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5.3 Ressalvadas as disposições especiais definidas, os candidatos portadores de deficiência
participarão desta seleção pública em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz
respeito ao horário de início, aos locais de aplicação, ao conteúdo e a correção das provas, aos critérios
de aprovação e todas as demais normas que regem este concurso público.

5.4 Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiência aquelas que se en-
quadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto no- 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto no- 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que assim dispõe:

"Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes ca-
tegorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemi-
paresia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com de-
formidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no- 5.296, de 2004)

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada
pelo Decreto no- 5.296, de 2004)

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto no- 5.296, de 2004)

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto no- 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer, e;
h) trabalho;
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências."
5.5 Os candidatos portadores de deficiência que desejarem concorrer às vagas reservadas

deverão:
5.5.1 declarar tal intenção no formulário de inscrição e, se necessário, solicitar condições

especiais para realizar a prova objetiva. As condições específicas para realização da prova objetiva e
prova prática são: prova em braille, prova ampliada (fonte 24), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso
à cadeira de rodas e/ou tempo adicional para realização da prova objetiva, de até uma hora;

5.5.2 os candidatos portadores de deficiência que desejarem concorrer às vagas reservadas,
independentemente de necessitarem de condições especiais, deverão enviar no período de 11 a 14 de
fevereiro de 2014, via serviço de Sedex com AR (Aviso de Recebimento) o laudo médico original ou
cópia autenticada em cartório competente, emitido nos últimos doze meses anteriores à data da rea-
lização da inscrição, devendo estar descrito no envelope as seguintes informações:

CONCURSO PÚBLICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
- LAUDO MÉDICO

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX
DESTINATÁRIO: ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI
ENDEREÇO: AV. SABINIANO MAIA, 726, BAIRRO NOVO, GUARABIRA - PB - CEP:

58.200-000
5.5.3 O laudo médico deverá estar em letra legível e atestar a espécie e o grau ou nível de

deficiência (permanente ou temporária) de que o candidato é portador, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou
origem.

5.5.4 Na falta de atestado médico ou no caso do documento apresentado não conter as in-
formações necessárias anteriormente indicadas, o candidato não será considerado apto para concorrer às
vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no formulário de inscrição, passando a figurar
como candidato apenas às vagas da ampla concorrência.

5.5.5 O candidato que NÃO for portador de deficiência, mas por algum motivo necessitar de
atendimento especial para realização das provas, deverá declarar esta intenção no formulário de inscrição
conforme o subitem 5.5.1, preencher o requerimento constante no anexo I deste edital e enviar o laudo
médico, mencionado no subitem 5.5.2, para comprovação de sua necessidade especial, devendo estar
descrito no envelope as seguintes informações:

CONCURSO PÚBLICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
- CONDIÇÃO ESPECIAL

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX
DESTINATÁRIO: ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI
ENDEREÇO: AV. SABINIANO MAIA, 726, BAIRRO NOVO, GUARABIRA - PB - CEP:

58.200-000
5.6 A candidata lactante deverá informar esta condição no formulário de inscrição, em área

específica para este fim.
5.6.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
5.6.2 O lactente deverá ser acompanhado, em ambiente reservado para este fim de adulto

responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata) e um fiscal.
5.6.3 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se tem-

porariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
5.6.4 Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, o lactente e

uma fiscal, sendo vedada a permanência de babá ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de
parentesco ou de amizade com a candidata.

5.7 A Advise Consultoria e Planejamento Eireli não se responsabiliza por qualquer tipo de
extravio que impeça a chegada das documentações previstas neste item no local de destino.

5.8 A relação dos candidatos que tiverem o seu atendimento especial deferido será divulgada na
internet, nos endereços eletrônicos www.advise.net.br e www.concurso.univasf.edu.br na ocasião da
divulgação do deferimento das inscrições.

5.9 A Advise Consultoria e Planejamento Eireli não receberá qualquer documento entregue
pessoalmente em sua sede.

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA INSCRIÇÃO
6.1 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário de inscrição determinará o

cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.

6.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais, informados
no ato da inscrição.

6.3 Não será aceito, em hipótese alguma, pedido de alteração do cargo para o qual o candidato
se inscreveu.

6.4 Não serão aceitas inscrições efetuadas por fax, por via postal ou pelos correios, bem como
as pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em depósito ou
transferência bancária e, nem tampouco, as de programação de pagamento.

6.5 A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação
verificada em qualquer etapa do presente concurso, implicará na eliminação automática do candidato
sem prejuízo das cominações legais. Caso a irregularidade seja constatada após a admissão do candidato
pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, ao mesmo serão aplicadas as sanções
legais cabíveis.

VII - DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
7.1 O deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.advise.net.br, a

partir de 21 de março de 2014.
7.2 Na homologação das inscrições constará a listagem dos candidatos homologados às vagas

para ampla concorrência, às vagas para portadores de deficiência e dos candidatos solicitantes de
condições especiais para a realização das provas.

7.3 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser
mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.

7.4 O candidato que efetivar mais de uma inscrição terá confirmada apenas a última paga, sendo
as demais canceladas.

VIII - DAS PROVAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
8.1 O Concurso Público constará de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,

para todos os cargos, de acordo com a Tabela 8.1.1 - Quantitativo de questões deste Edital.
8.1.1 Quantitativo de questões

CONHECIMENTOS GERAIS/DISCI-
PLINAS

Nº DE
QUESTÕES

PESO TOTAL DE
P O N TO S

Língua Portuguesa 15 2 30
Legislação 10 1,5 15
Informática 5 1 5
Total de questões 30 - 50
CONHECIMENTOS ESPECÍFI-
COS/DISCIPLINAS

Nº DE
QUESTÕES

PESO TOTAL DE
P O N TO S

Conhecimentos Específicos (de acordo
com as áreas)

20 2,5 50

Total de Conhecimentos Específicos 20 - 50
Total Geral de Questões da prova obje-
tiva

50 - 100

8.2 As questões serão do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E),
e 01 (uma) única resposta correta, de acordo com o comando da questão.

8.3 A prova objetiva constará de 50 (cinquenta) questões objetivas, para os cargos de nível D
e E.

8.4 A prova objetiva valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, devendo o candidato obter, no
mínimo, 60% em cada disciplina, sendo eliminado o candidato que não obter a pontuação mínima,
conforme quadro abaixo:

CONHECIMENTOS GERAIS/DISCI-
PLINAS

Nº DE
A C E RTO S

PESO TOTAL DE
P O N TO S

Língua Portuguesa 9 2 18
Legislação 6 1,5 9
Informática 3 1 3
Total de acertos mínimos 18 - 30
CONHECIMENTOS ESPECÍFI-
COS/DISCIPLINAS

Nº DE
A C E RTO S

PESO TOTAL DE
P O N TO S

Conhecimentos Específicos (de acordo
com as áreas)

12 2,5 30

Total de acertos mínimos 12 - 30
Total de mínimos da prova objetiva 30 - 60

8.5 A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada
candidato e, em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 anos, até o último dia de
inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei no- 10.741, de 1.º de outubro
de 2003) - critério válido para todos os cargos;

b) tiver a maior nota na área de conhecimento - Conhecimentos Específicos;
c) tiver a maior nota na área de conhecimento - Língua Portuguesa;
d) tiver a maior nota na área de conhecimento - Legislação;
e) tiver a maior nota na área de conhecimento - Informática;
f) a maior idade.
IX - DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
9.1 A prova objetiva para os cargos de que trata este Edital serão aplicadas na Cidade de

Petrolina - PE e/ou Juazeiro/BA e em Paulo Afonso/BA (para os cargos com lotação no Campus de
Paulo Afonso/BA) em locais e horários divulgados a partir do dia 25 de março de 2014.

9.1.1 A prova será aplicada na data provável de 13 de abril de 2014.
9.2 O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário

fixado para o fechamento dos portões de acesso aos locais das provas, considerado o horário local,
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação com foto
e Cartão de Confirmação de Inscrição.

9.2.1 Serão considerados documentos de identidade para os fins deste Concurso Público:
carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal possuem o
mesmo valor legal como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o
modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no Diário
Oficial da União de 24 de setembro de 1997).

9.2.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, que definitivamente não iden-
tifiquem o portador do documento.

9.2.3 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como
protocolo de documento. O documento oficial de identidade emitido com prazo de validade, quando
apresentado pelo candidato, não poderá estar com data de validade vencida, como, por exemplo,
passaporte e carteira de identidade/RG emitida para menor de idade.

9.3 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
9.3.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identidade que contenha,

no mínimo, foto, filiação e assinatura.
9.3.2 prestar prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada.
9.3.3 ingressar no estabelecimento de exame, após o fechamento dos portões.
9.3.4 prestar provas fora do horário ou espaço físico predeterminados.
9.3.5 não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em

qualquer local de prova, durante a realização das provas, salvo o previsto no item 5.6.2 deste Edital.
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