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19.4 - O concurso terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de
sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual
período, por decisão do Presidente do DETRAN/RJ.

19.5 - Após a publicação do Resultado Final da Prova Objetiva / Re-
dação, os candidatos classificados no limite das vagas autorizadas se-
rão convocados por edital, em ordem rigorosa de classificação, para
apresentar ao DETRAN/RJ o documento comprobatório de habilitação
para o exercício do cargo para o qual concorreram.

19.5.1 - Além do documento requisitado no item acima, o candidato
deverá apresentar todos os demais documentos necessários para a
posse.

19.6 - Os candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva e
de Redação, serão encaminhados à Divisão Médica do DETRAN/RJ,
ou por este indicado, para a realização do exame de sanidade físico-
mental.

19.7 - O candidato inscrito em vaga de portador de deficiência, se
aprovado e classificado na Prova Objetiva e de Redação, será sub-
metido a exame médico oficial, do qual resultará laudo sobre a com-
patibilização da deficiência declarada com as atribuições do cargo.

19.8 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as pu-
blicações de todos os atos pertinentes ao Concurso.

19.9 - Este edital estará à disposição na internet, no sítio eletrônico
www.makiyama.com.br/concursos/detranrj

19.10 - Os editais, avisos e resultados pertinentes ao concurso serão
publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponi-
bilizados no sítio eletrônico www.makiyama.com.br/concursos/detranrj

19.11 - A convocação dos candidatos aprovados é de responsabilida-
de do DETRAN/RJ.

19.12 - A prestação de declaração falsa ou inexata ou a não apre-

sentação de qualquer documento exigido implicará insubsistência de
inscrição, nulidade de habilitação ou perda dos direitos decorrentes,
sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade de declaração, ainda
que o fato seja constatado posteriormente.

19.13 - Não serão aceitas nenhuma solicitação de recursos fora do
prazo previsto em edital.

19.14 - A aplicação das provas será realizada de acordo com o ho-
rário oficial de Brasília.

19.15 - A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de
expressa aceitação, por parte do candidato, de todas as condições,
normas e exigências constantes deste edital, bem como dos atos que
forem expedidos sobre o concurso.

19.16 - Os casos omissos serão resolvidos pelo DETRAN/RJ e pela
CKM Serviços Ltda.

ANEXO I
CRONOGRAMA

PROPOSTA I

EVENTO PERÍODO/DATA

Divulgação e Publicação do Edital de Concurso 24/05/2013

Período de Recebimento das Inscrições 24/05/2013 a 20/06/2013

Período de Entrega da Documentação para os Portadores de Deficiên-

cias

Último dia para pagamento do boleto referente à taxa de inscrição 21/06/2013

Período de Alteração de dados cadastrais 24/05/2013 a 20/06/2013

Período aberto a solicitação de isenção de taxa . 24/05/2013 a 28/05/2013

Período de Analise dos Pedidos de Isenção de Taxa 29/05 a 06/06/2013

Divulgação das Solicitações de Isenção de taxas deferidas e indeferidas 07/06/2013

Período de Emissão de Boleto para Candidatos com solicitação de

isenção de taxa INDEFERIDA

07 A 20/06/2013

Divulgação e Publicação das Inscrições Deferidas e Indeferidas 01/07/2013

Período de Recurso contra as Inscrições Indeferidas 02, 03, 04/07/2013

Divulgação e Publicação do Resultado dos eventuais Recursos contra o

Indeferimento das Inscrições

08/07/2013

Divulgação e Publicação do Edital de Convocação para a Prova Obje-

tiva e CCI (Cartão de convocação individual)

08/07/2013

Aplicação da Prova Objetiva 04/08/2013

Divulgação e Publicação dos Gabaritos da Prova Objetiva

Divulgação do Caderno de Prova

06/08/2013

Período de Recurso contra os Gabaritos Preliminares das Provas Obje-

tivas

06,07,08/08/2013

Período de Analise dos recursos 09 a 18/08/2013

Divulgação e Publicação do Resultado dos eventuais Recursos contra

os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas

19/08/2013

Divulgação e Publicação do Resultado da Prova Objetiva e Gabarito

Oficial

Período de Recurso contra o Resultado da Prova Objetiva 20,21,22/08/2013

Divulgação das notas da Redação 30/08/2013

Período de Recursos contra as notas da Redação 02/09 a 04/09/2013

Período de Analise dos Recursos 05 a 17/09/2013

Divulgação e Publicação do Resultado dos eventuais Recursos contra o

Resultado da Prova Objetiva e da Redação

18/09/2013

Divulgação e Publicação do Resultado Preliminar em ordem alfabética

Período aberto a recursos contra o resultado preliminar 18, 19, 20/09/2013

Período de análise dos recursos 23 a 27/09/2013

Publicação do Resultado Final 30/09/2013

ANEXO II
CARGOS/ÁREA DE ATUAÇÃO, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA E VENCIMENTOS

CARGO VAGAS QUALIFICAÇÃO

MÍNINA VENCIMENTOS

R$

R P.D. NEGROS E INDIOS

Assistente Técnico Ad-

ministrativo

84 06 22 Ensino Médio Completo R$ 1550,01

Assistente Técnico de

Identificação Civil

167 11 44 Ensino Médio Completo R$ 1550,01

Assistente Técnico de

Informática

27 02 07 Ensino Técnico de nível

médio em Informática ou

Ensino Médio

R$ 1550,01

completo + Curso Básico

de Qualificação em Informá-

tica de

240 (duzentas e quarenta)

horas/aula.

Assistente Técnico de

Trânsito

322 21 87

Ensino Médio Completo

R$ 1550,01

Total de Vagas 600 40 160

Legenda:
R - AMPLA CONCORRÊNCIA
P.D. - Portador de Deficiência

ANEXO III

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Cargo que tem como atribuição básica a
execução, sob orientação superior direta, de tarefas de apoio técnico
e administrativo nas áreas de planejamento, orçamento, finanças, re-
cursos humanos, material, patrimônio, protocolo, arquivo, atividades
gerais, atendimento ao público e atividades próprias do DETRAN/RJ,
de acordo com o setor em que atua.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO
INSTRUÇÃO: Ensino médio completo
OUTROS REQUISITOS: Domínio da língua portuguesa, especialmente
redação oficial; Conhecimento de processador de textos, planilha ele-
trônica e banco de dados; Excelente digitação; Noções da legislação
de trânsito brasileira.

ATRIBUIÇÕES GERAIS:
Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos, objetivando
o desenvolvimento do DETRAN/RJ; Colaborar em ações que objeti-
vem atingir os níveis de excelência de atendimento a que se propõe a
autarquia, visando à satisfação do usuário com os serviços prestados;
Colaborar em ações que tenham por finalidade a ampliação da res-
ponsabilidade social da autarquia; Participar das ações de moderni-
zação administrativa, objetivando o desenvolvimento institucional do
DETRAN/RJ; Participar das atividades que visem à valorização pro-
fissional dos servidores do DETRAN/RJ; Participar, de acordo com as
normas estabelecidas, das atividades de avaliação de desempenho
dos servidores. Manter atualizados e organizados, de acordo com a
orientação recebida, arquivos e bancos de dados; Executar ou super-
visionar as atividades referentes ao registro, distribuição, remessa e
arquivamento do expediente administrativo, de acordo com as normas
estabelecidas. Colaborar nas atividades administrativas de apoio e
controle referentes à sua área de atuação; Redigir correspondência
oficial, atas de reuniões e outros documentos oficiais, submetendo-os
à apreciação superior; Operar microcomputador, digitando documen-
tos, utilizando programas básicos e aplicativos; Manter registro das
atividades desenvolvidas, colaborando na preparação e elaboração de
relatórios parciais e anuais; Participar de estudos para a racionaliza-
ção de rotinas técnicas ou administrativas, bem como para a elabo-
ração de manuais de serviço e de normas de procedimentos; Realizar,
quando solicitado, estudos, pesquisas e levantamento de dados, apre-
sentando-os em forma de mapas demonstrativos, gráficos e textos;
Atender usuários dos serviços DETRAN/RJ e seus servidores, pres-
tando informações, anotando recados e indicando locais de atendi-
mento; Zelar pela manutenção e conservação do material, dos equi-
pamentos e do espaço físico onde exerce suas atividades; Realizar
outras atribuições de nível de complexidade compatíveis com sua
qualificação;

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:

Quando na área de planejamento e orçamento:
Colaborar na elaboração do planejamento plurianual do DETRAN/RJ e
nas respectivas atualizações anuais; Realizar levantamento de dados
e auxiliar na elaboração da proposta orçamentária anual; Executar ta-
refas auxiliares de controle orçamentário; Participar do processo de
acompanhamento da execução física e orçamentária dos programas,
projetos e atividades do DETRAN/RJ; Acompanhar a execução orça-
mentária relativa aos processos sob sua responsabilidade verificando
saldos de empenho, devolução de valores excedentes ou suplemen-
tação de dotações, quando for o caso; Participar da elaboração do
relatório anual de realizações do DETRAN/RJ, para fins de prestação
de contas anual.

Quando na área de finanças e contabilidade:
Colaborar na organização dos documentos relativos a recursos finan-
ceiros, patrimoniais, contábeis e orçamentários; Emitir empenho de
despesas e controlar a existência de saldos nas dotações; Fazer a
conciliação bancária confrontando débitos e créditos e solicitando a
correção, quando detectar erro; Manter atualizadas as informações
contábeis e bancárias; Separar, organizar e realizar tarefas auxiliares
de classificação dos documentos comprobatórios das operações rea-
lizadas, de acordo com o plano de contas do DETRAN/RJ; Preparar a
documentação necessária e realizar tarefas auxiliares de levantamento
de contas, para fins de elaboração de balancetes, boletins e outros
demonstrativos contábeis; Coligir e ordenar dados para a elaboração
dos balancetes mensais e balanço geral do DETRAN/RJ.

Quando na área de gestão de pessoas:
Manter atualizado o banco de dados cadastrais de servidores implan-
tando as alterações relativas a promoções, designações, férias, licen-
ças, cursos, treinamentos e demais informações sobre a vida funcio-
nal do servidor; Elaborar e manter atualizados quadros e relatórios, de

forma a alimentar banco de dados de informações gerenciais e para o
planejamento, referentes à área de recursos humanos; Manter atua-
lizado banco de dados com informações sobre pessoal temporário e
terceirizado; Participar de processos de mudança e de implantação de
novos projetos e programas, especialmente aqueles relativos ao plano
de carreiras dos servidores, programa de avaliação de desempenho e
programas de capacitação e qualificação profissional; Executar os pro-
cedimentos de rotina do órgão de pessoal.

Quando na área de material e patrimônio:
Realizar, sob orientação superior, coleta de preços, objetivando a
aquisição de bens e serviços em condições mais vantajosas para o
DETRAN/RJ; Classificar os pedidos recebidos para aquisição de ma-
teriais, bens e serviços, de acordo com a natureza e especificação,
preparando o processo relativo aos procedimentos de aquisição, ob-
servando a legislação vigente; Acompanhar prazo de entrega de ma-
terial adquirido ou serviço prestado; Zelar pela manutenção, boa con-
servação e guarda do material em estoque e no almoxarifado, obser-
vando condições de armazenamento, limpeza, higiene e controle am-
biental, a fim de garantir a vida útil desses bens; Elaborar mapas de
controle de material, preencher boletins referentes à entrada e saída
de material, bem como fichas de prateleira; Fazer levantamento das
necessidades de material, controlando os estoques máximo e mínimo
e solicitar sua aquisição, quando necessária; Manter atualizado o ca-
dastro de fornecedores de bens e serviços; Providenciar a remessa
do material solicitado, por meio das requisições específicas autoriza-
das pela chefia; Colecionar as requisições de material despachado e
a documentação do material recebido; Fiscalizar o recebimento de
material dos fornecedores, verificando e conferindo as especificações
do material adquirido, no que se refere à qualidade e quantidade, com
o material entregue, solicitando a presença de pessoa competente,
quando se tratar de material especial; Providenciar o preenchimento
dos formulários de inventário com base nos dados de controle de mo-
vimentação de material; Registrar a baixa de material, observando sua
marca, identificação, quantidade, modelo, cor, numeração, responsável
pela guarda e outras características que identifiquem o mesmo no sis-
tema de controle de estoque e patrimônio da instituição; Auxiliar na
identificação dos bens permanentes, mantendo controle anual por
meio da verificação e emissão da relação que comporá a prestação
de contas de bens em almoxarifado e bens patrimoniais.

Quando na área de protocolo, arquivo e atividades gerais:
Receber e conferir documentos registrando no sistema informatizado
próprio, formalizando a autuação, quando for o caso, e distribuindo
aos destinatários; Receber, conferir e registrar no sistema a tramitação
dos documentos avulsos ou processos; Arquivar os processos concluí-
dos e mantê-los em ordenamento apropriado; Encaminhar e/ou rece-
ber malotes ou documentos enviados pelo Correio, conferir e distribuir
aos destinatários; Participar das operações de transferência e recolhi-
mento de acervos documentais dos setores do DETRAN/RJ; Zelar pe-
la organização dos documentos avulsos e dos processos de maneira
a permitir seu rápido arquivamento e desarquivamento; Participar das
tarefas de higienização e de acondicionamento dos acervos documen-
tais no Arquivo Central; Participar das ações de reorganização e re-
manejamento dos acervos documentais no Arquivo Central; Participar
da seleção de documentos para eliminação, acompanhando sua inci-
neração ou trituração de acordo com as normas vigentes; Participar
da organização das instalações e acompanhar os serviços de manu-
tenção de equipamentos, bem como os de conservação e limpeza.

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Cargo que tem como atribuição básica a
execução, sob orientação superior direta, de tarefas de apoio técnico
e administrativo nas áreas de identificação civil.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO
INSTRUÇÃO: Ensino médio completo
OUTROS REQUISITOS: Domínio da língua portuguesa, especialmente
redação oficial; Conhecimento de processador de textos, planilha ele-
trônica e banco de dados; Excelente digitação; Noções da legislação
de trânsito brasileira.

ATRIBUIÇÕES GERAIS:
Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos, objetivando
o desenvolvimento do DETRAN/RJ; Colaborar em ações que objeti-
vem atingir os níveis de excelência de atendimento a que se propõe a
autarquia, visando à satisfação do usuário com os serviços prestados;
Colaborar em ações que tenham por finalidade a ampliação da res-
ponsabilidade social da autarquia; Participar das ações de moderni-
zação administrativa, objetivando o desenvolvimento institucional do
DETRAN/RJ; Participar das atividades que visem à valorização pro-
fissional dos servidores do DETRAN/RJ; Participar, de acordo com as
normas estabelecidas, das atividades de avaliação de desempenho
dos servidores. Manter atualizados e organizados, de acordo com a

orientação recebida, arquivos e bancos de dados; Executar ou super-
visionar as atividades referentes ao registro, distribuição, remessa e
arquivamento do expediente administrativo, de acordo com as normas
estabelecidas. Colaborar nas atividades administrativas de apoio e
controle referentes à sua área de atuação; Redigir correspondência
oficial, atas de reuniões e outros documentos oficiais, submetendo-os
à apreciação superior; Operar microcomputador, digitando documen-
tos, utilizando programas básicos e aplicativos; Manter registro das
atividades desenvolvidas, colaborando na preparação e elaboração de
relatórios parciais e anuais; Participar de estudos para a racionaliza-
ção de rotinas técnicas ou administrativas, bem como para a elabo-
ração de manuais de serviço e de normas de procedimentos; Realizar,
quando solicitado, estudos, pesquisas e levantamento de dados, apre-
sentando-os em forma de mapas demonstrativos, gráficos e textos;
Atender usuários dos serviços DETRAN/RJ e seus servidores, pres-
tando informações, anotando recados e indicando locais de atendi-
mento; Zelar pela manutenção e conservação do material, dos equi-
pamentos e do espaço físico onde exerce suas atividades; Realizar
outras atribuições de nível de complexidade compatíveis com sua
qualificação;

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS
Operar sistemas aplicativos do Sistema Estadual de Identificação;
Atender e prestar esclarecimentos a clientes e usuários do Sistema
Estadual de Identificação; Preencher e efetuar a conferência de car-
teiras de identidade; Manter organizada a documentação devolvida pa-
ra preenchimento de exigência; Manter organizados os prontuários ci-
vis da base biográfica; Fazer a tomada de impressões decadactilares
de pessoas pelos processos manual e automatizado nos postos de
identificação civil do Sistema Estadual de Identificação; Classificar
eventuais situações de exceção e anomalia nas mãos dos indivíduos
identificados e proceder às ações devidas em cada caso; Avaliar a
qualidade de tomadas de impressões digitais realizadas nos postos de
identificação civil tendo em vista sua aceitação pelo SEI e sugerir
ações preventivas e corretivas no sentido de aprimorar o processo de
coleta de impressão digital.

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Cargo que tem como atribuição básica a
execução, sob orientação superior direta, de tarefas de apoio técnico
e operacional na área de informática, monitorando o desempenho de
aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, consumo de uni-
dade central de processamento e recursos de rede, de forma a as-
segurar o perfeito funcionamento dos equipamentos e aplicativos do
DETRAN/RJ.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO
INSTRUÇÃO: Ensino técnico de nível médio em informática ou ensino
médio completo acrescido de curso básico de qualificação em infor-
mática de 240 (duzentas e quarenta) horas/aula.
OUTROS REQUISITOS: Domínio da língua portuguesa; Domínio de
microinformática; Conhecimento de rede e Unix; Conhecimento de in-
glês técnico; Curso técnico completo em processamento de dados;
Conhecimento da legislação de trânsito brasileira.

ATRIBUIÇÕES GERAIS:
Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos, objetivando
o desenvolvimento do DETRAN/RJ; Colaborar em ações que objeti-
vem atingir os níveis de excelência de atendimento a que se propõe a
autarquia, visando à satisfação do usuário com os serviços prestados;
Colaborar em ações que tenham por finalidade a ampliação da res-
ponsabilidade social da autarquia; Participar das ações de moderni-
zação administrativa, objetivando o desenvolvimento institucional do
DETRAN/RJ; Participar das atividades que visem à valorização pro-
fissional dos servidores do DETRAN/RJ; Participar, de acordo com as
normas estabelecidas, das atividades de avaliação de desempenho
dos servidores. Manter atualizados e organizados, de acordo com a
orientação recebida, arquivos e bancos de dados; Executar ou super-
visionar as atividades referentes ao registro, distribuição, remessa e
arquivamento do expediente administrativo, de acordo com as normas
estabelecidas. Colaborar nas atividades administrativas de apoio e
controle referentes à sua área de atuação; Redigir correspondência
oficial, atas de reuniões e outros documentos oficiais, submetendo-os
à apreciação superior; Operar microcomputador, digitando documen-
tos, utilizando programas básicos e aplicativos; Manter registro das
atividades desenvolvidas, colaborando na preparação e elaboração de
relatórios parciais e anuais; Participar de estudos para a racionaliza-
ção de rotinas técnicas ou administrativas, bem como para a elabo-
ração de manuais de serviço e de normas de procedimentos; Realizar,
quando solicitado, estudos, pesquisas e levantamento de dados, apre-
sentando-os em forma de mapas demonstrativos, gráficos e textos;
Atender usuários dos serviços DETRAN/RJ e seus servidores, pres-
tando informações, anotando recados e indicando locais de atendi-
mento; Zelar pela manutenção e conservação do material, dos equi-


