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5.6.6 O candidato que não for considerado com deficiência
na perícia médica, caso seja aprovado no processo seletivo, figurará
na lista de classificação geral por posto de trabalho.

5.6.7 A compatibilidade entre as atribuições do posto de
trabalho e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada
durante o período de experiência, na forma estabelecida no § 2º do
artigo 43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações.

5.6.8 O candidato com deficiência que, no decorrer do pe-
ríodo de experiência, apresentar incompatibilidade da deficiência com
as atribuições do posto de trabalho será exonerado.

5.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com
deficiência, se for qualificado na perícia médica e não for eliminado
no processo seletivo, terá seu nome publicado em lista à parte e
figurará também na lista de classificação geral por posto de tra-
balho.

5.8 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não
forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral
de classificação por posto de trabalho.

6 DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO

6.1 TAXAS:
a) Atividades de Complexidade Intelectual: R$ 100,00.
b) Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, de Tec-

nologia da Informação e de Engenharia Sênior: R$ 110,00.
6.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no en-

dereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/mec_14_temporario, soli-
citada no período entre 10 horas do dia 14 de fevereiro de 2014 e 23
horas e 59 minutos do dia 5 de março de 2014, observado o horário
oficial de Brasília/DF.

6.2.1 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos com-
putadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas
de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades con-
veniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de
inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a trans-
ferência de dados.

6.2.2 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Co-
brança).

6.2.3 A GRU Cobrança estará disponível no endereço ele-
trônico http://www.cespe.unb.br/mec_14_temporario e deverá ser,
imediatamente, impressa, para o pagamento da taxa de inscrição após
a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição
online.

6.2.3.1 O candidato poderá reimprimir a GRU Cobrança pela
página de acompanhamento do processo seletivo.

6.2.4 A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco,
bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo aos cri-
térios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
até o dia 20 de março de 2014.

6.2.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após
a comprovação de pagamento ou do deferimento da solicitação de
isenção da taxa de inscrição.

6.3 O comprovante de inscrição do candidato estará dis-
ponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/mec_14_tem-
porario, por meio da página de acompanhamento, após a aceitação da
inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a ob-
tenção desse documento.

6.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

6.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo
posto de trabalho. Uma vez efetuada a inscrição, não será permitida,
em hipótese alguma, a sua alteração.

6.4.1.1 Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de
uma inscrição em posto de trabalho em que haja sobreposição entre
os períodos de aplicação das provas desses postos, será considerada
válida somente a última inscrição efetivada, sendo entendida como
efetivada a inscrição paga ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição
paga em um mesmo dia, será considerada a última inscrição efetuada
no sistema do CESPE/UnB.

6.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem
como a realizada via postal, via fax ou via correio eletrônico.

6.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa
para terceiros, para outros concursos ou para outro posto de tra-
balho.

6.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

6.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o CES-
PE/UnB do direito de excluir do processo seletivo aquele que não
preencher a solicitação de forma completa e correta.

6.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cance-
lamento do certame por conveniência da Administração Pública.

6.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pa-
gamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do can-
didato e apresentado nos locais de realização das provas.

6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISEN-
ÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

6.4.8.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa
de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União
de 3 de outubro de 2008.

6.4.8.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o
candidato que:

4 DAS VAGAS

Classificação da Atividade Postos de trabalho Geral Candidatos com de-
ficiência

To t a l

Atividades Técnicas de Complexidade
Intelectual

Posto de Trabalho 1: Analista Contábil 4 1 5

Posto de Trabalho 2: Analista Educacional 4 1 5
Posto de Trabalho 3: Analista de Política Regu-
latória

4 1 5

Posto de Trabalho 4: Analista Processual 3 * 3
Posto de Trabalho 5: Analista Processual Regu-
lação da Educação Superior

24 2 26

Posto de Trabalho 6: Analista Processual Super-
visão da Educação Superior

5 1 6

Atividades Técnicas de Complexidade
Gerencial, de Tecnologia da Informa-

ção e de Engenharia Sênior

Posto de Trabalho 7: Especialista em Processos
de Negócios

3 * 3

Posto de Trabalho 8: Especialista em Regulação
da Educação Superior

6 1 7

(*) Não há reserva de vagas para provimento imediato de candidatos com deficiência em razão do quantitativo oferecido.

3.6.2 Não serão computados como experiência profissional o
tempo de estágio, monitoria ou bolsa de estudo.

3.7 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da
contratação.

3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atri-
buições do posto de trabalho.

3.9 Não ter sido contratado com fundamento na Lei nº
8.745/1993, e suas alterações, nos últimos vinte e quatro meses.

3.10 Não ser servidor da Administração direta ou indireta da
União, dos estados, do Distrito Federal, e dos municípios, nem em-
pregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas.

3.11 Não participar de gerência ou administração de so-
ciedade privada, personificada ou não personificada, exercer o co-

mércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, nos

termos do inciso X, do artigo 117, da Lei nº 8.112/1990, com nova

redação dada pela Lei nº 11.784/2008.

3.12 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição,

que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os

documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o posto de

trabalho por ocasião da contratação.

3.13 Cumprir as determinações deste edital.

4.1 DA LOTAÇÃO:
4.1.1 Todas as vagas constantes nesse edital serão para a

cidade de Brasília/DF.
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM

DEFICIÊNCIA
5.1 Das vagas destinadas a cada posto de trabalho e das que

vierem a ser criadas durante o prazo de validade do processo seletivo
simplificado, 5% serão providas na forma do Decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, e suas alterações.

5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse
20% das vagas oferecidas.

5.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os
candidatos com deficiência nos postos de trabalho com número de
vagas igual ou superior a cinco.

5.1.3 O candidato que se declarar com deficiência concorrerá
em igualdade de condições com os demais candidatos.

5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato
deverá:

a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física

(CPF) e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório),
emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à pro-
vável causa da deficiência, na forma do subitem 5.2.1 deste edital.

5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia
simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) a que se refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, postado im-
preterivelmente até o dia 5 de março de 2014, para a Central de
Atendimento do CESPE/UnB - Concurso MEC/2013 (laudo médico)
- Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.

5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 5 de
março de 2014, das 8 horas às 19 horas (exceto sábados, domingos e
feriados), pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF e o
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se
refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, na Central de Aten-
dimento do CESPE/UnB - Universidade de Brasília (UnB) - Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Bra-
s í l i a / D F.

5.2.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) e da cópia simples do CPF, por qualquer via,
é de responsabilidade exclusiva do candidato. O CESPE/UnB não se
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada
dessa documentação a seu destino.

5.2.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) e a cópia simples do CPF terão validade somente para este
processo seletivo simplificado e não serão devolvidos, assim como
não serão fornecidas cópias dessa documentação.

5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma
do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da ins-
crição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de
que necessita para a realização dessas, conforme previsto no artigo
40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.

5.3.1 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edi-
tal, os candidatos com deficiência participarão do processo seletivo
simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos,

no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo,
à correção das provas, aos critérios de aprovação e todas as demais
normas de regência do processo seletivo simplificado.

5.3.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo
adicional para a realização das provas deverá indicar a necessidade na
solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 5 de
março de 2014, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, justificativa
acompanhada de laudo e parecer emitido por especialista da área de
sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme
prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999, e suas al-
terações.

5.4 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição de-
ferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência será
divulgada no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/mec_14_temporario, na ocasião da divulgação do edital que
informará a disponibilização da consulta aos locais e ao horário de
realização das provas.

5.4.1 O candidato disporá de dois dias a partir da data de
divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar, por
meio de requerimento, o indeferimento, na Central de Atendimento
do CESPE/UnB - Universidade de Brasília (UnB) - Campus Uni-
versitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Bra-
sília/DF, pessoalmente ou por terceiro, ou pelo e-mail atendimen-
toespecial@cespe.unb.br. Após esse período, não serão aceitos pe-
didos de revisão.

5.5 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital
acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos can-
didatos com deficiência e o não atendimento às condições especiais
necessárias.

5.6 DA PERÍCIA MÉDICA
5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não

eliminado no processo seletivo simplificado, será convocado para se
submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multipro-
fissional de responsabilidade do CESPE/UnB, formada por seis pro-
fissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente,
nos termos do artigo 43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações,
e da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica
munidos de documento de identidade original e de laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),
conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações,
bem como à provável causa da deficiência, de acordo com o modelo
constante do Anexo deste edital, e, se for o caso, de exames com-
plementares específicos que comprovem a deficiência física.

5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) será retido pelo CESPE/UnB por ocasião da realização da
perícia médica.

5.6.4 Os candidatos convocados para a perícia médica de-
verão comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado
para o seu início, conforme edital de convocação.

5.6.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da perícia
médica, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada
em cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos
últimos doze meses, bem como o que não for qualificado na perícia
médica como pessoa com deficiência ou, ainda, que não comparecer
à perícia.
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