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6.4 Depois de confirmados e transmitidos os dados cadas-
trados pelo candidato na Ficha Eletrônica de Isenção ou no Re-
querimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos:

a) Alteração no cargo/área de atuação indicado pelo can-
didato na Ficha Eletrônica de Isenção ou no Requerimento Eletrônico
de Inscrição.

b) Transferências de inscrições ou da isenção do valor de
inscrição entre pessoas.

c) Transferências de pagamentos de inscrição entre pes-
soas.

d) Alteração da inscrição do concorrente na condição de
candidato da ampla concorrência para a condição de portador de
deficiência.

e) Alteração da cidade para realização da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha.

6.5 A não comprovação do pagamento do valor de inscrição
ou o pagamento efetuado em quantia inferior determinará o can-
celamento automático da inscrição.

6.6 As informações constantes na Ficha Eletrônica de Isen-
ção ou no Requerimento Eletrônico de Inscrição são de inteira res-
ponsabilidade do candidato, eximindo-se o IFNMG e a FUNDEP de
quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações incorretas, en-
dereço inexato ou incompleto ou código incorreto referente ao cargo
pretendido fornecidos pelo candidato.

6.7 Declarações falsas ou inexatas constantes do Formulário
Eletrônico de Inscrição determinarão o cancelamento da inscrição e a
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções penais, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.8 O agendamento bancário não será aceito como com-
provante de pagamento da taxa de inscrição.

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

6.10 Havendo mais de uma inscrição paga ou isenta, in-
dependentemente do cargo/área de atuação escolhida, prevalecerá a
última inscrição ou isenção cadastrada, ou seja, a de data e horário
mais recentes. As demais isenções ou inscrições realizadas não serão
consideradas.

6.11 A FUNDEP e o IFNMG não se responsabilizam pela
solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a trans-
ferência de dados.

6.12 A divulgação das inscrições deferidas acontecerá no dia
07 de março de 2014, através de Edital disponibilizado no endereço
eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.

6.13 A homologação final das inscrições acontecerá no dia
19 de março de 2014, e será disponibilizada no endereço eletrônico
w w w. g e s t a o d e c o n c u r s o s . c o m . b r.

6.14 A FUNDEP divulgará no endereço eletrônico www.ges-
taodeconcursos.com.br, para consulta e impressão pelo próprio can-
didato, até 5 (cinco) dias úteis antes da data de realização das provas,
o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), que conterá a data, o
horário e o local de realização das provas.

6.14.1 É de inteira responsabilidade do candidato consultar
no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br as informa-
ções relativas ao horário e local da prova.

6.14.2 No Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI, cons-
tarão expressamente o nome completo do candidato; o número de
inscrição; a vaga para a qual concorre; o número do documento de
identidade; a data de nascimento; a data, o horário e o local de
realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao
candidato.

6.14.3 É obrigação do candidato conferir no CDI seu nome,
o número do documento utilizado na inscrição, a sigla do órgão
expedidor, bem como a data de nascimento.

6.14.4 Eventuais erros de digitação ocorridos no nome do
candidato, no número do documento de identidade utilizado na ins-
crição, na sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento deverão,
obrigatoriamente, ser comunicados pelo candidato à Gerência de Con-
cursos da FUNDEP por meio do fax (31) 3409-6826 ou e-mail con-
cursos@fundep.ufmg.br, ou ao Chefe de Prédio, no dia, no horário e
no local de realização das provas, apresentando a Carteira de Iden-
tidade, o que será anotado em formulário específico, em duas vias:
uma para o candidato e outra para a FUNDEP.

6.14.5 O candidato que não solicitar a correção da data de
nascimento, até o dia da realização das provas, não poderá alegar
posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.

6.15 A inscrição no Concurso implica, desde logo, o co-
nhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste
Edital.

7 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
7.1 Nos termos do Decreto nº 6.593, de 02/10/2008, pu-

blicado no Diário Oficial da União de 03/10/2008, poderá ser con-
cedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:

7.1.1 estiver inscrito no Cadastro Único para Programas So-
ciais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº
6.135/2007; e

7.1.2 for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135/2007.

7.2 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento
do candidato, através de formulário eletrônico disponível no endereço
eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, exclusivamente nos dias
29, 30 e 31 de janeiro de 2014.

7.3 Para requerer a isenção do pagamento do valor de ins-
crição, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:

a) Preencher a solicitação de isenção através do endereço
eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, indicando o seu número
de registro do Número de Identificação Social - NIS.

b) Salvar as informações do formulário eletrônico preenchido
com o NIS.

7.3.1 Não será concedida isenção do pagamento do valor de
inscrição ao candidato que:

a) Deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela In-
ternet.

b) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas.
c) Não informar o NIS corretamente ou informá-lo nas si-

tuações inválido, excluído, com renda fora do perfil, não cadastrado,
de outra pessoa ou ainda não informar.

7.3.2 A declaração falsa de dados para fins de isenção do
pagamento do valor de inscrição determinará o cancelamento da ins-
crição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer
época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das
afirmativas, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.3.3 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de
valor de inscrição via fac-símile (fax), via correio eletrônico ou qual-
quer outra forma que não seja prevista neste Edital.

7.4 A FUNDEP consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

7.5 As informações prestadas serão de inteira responsabi-
lidade do candidato. A declaração falsa o sujeitará às sanções pre-
vistas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
artigo 10 do Decreto nº 83.936/1979.

7.6 A relação dos pedidos de isenção deferidos será di-
vulgada a partir das 16h do dia 05 de fevereiro de 2014, no endereço
eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.

7.7 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção
indeferido para poderem participar do concurso, deverão proceder da
forma estabelecida nos itens 6.3.1 a 6.3.3, deste Edital.

8. DA ESTRUTURA DO CONCURSO
8.1 O Concurso constará de uma Prova Objetiva de Múltipla

Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 40
(quarenta) questões, distribuídas na forma abaixo, para todos os car-
gos:

ÁREA DE CONHECI-
M E N TO

Nº DE
QUES-
TÕES

PESO Nº MÁXIMO
DE PONTOS

Língua Portuguesa 10 2 20
Legislação 10 2 20
Conhecimentos Específi-
cos

20 3 60

8.2 Para que o candidato seja classificado será exigido o
aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) do total geral,
sendo que a homologação do resultado final se dará dentro dos
limites máximos estabelecidos no Anexo II do Decreto nº 6.944, de
21/08/2009 e especificado no item 11.2 deste Edital.

9. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚL-
TIPLA ESCOLHA

9.1 A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, para todos os
cargos/áreas e localidades será realizada no dia 30 de março de 2014,
nas cidades de Januária-MG, Montes Claros-MG e Salinas-MG.

9.1.1 O candidato realizará a Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, na cidade indicada no ato da inscrição.

9.1.2 O local de realização da Prova será divulgado quando
da homologação das inscrições, de que trata o item 6.13 deste Edi-
tal.

9.2 As Provas para os cargos de Assistente em Adminis-
tração, Diagramador, Técnico em Agropecuária, Assistente de Alu-
nos, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar em Administração, serão rea-
lizadas no horário de 08h00min às 12h00min (horário oficial de
Brasília-DF).

9.2.1 Os portões serão abertos às 07h00min e fechados, im-
preterivelmente, às 07h45min (horário oficial de Brasília-DF).

9.3 As Provas para os cargos de Analista de Tecnologia da
Informação, Arquiteto e Urbanista, Arquivista, Auditor, Contador,
Engenheiro/Área - Civil, Engenheiro/Área - Elétrico, Engenhei-
ro/Área - Florestal, Jornalista, Médico, Odontólogo, Pedagogo, Pu-
blicitário, Relações Públicas, Revisor de Texto, Técnico em Assuntos
Educacionais, serão realizadas no horário de 14h00min às 18h00min
(horário oficial de Brasília-DF).

9.3.1 Os portões serão abertos às 13h00min e fechados, im-
preterivelmente, às 13h45min (horário oficial de Brasília-DF).

9.4 O candidato que chegar após o fechamento dos portões
não poderá entrar, ficando, automaticamente, eliminado do concur-
so.

9.5 Em hipótese alguma a Prova Objetiva de Múltipla Es-
colha será realizada fora da data, local e horário determinados, como
também não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo ale-
gado.

9.6 A Prova terá duração de 04 (quatro) horas, incluindo o
tempo necessário para o preenchimento do Cartão de Respostas.

9.7 Não será permitido o ingresso de candidato no local de
realização da Prova após o horário estabelecido para o início da
mesma.

9.8 O ingresso na sala de Prova só será permitido ao can-
didato que apresentar documento oficial de Identidade original com
foto. Na falta da cédula de identidade original, ou seja, a carteira e/ou
cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública
dos Estados, serão também considerados como documentos oficiais
de identidade as carteiras expedidas pelos Comandos Militares (Ex-
Ministérios Militares), pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Mi-
litar; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício pro-
fissional que tenham força de documento de identificação (Ordens,
Conselhos, etc); carteiras expedidas pelos Institutos de Identificação;
passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Minis-
tério Público e Magistratura; carteiras funcionais expedidas por órgão
público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo,
com foto).

9.8.1 Não será aceita cópia de documento de identidade,
ainda que autenticada, nem protocolo de documento.

9.8.2 No caso de perda, roubo ou na falta do documento de
identificação com o qual se inscreveu neste Concurso Público, o
candidato poderá apresentar outro documento de identificação equi-
valente, conforme disposto no item 9.8 deste Edital.

9.8.3 O documento de identificação deverá estar em perfeita
condição a fim de permitir, com clareza, a identificação do candidato
e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nas-
cimento e assinatura.

9.8.4 Não será realizada a identificação digital do candidato
que não estiver portando documentos de identidade ou documento
com prazo de validade vencido, ilegível, não identificável e/ou da-
nificado.

9.8.5 O candidato que não apresentar documento de iden-
tidade oficial conforme descrito no item 9.8 deste edital não poderá
fazer a prova.

9.9 O candidato deverá apor sua assinatura na lista de pre-
sença de acordo com aquela constante no seu documento de iden-
tidade apresentado.

9.10 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de
realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de
licença para o respectivo porte.

9.11 As instruções constantes nos Cadernos de Questões e na
Folha de Respostas da Prova Objetiva Múltipla Escolha, bem como as
orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização
das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente
observadas e seguidas pelo candidato.

9.12 O candidato, no momento da prova, deverá estar mu-
nido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em
material transparente.

9.13 O candidato somente poderá se retirar do recinto de
aplicação de prova após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da
mesma.

9.14 Durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha não será permitida a comunicação entre os candidatos, bem
como consulta de qualquer natureza a livros, revistas, folhetos ou
anotações e nem o uso de aparelhos eletrônicos ou eletromecânicos;
como também o uso de boné, boina, chapéu, gorro, lenço ou qualquer
outro acessório que impeça a visão total das orelhas do candidato;
não será permitido, também, o uso de óculos escuros, sendo eli-
minado o candidato que descumprir estas determinações.

9.15 O candidato deverá conferir as informações contidas no
Cartão de Respostas, bem como no Caderno de Provas, para verificar
a existência de qualquer erro de impressão.

9.16 As respostas das questões da Prova Objetiva de Múl-
tipla Escolha deverão ser assinaladas pelo candidato no Cartão de
Respostas, específico e personalizado para cada candidato. Em hi-
pótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do
candidato.

9.16.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorre-
tamente no Cartão de Respostas serão de inteira responsabilidade do
candidato.

9.17 A correção das provas será realizada por processamento
eletrônico. Portanto, serão consideradas somente as respostas das
questões transferidas para o Cartão de Respostas.

9.18 Ao terminar a Prova Objetiva de Múltipla Escolha, o
candidato entregará ao fiscal o Caderno de Provas e o Cartão de
Respostas, devidamente assinados nos locais apropriados.

9.19 Os Cadernos de Provas, após a sua aplicação, serão
disponibilizados no endereço eletrônico www.gestaodeconcur-
s o s . c o m . b r.

9.20 O Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será
disponibilizado no dia 31 de março de 2014, no endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br, a partir das 16h.

9.21 A candidata que tiver necessidade de amamentar, du-
rante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, deverá
levar um(a) acompanhante que ficará em sala reservada e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acom-
panhante não poderá permanecer com a criança no local de realização
das provas.

9.21.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação
no tempo de duração da prova.

9.22 Na hipótese de alguma questão vir a ser anulada, os
pontos relativos à referida questão serão atribuídos a todos os can-
didatos participantes da prova.

9.23 Os Conteúdos Programáticos das provas são os cons-
tantes do Anexo II deste Edital, que será disponibilizado no endereço
eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.

10. DOS RECURSOS
10.1 Caberá interposição de recurso fundamentado à FUN-

DEP, no prazo de 02 (dois) dias úteis, no horário das 9h00min do
primeiro dia às 23h59min do último dia, ininterruptamente, contados
do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do re-
curso, em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na
esfera de direitos dos candidatos, tais como nas seguintes situações:

a) Contra indeferimento do Pedido de Isenção do valor de
Inscrição.

b) Contra indeferimento da inscrição.
c) Contra indeferimento da inscrição como pessoa portadora

de deficiência e do pedido de condição especial para realização das
provas.

d) Contra o gabarito preliminar e o conteúdo das questões da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha.

e) Contra a nota (totalização de pontos) na Prova Objetiva de
Múltipla Escolha.

f) Contra o resultado preliminar no concurso.
10.1.1 No caso de indeferimento da inscrição, item 10.1

alínea "b", além de proceder conforme disposto no item 10.1, o
candidato deverá, obrigatoriamente, enviar por meio do fax (31)3409-
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