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e 23h59min do dia 25 de março de 2014, observado o horário oficial
de Brasília/DF, através do requerimento específico disponível na pá-
gina citada; c) optar pelo cargo, pelo perfil e pela localidade de
lotação (conforme o caso, de acordo com as descrições do Anexo I)
a que deseja concorrer; d) optar entre as cidades do Rio de Janeiro e
São Paulo para a realização das provas objetivas de múltipla escolha
e discursiva, quando couber ; e) imprimir o boleto bancário que
deverá ser pago, em qualquer banco, impreterivelmente, até a data de
vencimento constante no documento. O pagamento após a data de
vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição; e f) O banco
confirmará o seu pagamento junto ao IDECAN. ATENÇÃO: a ins-
crição via internet só será efetivada após a confirmação do pagamento
feito por meio do boleto bancário até a data do vencimento constante
no documento. O pagamento após a data de vencimento implica o
CANCELAMENTO da inscrição."

Leia-se:
"3.2.1 Para inscrição o candidato deverá adotar os seguintes

procedimentos: a) estar ciente de todas as informações sobre este
Concurso Público disponíveis na página do IDECAN (www.ide-
can.org.br) e acessar o link para inscrição correlato ao Concurso; b)
cadastrar-se no período entre 14h00min do dia 25 de março de 2014
e 23h59min do dia 7 de abril de 2014, observado o horário oficial de
Brasília/DF, através do requerimento específico disponível na página
citada; c) optar pelo cargo, pelo perfil e pela localidade de lotação,
quando disponível, a que deseja concorrer (de acordo com as des-
crições do Anexo I); d) optar entre as cidades do Rio de Janeiro e São
Paulo para a realização das provas objetivas de múltipla escolha e
discursiva, quando couber ; e) imprimir o boleto bancário que deverá
ser pago, em qualquer banco, impreterivelmente, até a data de ven-
cimento constante no documento. O pagamento após a data de ven-
cimento implica o CANCELAMENTO da inscrição; e f) O banco
confirmará o seu pagamento junto ao IDECAN. ATENÇÃO: a ins-
crição via internet só será efetivada após a confirmação do pagamento
feito por meio do boleto bancário até a data do vencimento constante
no documento. O pagamento após a data de vencimento implica o
CANCELAMENTO da inscrição."

6. Alteração nas datas e redação do subitem 3.3.2:
Onde se lê:
"3.3.2 Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min

do dia 11 de março de 2014 e 25 de março de 2014 que não
efetivarem o pagamento do boleto neste período poderão reimprimir
seu boleto, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao en-
cerramento das inscrições (26 de março de 2014) até às 23h59min,
quando este recurso será retirado do site www.idecan.org.br. O pa-
gamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado
em qualquer agência bancária e seus correspondentes ou através de
pagamento do boleto on-line na sua instituição bancária. ATENÇÃO:
Será permitido ao candidato optar por locais distintos para a lotação
e a realização das provas objetivas e discursivas, quando couber,
dentre as opções disponíveis - Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP."

Leia-se:
"3.3.2 Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min

do dia 25 de março de 2014 e 7 de abril de 2014 que não efetivarem
o pagamento do boleto neste período poderão reimprimir seu boleto,
no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das
inscrições (8 de abril de 2014) até às 23h59min, quando este recurso
será retirado do site www.idecan.org.br. O pagamento do boleto ban-
cário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer agência
bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto
on-line na sua instituição bancária. ATENÇÃO: Será permitido ao
candidato optar por locais distintos para a lotação, quando dispo-
níveis, e a realização das provas objetivas e discursivas, quando
couber, dentre Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP."

7. Alteração na redação do subitem 3.4.9:
Onde se lê:
"3.4.9 O candidato declara, no ato da inscrição, que tem

ciência e aceita que, caso aprovado, quando de sua convocação,
deverá entregar, após a homologação do Concurso Público, os do-
cumentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo
c a rg o . "

Leia-se:
"3.4.9 O candidato declara, no ato da inscrição, que tem

ciência e aceita que, caso aprovado, quando de sua convocação,
deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exi-
gidos para o respectivo cargo."

8. Alteração nas datas do subitem 3.4.11.3:
Onde se lê:
"3.4.11.3 O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser

realizado no período entre 11 e 14 de março de 2014. Os pedidos de
isenção realizados após o prazo estipulado serão desconsiderados e
terão a solicitação de isenção automaticamente indeferida."

Leia-se:
"3.4.11.3 O pedido de isenção da taxa de inscrição deverá ser

realizado no período entre 25 e 26 de março de 2014. Os pedidos de
isenção realizados após o prazo estipulado serão desconsiderados e
terão a solicitação de isenção automaticamente indeferida."

9. Alteração na data e redação do subitem 3.4.11.4:
Onde se lê:
"3.4.11.4 Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão

julgados pelo IDECAN e será divulgado até a data provável de 19 de
março de 2014."

Leia-se:
"3.4.11.4 Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão

julgados pelo IDECAN e divulgados até a data provável de 31 de
março de 2014."

10. Alteração na data do subitem 3.4.11.5.1:
Onde se lê:

"3.4.11.5.1 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do
pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase
recursal, cujo resultado será divulgado no dia 24 de março de 2014
poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de inscrições
estabelecido no Edital, mediante o pagamento da respectiva taxa."

Leia-se:
"3.4.11.5.1 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do

pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase
recursal, cujo resultado será divulgado no dia 3 de abril de 2014
poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de inscrições
estabelecido no Edital, mediante o pagamento da respectiva taxa."

11. Alteração na data do subitem 3.4.14:
Onde se lê:
"3.4.14 O IDECAN disponibilizará no site www.ide-

can.org.br a lista das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), a
partir do dia 1º de abril de 2014, para conhecimento do ato e motivos
do indeferimento para interposição dos recursos, no prazo legal."

Leia-se:
"3.4.14 O IDECAN disponibilizará no site www.ide-

can.org.br a lista das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), a
partir do dia 17 de abril de 2014."

12. Alteração na data do subitem 3.4.17:
Onde se lê:
"3.4.17 O candidato, pessoa com deficiência ou não, que

necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das
provas deverá solicitá-la no ato do Requerimento de Inscrição, in-
dicando, claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda,
enviar, até o dia 26 de março de 2014, impreterivelmente, via SEDEX
ou carta registrada com Aviso de Recebimento - AR, para a sede do
IDECAN - SAUS Quadra 5 Bloco K, Edifício OK Office Tower,
Salas 1.404 e 1.405, Brasília/DF, CEP 70.070-050 - laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o aten-
dimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será
indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições
especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoa-
bilidade."

Leia-se:
"3.4.17 O candidato, pessoa com deficiência ou não, que

necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das
provas deverá solicitá-la no ato do Requerimento de Inscrição, in-
dicando, claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda,
enviar, até o dia 8 de abril de 2014, impreterivelmente, via SEDEX
ou carta registrada com Aviso de Recebimento - AR, para a sede do
IDECAN - SAUS Quadra 5 Bloco K, Edifício OK Office Tower,
Salas 1.404 e 1.405, Brasília/DF, CEP 70.070-050 - laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o aten-
dimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será
indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de condições
especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoa-
bilidade."

13. Alteração na redação do subitem 4.3:
Onde se lê:
"4.3 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a

pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e
enviar o laudo médico, conforme modelo disponibilizado no Anexo
IV deste Edital, até o dia 26 de março de 2014, impreterivelmente,
via SEDEX ou carta registrada com Aviso de Recebimento - AR, para
a sede do IDECAN - SAUS Quadra 5 Bloco K, Edifício OK Office
Tower, Salas 1.404 e 1.405, Brasília/DF, CEP 70.070-050. O fato de
o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo
médico não configura participação automática na concorrência para as
vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma análise de uma
Comissão e, no caso de indeferimento, passará o candidato a con-
correr somente às vagas de ampla concorrência."

Leia-se:
"4.3 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a

pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e
enviar o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao Código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como a
provável causa da deficiência, até o dia 26 de março de 2014, im-
preterivelmente, via SEDEX ou carta registrada com Aviso de Re-
cebimento - AR, para a sede do IDECAN - SAUS Quadra 5 Bloco K,
Edifício OK Office Tower, Salas 1.404 e 1.405, Brasília/DF, CEP
70.070-050. O fato do candidato se inscrever como pessoa com de-
ficiência e enviar laudo médico não configura participação automática
na concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por
uma análise de uma Comissão e, no caso de indeferimento, passará o
candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência."

14. Alteração na redação do subitem 4.7:
Onde se lê:
"4.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa

com deficiência, se aprovado no Concurso Público, figurará na lis-
tagem de classificação de todos os candidatos ao cargo e, também, em
lista específica de candidatos na condição de pessoa com deficiência
por cargo/perfil."

Leia-se:
"4.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa

com deficiência, se aprovado no Concurso Público, em todas as fases
figurará na listagem de classificação de todos os candidatos e, tam-
bém, em lista específica de candidatos na condição de pessoa com
deficiência, por cargo/perfil."

15. Alteração na redação do subitem 4.9:
Onde se lê:
"4.9 Os candidatos que se declararem pessoas com defi-

ciência se aprovados e nomeados no Concurso serão avaliados quanto
ao grau de deficiência e a compatibilidade da deficiência com as
atribuições do cargo durante o estágio probatório, conforme dispõe o
§2º do art. 43 do Decreto Federal nº. 3.298/1999."

Leia-se:
"4.9 Os candidatos que se declararem pessoas com defi-

ciência se aprovados e investidos em cargo de provimento efetivo
serão avaliados quanto à compatibilidade da deficiência com as atri-
buições do cargo, durante o estágio probatório, conforme dispõe o §
2º do art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/1999."

16. Alteração na redação do item 4.11:
Onde se lê:
"4.11 Na falta de candidatos aprovados para as vagas re-

servadas aos portadores de deficiência, estas serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, nos termos da legislação vigente e
respeitada a ordem de classificação."

Leia-se:
"4.11 Na falta de candidatos aprovados para as vagas re-

servadas aos candidatos na condição de pessoa com deficiência, estas
serão providas pelos demais candidatos aprovados, nos termos da
legislação vigente e respeitada a ordem de classificação."

17. Alteração na redação do subitem 5.2:
Onde se lê:
"5.2 DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCO-

LHA E DISCURSIVA
Serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha, de ca-

ráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova
discursiva somente para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia,
de caráter eliminatório e classificatório. As provas abrangerão os
conteúdos programáticos constantes do Anexo II deste Edital, com a
seguinte distribuição de itens entre as seguintes disciplinas:"

Leia-se:
"5.2 DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCO-

LHA E DISCURSIVA
Serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha, de ca-

ráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova
discursiva somente para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia,
de caráter eliminatório e classificatório. As provas abrangerão os
conteúdos programáticos constantes do Anexo II deste Edital, com a
seguinte distribuição de itens e pontos entre as disciplinas:"

18. Alteração na redação do subitem 5.2.1:
Onde se lê:
"5.2.1 As provas objetivas de múltipla escolha, de caráter

eliminatório e classificatório, constarão de 100 (cem) itens, com a
valoração acima evidenciada, e terão pontuação total variando do
mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de 100 (cem) pontos, conforme
evidenciado nas tabelas do subitem anterior."

Leia-se:
"5.2.1 As provas objetivas de múltipla escolha, de caráter

eliminatório e classificatório, constarão de 100 (cem) itens, e terão
pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de
100 (cem) pontos, conforme valoração evidenciada nas tabelas do
subitem anterior."

19. Alteração na redação do subitem 5.5.2:
Onde se lê:
"5.5.2 Na entrega dos títulos e currículo, o candidato deverá

anexar o Formulário de Envio de Títulos, disponível no site do IDE-
CAN, quando da disponibilização do Cartão de Confirmação de Ins-
crição (CCI), já devidamente preenchido e assinado, com letra legível
ou de forma. O Formulário deve ser entregue dentro do envelope que
contiver os títulos, conforme subitem 5.5.2.1."

Leia-se:
"5.5.2 Na entrega dos títulos e currículo, o candidato deverá

anexar o Formulário de Envio de Títulos, disponível no site do IDE-
CAN, quando da disponibilização do Cartão de Confirmação de Ins-
crição (CCI), já devidamente preenchido e assinado, com letra legível
ou de forma. O Formulário deve ser entregue dentro do envelope que
contiver os títulos."

20. Alteração na redação do subitem 5.5.17:
"5.5.17 Para receber a pontuação relativa à experiência pro-

fissional, o candidato deverá apresentar a documentação na forma
descrita a seguir:

a) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) - constando, obrigatoriamente, a folha de identificação
com número e série, a folha com a foto do portador, a folha com a
qualificação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de
alterações de salário que constem mudança de função, acrescida de
declaração do empregador que informe o período (com início e fim)
e a discriminação do serviço realizado, com a descrição das ati-
vidades desenvolvidas, se realizado na área privada;

b) cópia autenticada do estatuto social da cooperativa, acres-
cida de declaração informando sua condição de cooperado, o período
(com início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com a
descrição das atividades desenvolvidas;

c) cópia autenticada de declaração, ou certidão de tempo de
serviço, que informe o período (com início e fim) e a discriminação
do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas,
no caso de Servidor Público;

d) cópia autenticada de contrato de prestação de serviços, ou
recibo de pagamento de autônomo (RPA), acrescido de declaração
que informe o período (com início e fim) e a discriminação do
serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo;

e) cópia autenticada de declaração do órgão ou empresa, ou
de certidão de tempo de serviço efetivamente exercido no exterior,
traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, que
informe o período (com início e fim) e a discriminação do serviço
realizado."

Leia-se:
"5.5.17 Para receber a pontuação relativa à experiência pro-

fissional, o candidato deverá apresentar a documentação na forma
descrita a seguir:
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