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11.2.1.1 As provas para os cargos de classe C e D acon-
tecerão em mesmo dia e em horário (turno) distinto dos cargos da
Classe E.

11.2.1.2. As questões bem como seus respectivos quanti-
tativos versarão sobre assuntos descritos no Anexo III.

11.2.1.3. Cada questão tem valor fixo de 1 (um) ponto,
totalizando a prova em 80 (oitenta) pontos.

11.2.1.4. Será eliminado do certame o candidato que não
atingir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de pontos.

11.2.2. Não será admitido na sala de provas o candidato que
se apresentar após o início da prova, nem haverá segunda chamada,
seja qual for o motivo alegado.

11.2.3. Aconselha-se ao candidato comparecer, ao local de-
signado para a realização da Prova Objetiva, com antecedência mí-
nima de 30 (trinta) minutos do horário do início da prova, munido de
documento de identidade original com foto e caneta esferográfica
(tinta azul ou preta).

11.2.4. O tempo de duração das provas abrange a distri-
buição das provas, a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição
das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha
de Respostas.

11.2.4.1. Os portões dos locais de realização da prova serão
fechados 10 minutos antes do horário previsto para o início das
mesmas, divulgado no Comprovante Definitivo de Inscrição.

11.2.5. Durante o período de sigilo não será permitido ao
candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de de-
corridas 2 (duas) horas do início das provas.

11.2.6. O candidato somente poderá levar o seu Caderno de
Questões da Prova Objetiva e deixar em definitivo a sala de rea-
lização das provas, nos últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem
o término das provas.

11.2.6.1. O Caderno de Questões de Prova Objetiva será
divulgado no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no
segundo útil seguinte à aplicação da Prova Objetiva.

11.2.7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na
sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo dela se
retirar, concomitantemente e após assinatura do relatório de aplicação
de provas.

11.2.8. 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 11.2.9 deste Edital.

11.2.9. Serão considerados documentos de identidade oficial:
Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira expedida por Órgão ou
Conselho de Classe (OAB, CRP, CREA, etc.), Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Certificado de Reservista com foto, Carteira de
Motorista com foto e Passaporte, válidos.

11.2.10. O documento de identificação deverá estar em per-
feita condição a fim de permitir, com clareza, a identificação do
candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data
de nascimento e assinatura.

11.2.11. Não será realizada a identificação digital do can-
didato que não estiver portando documentos de identidade ou do-
cumento com prazo de validade vencido, ilegíveis, não identificáveis
e/ou danificados.

11.2.12. O candidato que não apresentar documento de iden-
tidade oficial conforme descrito no item 11.2.9 deste edital não po-
derá fazer a prova.

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

11.2.14. Depois de identificado e instalado, o candidato so-
mente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio, acom-
panhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de
provas.

11.2.15. Não será permitida, nos locais de realização das
provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas pela
FUNDEP, salvo o previsto no item 9.10.6 deste Edital.

11.2.16. A inviolabilidade dos malotes das provas será com-
provada no momento do rompimento de seus lacres, mediante termo
formal, na presença de, no mínimo, dois candidatos convidados alea-
toriamente nos locais de realização das provas.

11.2.17. Será proibido, durante a realização das provas, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pa-
gers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, tablets, note-
book, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qual-
quer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a or-
ganização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com
outros aparelhos além dos anteriormente citados.

11.2.18. O candidato deverá levar somente os objetos citados
no item 12.2.3 deste Edital. Caso assim não proceda, os pertences
pessoais serão deixados em local indicado pelos aplicadores durante
todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não
se responsabilizando o IFSP e a FUNDEP por perdas, extravios ou
danos que eventualmente ocorrerem.

11.2.19. Os objetos ou documentos perdidos durante a rea-
lização das provas, que porventura venham a ser entregues à FUN-
DEP, serão guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias e encami-
nhados posteriormente à:

a) Seção de achados e perdidos dos Correios, se tratando de
documentos.

b) Instituições assistencialistas, se tratando de objetos.
11.2.20. Durante o período de realização das provas, não será

permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os can-
didatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito,
assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais,
impressos, anotações ou quaisquer outros meios.

11.2.21. Durante o período de realização das provas, não será
permitido também o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro,
lenço ou similares.

11.2.22. 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.

11.2.23. As instruções constantes nos Cadernos de Questões
e nas Folhas de Respostas da Prova, 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.

11.2.24. Findo o horário limite para a realização das provas,
o candidato deverá entregar as folhas de resposta da prova, devi-
damente preenchidas e assinadas, ao Aplicador de Sala.

11.2.25. O candidato poderá ser submetido a detector de
metais durante a realização das provas.

11.2.26. Será eliminado deste Concurso Público, o candidato
que se apresentar após o fechamento dos portões.

11.2.27. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:
a) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxi-

liares, aplicadores ou autoridades presentes.
b) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com

pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer meio.
c) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para

outros.
d) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda

que de posse de documento oficial de licença para o respectivo
porte.

e) Portar, mesmo que desligados ou fizer uso, durante o
período de realização das provas, quaisquer equipamentos eletrônicos
como relógios, calculadora, walkman, notebook, palm-top, tablets,
agenda eletrônica, gravador ou outros similares, ou instrumentos de
comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, beep,
pager entre outros.

f) Fizer uso de livros, manuais, impressos e anotações.
g) Deixar de atender as normas contidas nos Cadernos de

Questões e nas Folhas de Respostas da Prova e demais orientações e
instruções expedidas pela FUNDEP, durante a realização das pro-
vas.

h) Se recusar a submeter-se a detector de metais e não
apresentar documento de identificação, conforme especificado no
item 12.2.9 e ainda se estes estiverem com prazos de validade ven-
cidos, ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

i) Deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva,
ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no
Caderno de Questões ou sem assinatura no local reservado para as-
sinatura.

11.2.28. Caso ocorra alguma situação prevista no item
12.2.27 deste Edital, a FUNDEP lavrará ocorrência e, em seguida,
encaminhará o referido documento à Comissão do Concurso Público
do IFSP, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, ouvida
a FUNDEP no que lhe couber.

11.2.29. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar,
rasgar ou, de qualquer modo, danificar sua Folha de Respostas, sob
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua
correção.

11.2.30. Não haverá substituição da Folha de Respostas por
erro do candidato.

11.2.31. Na correção da Folha de Respostas, serão com-
putadas como erros as questões não assinaladas, as que contiverem
mais de uma resposta e as rasuradas.

11.2.32. Será considerada nula a Folha de Respostas que
estiver marcada ou escrita, respectivamente, a lápis, bem como con-
tendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseu-
dônimo, símbolo, data, local, desenhos ou formas) produzido pelo
candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalida-
de.

11.2.33. O gabarito oficial da Prova Objetiva estará dis-
ponível no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia
13 de maio de 2014.

11.2.34. O candidato que não concordar com a pontuação
obtida na Prova Objetiva, poderá recorrer da avaliação. Para tanto
deverá proceder de acordo com o estabelecido no item 12.

12. DOS RECURSOS
12.1. Caberá interposição de Recurso fundamentado à FUN-

DEP, no prazo de 02 (dois) dias úteis, no horário das 09h00 min do
primeiro dia até às 23h59min (horário de Brasília) do último dia,
ininterruptamente, contados do primeiro dia subsequente à data de
publicação/divulgação do ato, objeto do recurso, em todas as decisões
proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos can-
didatos, tais como nas seguintes situações:

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

b) Contra indeferimento da inscrição como pessoa com de-
ficiência e do pedido de condição especial para realização das pro-
vas.

c) Contra indeferimento da inscrição.
d) Contra o gabarito preliminar e o conteúdo das questões da

prova objetiva.
e) Contra a nota (totalização de pontos) na Prova Objetiva.
f) Contra a classificação no concurso.
12.1.1. No caso de indeferimento da inscrição, item 12.1

alínea "c", além de proceder conforme disposto no item 12.2, o
candidato deverá, obrigatoriamente, enviar por meio do fax (31)
3409-6826, ou SEDEX ou pessoalmente na FUNDEP, no endereço
citado no item 8.12, cópia legível do comprovante de pagamento do
valor da inscrição, com autenticação bancária, bem como de toda a
documentação e das informações que o candidato julgar necessárias à
comprovação da regularidade de sua inscrição.

12.2. Os recursos mencionados no item 12.1 deste Edital
deverão ser encaminhados via internet pelo endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br, por meio do link correspondente a
cada fase recursal, conforme discriminado no item 12.1.

12.2.1. O IFSP e a FUNDEP não se responsabilizam quando
os motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis, quando os
recursos não forem recebidos por falhas de comunicação; conges-
tionamento das linhas de comunicação; problemas de ordem técnica
nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros
fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados.

12.3. Os recursos devem seguir as determinações constantes
no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br e:

a) Não conter qualquer identificação do candidato no corpo
do recurso.

b) Serem elaborados com argumentação lógica, consistente e
acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato
para fundamentar seus questionamentos.

c) Apresentar a fundamentação referente apenas à questão
previamente selecionada para recurso.

d) Indicar corretamente o número da questão e as alternativas
a que se refere o recurso.

12.4. Para situação mencionada no item 12.1, alínea "d"
deste Edital, será admitido um único recurso por questão para cada
candidato, devidamente fundamentado.

12.5. Não serão aceitos recursos coletivos.
12.6. Serão indeferidos os recursos que:
a) Não estiverem devidamente fundamentados.
b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes.
c) Forem encaminhados via fax, telegrama, ou via internet

fora do endereço eletrônico/ link definido no item 12.2, com exceção
a situação prevista no item 12.1.1.

d) Forem interpostos em desacordo com o prazo conforme
estabelecido no item 12.1.

e) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões
que não a selecionada para recurso.

12.7. Não serão deferidos os recursos a que se refere o item
12.1 que não atenderem às formas e aos prazos determinados neste
Edital.

12.8. Não serão considerados requerimentos, reclamações,
notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares
cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 12.1 deste Edital.

12.9. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos
recursos será publicada no endereço eletrônico www.gestaodecon-
c u r s o s . c o m . b r.

12.10. Após a divulgação oficial de que trata o item 12.9
deste Edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca exa-
minadora sobre o recurso ficará disponível para consulta individua-
lizada do candidato no endereço eletrônico www.gestaodeconcur-
sos.com.br, na "Área do Candidato", na inscrição relativa a este con-
curso, no item "Meus Recursos", até o encerramento deste Concurso
Público.

12.11. A decisão de que trata o item 12.9 deste Edital terá
caráter terminativo e não será objeto de reexame.

12.12. Os pontos relativos a questões eventualmente anu-
ladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e
não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro
gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. Os
candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após
os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a
mais.

12.13. Alterado o gabarito oficial, de ofício ou por força de
provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o
novo gabarito.

12.14. Na ocorrência do disposto nos itens 12.12 e 11.13
deste Edital poderá haver alteração da classificação inicial obtida para
uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer à
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exi-
gida.

12.15.Não haverá reapreciação de recursos.
12.16. Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a com-

plementação, a suplementação e/ou a substituição de documentos
durante ou após os períodos recursais previstos neste Edital.

12.17. A banca examinadora constitui última instância para
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não ca-
berão recursos adicionais.

12.18. Em caso de alteração do resultado, após análise dos
recursos, será publicada a reclassificação dos candidatos e a divul-
gação da nova lista de aprovados.

13. DOS RESULTADOS, DA HABILITAÇÃO, DA CLAS-
SIFICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO:

13.1. Será considerado habilitado o candidato que apresentar
desempenho igual ou superior 50% da pontuação total da prova ob-
jetiva.

13.2. A classificação dos candidatos aprovados obedecerá à
ordem decrescente da pontuação total.

13.3. Havendo empate, terá preferência, para efeito de clas-
sificação, sucessivamente, o candidato que:

13.3.1. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, con-
forme estabelece o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a
data de realização das Provas Objetiva.

13.3.2 Obter maior número de pontos na Prova de Conhe-
cimentos Específicos;

13.3.3 Obter maior número de pontos na Prova de Por-
tuguês;

13.3.4 Obter maior número de pontos na Prova de Legis-
lação;

13.3.5 Obter maior número de ponto na Prova de Raciocínio
Lógico e Matemático;

13.3.6 Obter maior número de ponto na Prova de Infor-
mática;
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