
��Á��� ����� �����	
���������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

�
��� ���
� � �

�
� ��� � ���	� 


���	����
�� � � �� ��
� �� ���

11.14 - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - REDAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO TIPO DE AVALIAÇÃO

01 Ortografia: capacidade de escrever corretamente as

palavras, conjunto de símbolos (letras e sinais diacrí-

ticos), pontuação e o uso de

Avaliação por linha escrita

- Cada linha escrita, até a 20ª, valerá 5 pontos

maiúsculas etc. - 01 erro ou mais na linha = (-) 5,00 pontos na linha ava-

liada

- Número de linhas avaliadas: 20

- Pontuação Máxima 100,00 pontos

02 Análise da fonologia, morfologia e sintaxe: disposição

das palavras na frase e a das frases no discurso,

além da relação lógica das frases

Avaliação por linha escrita

- Cada linha escrita, até a 20ª, valerá 5 pontos

entre si. - 01 erro ou mais na linha = (-) 5,00 pontos na linha ava-

liada

- Número de linhas avaliadas: 20

- Pontuação Máxima 100,00 pontos

03 Pertinência ao tema: capacidade do candidato de se-

lecionar, relacionar, organizar e interpretar informa-

ções, fatos, opiniões e

Avaliação total

- 100% de pertinência = 100,00 pontos

- Pertinência parcial ao tema = 50,00

argumentos com relação ao tema proposto. pontos

- Sem pertinência ao tema = 0,00 ponto

04 Organização/Estrutura/Criatividade: capacidade do

candidato de explorar o tema de maneira coerente,

objetiva, clara e com

Avaliação Total

- De 0 a 30,00 = Insuficiente

- De 31 a 60,00= Sofrivel a Suficiente

começo, meio e fim; capacidade de adotar um posi-

cionamento crítico e reflexivo diante de determinada

- De 61 a 100,00 = Bom a Excelente

- Pontuação Máxima 100,00 pontos

questão ou expressar sua opinião de modo claro e

coerente.

NOTA FINAL DA REDAÇÃO (item 01 + item 02 + item 03 + item 04)/4

(Máximo de 100 pontos)

11.14 - A nota final da redação será a média aritmética dos 04 itens avaliados, ou seja (item 01 + item
02 + item 03 + item 04) / 4.

11.15 - Em hipótese alguma haverá vistas ou fornecimento de cópia da redação entregue ou revisão e
vistas da avaliação da redação.

11.16 - Não serão publicadas as notas por item avaliado; o candidato tomará ciência apenas da nota total

da redação.

12- DAS PROVAS E JULGAMENTO

12.1 - A aplicação e correção das provas ficarão sob responsabilidade da empresa CKM Serviços Ltda,
segundo os critérios definidos nos itens 10 e 11

12.1.1 Etapa 001: Prova Objetiva com múltipla escolha.
a) Tipo de Prova: Classificatória e Eliminatória.

b) Valor Máximo da Prova: 100,00

c) Condições para habilitação: Estarão habilitados na Prova Objetiva os candidatos que obtiverem nota
igual ou maior que 50,00 na Prova Objetiva e que estiverem entre os classificados de acordo com o
Quadro abaixo os demais serão excluídos do concurso Público.

CARGO R P.D. NEGROS E ÍNDIOS CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO

Assistente Técnico Adminis-

trativo

84 6 22 Estarão habilitados na Prova Redação e terão a sua redação corrigida os

candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 50,00 na Prova Obje-

tiva e que estiverem entre os classificados até o nº 560º.

Caso ocorra empate na classificação de número

560º serão aplicados os critérios de desempate constante no Edital.

Assistente Técnico de Identi-

ficação Civil

167 11 44 Estarão habilitados na Prova Redação e terão a sua redação corrigida os

candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 50,00 na Prova Obje-

tiva e que estiverem entre os classificados até o nº

1110º.

Caso ocorra empate na classificação de número 1110º serão aplicados os

critérios de desempate constante no Edital.

Assistente Técnico de Infor-

mática

27 2 7 Estarão habilitados na Prova Redação e terão a sua redação corrigida os

candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 50,00 na Prova Obje-

tiva e que estiverem entre os classificados até o nº 180º.

Caso ocorra empate na classificação de número 180º serão aplicados os

critérios de desempate constante no Edital.

Assistente Técnico de Trân-

sito

322 21 87 Estarão habilitados na Prova Redação e terão a sua redação corrigida os

candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 50,00 na Prova Obje-

tiva e que estiverem entre os classificados até o nº º.

2150

Caso ocorra empate na classificação de número 2150º serão aplicados os

critérios de desempate constante no Edital.

12.1.2 Etapa 002: Prova de Redação

a) Tipo de prova: Classificatória e Eliminatória

b) Valor Máximo da Prova de Redação: 100 pontos

c) Condições para habilitação: Estarão habilitados na Prova de Re-
dação e terão a sua redação corrigida os candidatos que obtiverem
nota igual ou maior que 50,00 na Prova Objetiva e que estiverem en-
tre os classificados de acordo com o quadro disposto no item 12.1.1,
os demais serão excluídos do Concurso Público.

12.1.3 NOTA FINAL: PROVA OBJETIVA + REDAÇÃO
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13 - DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA

13.1 - As provas para todos os cargos serão realizadas nos Muni-
cípios elencados no subitem 7.6, na data prevista no Cronograma -
Anexo I, em horário e locais a serem divulgados no Cartão de Con-
vocação Individual - CCI.

13.2 - O candidato deverá comparecer ao local de prova com ante-
cedência mínima de uma hora ao horário determinado para seu início,
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, cartão de con-
firmação de inscrição e documento de identidade original.

13.3 - Serão considerados documentos de identidade:
a) Carteiras expedidas pelas Polícias Militares, pelos Corpos de Bom-
beiros, pelas Forças Armadas, pelas Secretarias de Segurança Públi-
ca e pelos Institutos de Identificação;

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social;

c) Certificado de Reservista;

d) Passaporte;

e) Carteira Nacional de Habilitação;

f) Carteiras de identificação profissional expedidas por organismos, ór-
gãos ou conselhos regionais de classe.

13.3.1 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia
de realização das provas, documento de identidade original, por mo-
tivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no má-
ximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão di-
gital em formulário próprio.

13.3.2 - A identificação especial será exigida, também, do candidato
cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à
assinatura ou à condição de conservação do documento.

13.4 - O documento de identidade deverá estar em perfeito estado de
conservação, de forma a permitir, com clareza, a identificação do can-
didato, mediante fotografia e assinatura.

13.5 - Não serão aceitos protocolos ou quaisquer documentos que
não possibilitem a identificação do candidato e a verificação de sua
assinatura

13.6 - Nenhum candidato fará prova fora do dia, horário e local di-
vulgado.

13.7 - Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada nem jus-
tificativa de falta, sendo considerado eliminado do concurso o candi-
dato que faltar à prova.

13.8 - Não será permitida, sob qualquer hipótese, a entrada dos can-
didatos após o fechamento dos portões.

13.9 - Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova o
candidato poderá retirar-se da sala de prova, mesmo que tenha de-
sistido do concurso.

13.9.1 - O candidato não poderá levar o seu caderno de prova,
sendo o mesmo disponibilizado 24 horas após o horário de prova
no site www.makiyama.com.br/concursos/detranrj.

13.10 - O tempo de duração da prova objetiva inclui a marcação do
cartão de respostas.

13.11 - No caso de prova realizada com o auxílio de um fiscal ledor,
este, além de auxiliar na leitura da Prova, também transcreverá as
respostas para o cartão de respostas do candidato, sempre sob a su-
pervisão de outro fiscal devidamente treinado. Ao término da Prova,
será lavrado um termo com as assinaturas do candidato, do fiscal le-
dor e do fiscal supervisor.

13.12 - Durante a realização da prova, não será permitida a comu-
nicação entre os candidatos, o empréstimo de qualquer material, a uti-
lização de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, im-
pressos ou qualquer material de consulta.

13.13 - Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão de res-
postas, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos
advindos de marcações efetuadas incorretamente, emendas ou rasu-
ras, ainda que legíveis.

13.14 - Os cadernos de questões deverão ser devolvidos pelos can-
didatos.

13.15 - Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente,
ao fiscal de sala, o cartão de respostas devidamente assinado.

13.16 - Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer em sala,
sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a prova ou

o tempo tiver se esgotado e após serem registrados seus nomes na
ata das provas, pela fiscalização.

13.17 - O candidato que insistir em sair da sala, descumprindo o dis-
posto no subitem 13.16, deverá assinar Termo de Desistência e, caso
se negue, será lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos
dois outros candidatos, pelos fiscais e por um executor.

13.18 - O candidato não poderá utilizar no local de aplicação da Pro-
va: telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, relógio digital com receptor, má-
quinas calculadoras, ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou
passiva, sob pena de ser excluído do Concurso Público.

13.18.1 - O candidato que portar qualquer aparelho de que trata o
subitem 13.18 deverá obrigatoriamente acondicioná-lo, desligado, em
saco plástico fornecido pelos fiscais da sala de prova. Caso o telefone
celular de um candidato toque durante a prova, o fato será registrado
em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do
candidato.

13.19 - Está prevista, como medida preventiva com vistas à seguran-
ça do concurso, a utilização do detector de metais.

13.20 - Qualquer observação por parte dos candidatos será igualmen-
te lavrada na Ata, ficando seus nomes e números de inscrição regis-
trados pelos fiscais.

13.21 - Não será permitido o ingresso de pessoas estranhas ao con-
curso no local de realização da prova, com exceção dos acompanhan-
tes dos candidatos portadores de deficiência e das candidatas que es-
tejam amamentando, que ficarão em dependências designadas pelo
executor.

13.22 - Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação
das provas objetiva e de redação.

13.23 - O candidato não poderá alegar desconhecimento do local de
realização da prova como justificativa de sua ausência, que será con-
siderada como desistência do candidato e resultará em sua elimina-
ção do concurso, qualquer que seja o motivo.

14 - DA EXCLUSÃO DO CONCURSO

Será excluído do concurso o candidato que:

14.1 - Faltar ou chegar atrasado à Prova, seja qual for a justificativa,
pois em nenhuma hipótese haverá segunda chamada.

14.2 - Utilizar ou manter ligado, no local da prova, telefone celular,
bip, walkman, rádio, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qual-
quer outro meio de comunicação ativa ou passiva.

14.3 - Utilizar-se, no decorrer da Prova, de qualquer fonte de con-
sulta, máquinas calculadoras ou similares, ou for flagrado em comu-
nicação verbal, escrita ou gestual com outro candidato.

14.4 - Estabelecer comunicação com outros candidatos, tentar ou usar
meios ilícitos ou fraudulentos, efetuar empréstimos de material ou, ain-
da, praticar atos de indisciplina contra as demais normas contidas
neste Edital.

14.5 - O candidato que se negar a atender ao disposto no subitem
13.18 e 13.18.1.

14.6 - Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de
Respostas da Prova Objetiva e/ou a Prova de Redação.

14.7 - Ausentar-se da sala, após ter assinado a Lista de Presença,
sem o acompanhamento do fiscal.

14.8 - Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas da Prova Ob-
jetiva e/ou a Prova de Redação ao término do tempo destinado à rea-
lização da Prova.

14.9 - Deixar de assinar, concomitantemente, o Cartão de Respostas,
a Prova de Redação e a Lista de Presença.

14.10 - Dispensar tratamento incorreto ou descortês a qualquer pes-
soa envolvida ou autoridade presente à aplicação da Prova, bem co-
mo perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo
em comportamento indevido.

14.11 - Comportar-se de maneira desrespeitosa ou inconveniente.

14.12 - Utilizar-se de processos ilícitos, constatados após a Prova, por
meio eletrônico, estatístico, visual ou grafotécnico, o que acarretará a
anulação de sua Prova e a sua eliminação automática do Concurso
Público.

14.13 - Deixar de apresentar, quando convocado, ou não cumprir, nos
prazos estabelecidos, os procedimentos necessários para a convoca-
ção.

14.14 - Deixar de apresentar qualquer dos documentos que atendam
aos requisitos estipulados neste Edital.

14.15 - Quebrar o sigilo da Prova mediante qualquer sinal que pos-
sibilite a identificação.

15 - DO RECURSO DA PROVA OBJETIVA

15.1 - O candidato que se julgar prejudicado poderá recorrer, após a
publicação do gabarito, no período descrito no Cronograma do Con-
curso - Anexo I.

15.2 - O recurso deverá ser redigido em formulário próprio, por ques-
tão, com indicação precisa e devidamente fundamentada daquilo em
que o candidato julgar-se prejudicado.

15.3 - O candidato deverá comprovar suas alegações com a citação

de artigos da legislação, itens, páginas de livros e nomes de autores,
juntando, sempre que possível cópia das referências indicadas.

15.4 - O candidato deverá acessar o site www.makiyama.com.br/con-
cursos/detranrj, e protocolar o recurso via internet em local especifico
para tal, deverá ainda anexar em forma de arquivo as fundamenta-
ções e cópia de livros se houver.

15.4.1 - A área de recursos será disponibilizada no período pre-
visto no Cronograma - Anexo I deste Edita no site www.makiya-
ma.com.br/concursos/detranrj .

15.5 - Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver funda-
mentado ou for interposto fora do prazo e fora de forma previsto no
Cronograma.

15.6 - Não serão aceitos recursos encaminhados por fax, correio ele-
trônico ou via postal.

15.7 - A Banca Examinadora é soberana em suas decisões, razão pe-
la qual serão indeferidos liminarmente eventuais recursos adicionais.

15.8 - Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos corres-
pondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos
os candidatos, indistintamente. Se houver alteração, por força de im-
pugnações, do gabarito oficial, tal alteração valerá para todos os can-
didatos, independentemente de terem recorrido.

15.9 - Os pareceres dos recursos julgados indeferidos serão anexados
aos respectivos processos, que ficarão à disposição dos candidatos,
para ciência, no site www.makiyama.com.br/concursos/detranrj na data
estipulada no cronograma do Edital de abertura.

16 - DO RESULTADO PRELIMINAR

16.1 - Na divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva, os
candidatos poderão consultar através do seu CPF e nº da inscrição o
número de seus acertos por cada conteúdo da prova.

16.2 - Somente serão divulgadas as notas dos candidatos habilitados
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no site www.makiya-
ma.com.br/concursos/detranrj, todavia os candidatos poderão consultar
a sua pontuação através do site www.makiyama.com.br/concursos/de-
tranrj clicando no link Consulte aqui o seu Boletim Individual.

17 - DO RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA / REDAÇÃO E
DA CLASSIFICAÇÃO

17.1 - O Resultado Final da 1ª Etapa e a classificação dos candidatos
serão publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e dis-
ponibilizados no sítio eletrônico www.makiyama.com.br/concursos/de-
tranrj, sendo relacionados apenas os candidatos aprovados.

17.2 - Os candidatos habilitados na Prova Objetiva terão sua classi-
ficação considerando-se a soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva
+ Prova de Redação/2

17.2.1 - A classificação dos candidatos habilitados será feita segundo
a ordem decrescente da nota final e por cargo.

17.3 - Na hipótese de igualdade na nota final dos aprovados, terá
preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que:

1º) possuir maior idade, dentre os candidatos idosos maiores de 60
(sessenta) anos, na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo
1° da Lei n° 10.741/2003;

2º) obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos;

3º) obtiver maior nota em Língua Portuguesa;

4º) obtiver maior nota em Legislação de Trânsito.

18 - DO EXERCÍCIO

18.1 - Nos termos do art. 8º do Decreto-lei Estadual nº 220, de 18 de
julho de 1975, o candidato nomeado terá o prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data de publicação do ato de nomeação, para iniciar o
exercício do cargo.

18.2 - Por ocasião do início do exercício, o candidato deverá apre-
sentar declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou fun-
ção pública, declaração de bens e valores que constituam seu patri-
mônio, bem como comprovar bons antecedentes.

18.3 - O candidato que já estiver investido em dois cargos ou em-
pregos públicos ativos ou em um cargo público efetivo e um aposen-
tado, quando do início do exercício, não poderá assumir sua vaga se
não renunciar ao vínculo empregatício anterior.

18.4 - O candidato nomeado será submetido a estágio probatório de
03 (três) anos de efetivo exercício do cargo, período em que será
avaliado quanto ao exercício de suas atribuições por comissão insti-
tuída para esta finalidade.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - O candidato aprovado será responsável pela atualização de
seu endereço residencial enquanto o concurso estiver dentro do prazo
de validade, devendo promover tal atualização na CKM Serviços Lt-
da através do endereço eletrônico concursos.Detranrj@makiya-
ma.com.br, após a divulgação dos resultados, no DETRAN/RJ.

19.2 - São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos ad-
vindos da não-atualização do seu endereço.

19.3 - O DETRAN/RJ e a CKM Serviços Ltda., se reservam o direito
de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer
fase do concurso ou posterior ao concurso, em razão de atos ou fatos
não previstos, respeitados os princípios que norteiam a atividade da
Administração Pública.


