venham a existir na UFSCar ou em
outra Instituição Federal de Ensino Superior, no interesse da Ad-
ministração. 13.5 - O Concurso terá validade de 02 (dois) anos,
contados a partir da sua homologação, podendo ser prorrogado por
igual período no interesse da administração. 13.6 - Os casos omissos
serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso e, se ne-
cessário, serão analisados pelos Órgãos Superiores da Instituição.

ANEXO I
PROVA OBJETIVA

Estrutura da prova objetiva, elaborada de acordo com a especificidade do carg o .
1ª Etapa: Nível Superior "E"

CARGO PA RT E P R O VA / A S S U N TO CONTEÚDO Nº QUESTÕES PESO PONTUAÇÃO MÁXIMA
ANALISTA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

A Conhecimentos Gerais Português 10 1 10

Legislação 10 1 10
00513.05 - SOROCABA B Conhecimentos Específicos/Área 40 3 120

TOTAL = A + B 140
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