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O Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, no uso de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011, e suas alterações, e pela Portaria MDS 
nº 140, de 29 de dezembro de 2014, e tendo em vista o disposto na Portaria Interministerial nº 409, de 21 de outubro de 
2014, CONVOCA todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado - 01/2015 para prestarem a Prova 
Objetiva, a realizar-se de acordo com as seguintes instruções: 

V I I  –  D A  A P L I C A Ç Ã O  D A S  P R O V A S  

7.1. As Provas serão realizadas em Brasília/DF em data, locais e horários a serem comunicados oportunamente no 
Edital de Convocação para as Provas a ser publicado no Diário Oficial da União e nos endereços eletrônicos do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (www.mds.gov.br) e da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br), 
observado o horário oficial de Brasília/DF. A data provável para realização das provas objetivas é 14 de junho de 2015, 
conforme cronograma constante do Anexo IV do presente Edital. 

7.1.1. As provas serão aplicadas somente em Brasília/DF. No entanto, se o número de candidatos inscritos exceder a 
oferta de lugares adequados existentes nas escolas de Brasília/DF, a Cetro Concursos reserva-se ao direito de alocá-los 
em outras regiões administrativas do Distrito Federal para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 

7.1.2. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outra data, horário ou fora do local designado 
ao candidato. 

7.1.3. Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 

7.2. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento ou outros 
dados pessoais poderão ser corrigidos somente pelo site (www.cetroconcursos.org.br) de acordo com as instruções 
contidas nesse endereço eletrônico.  

7.2.1. Caso haja inexatidão em informação relativa à opção de vaga, o candidato deverá entrar em contato com o SAC – 
Serviço de Atendimento ao Candidato da Cetro Concursos, antes da realização das provas, pelo telefone (0XX11) 3146-
2777, no horário das 7h às 19h (horário oficial de Brasília/DF), exceto sábados, domingos e feriados. 

7.2.1.1. Caso o erro constatado tenha sido motivado por preenchimento incorreto por parte do candidato, não será 
efetuada a correção, sob hipótese alguma. 

7.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 60 minutos, munido 
de: 

a) Comprovante de inscrição; 

b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou Cédula de 
Identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de 
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade 
(CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF etc.) e Carteira Nacional de Habilitação - CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente. 

7.3.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza. 

7.3.2. O comprovante de inscrição, o comprovante de pagamento e o comprovante de isenção não terão validade como 
documento de identidade. 
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7.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias da realização da prova, ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

7.3.3.1. A identificação especial também será exigida ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 

7.3.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira 
nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

7.3.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

7.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. 

7.5. O não comparecimento na data, horário e local determinados para a realização da prova no Edital de convocação, 
qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo 
Simplificado. 

7.6. No dia da realização da prova, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de 
prova estabelecidos no Edital de Convocação, a Cetro Concursos procederá à inclusão do referido candidato por meio 
de preenchimento de formulário específico, mediante a apresentação do documento original de identidade e comprovante 
de inscrição. 

7.6.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será confirmada pela Cetro 
Concursos na fase de julgamento das provas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão. 

7.6.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 7.6., esta será automaticamente cancelada sem direito 
a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, e considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

7.7. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com 
armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone 
celular, walkman, MP3 player, relógio digital, relógio com banco de dados) e outros equipamentos similares, bem como 
protetor auricular e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tentativa de fraude. 

7.7.1. O candidato que estiver portando equipamento eletrônico, como os indicados no item anterior, deverá desligá-lo, 
permanecendo nesta condição até a saída do candidato do local de realização das provas, sendo que a Cetro Concursos 
não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 
das provas, nem por danos neles causados. 

7.7.2. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas, o 
candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 

7.7.3. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao sanitário deverá solicitar ao fiscal da sala sua saída e 
este designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo o candidato manter-se em silêncio 
durante todo o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista por 
meio de detector de metais. 

7.7.3.1. Na situação descrita no item 7.7.3., se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de 
equipamento eletrônico, este será eliminado automaticamente do Processo Seletivo Simplificado. 

7.8. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
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7.9. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra as 
orelhas do candidato. 

7.10. Para a realização da prova, o candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na 
Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. A Folha de 
Respostas é o único documento válido para correção da prova. 

7.10.1. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca texto ou borracha durante a prova. 

7.10.2. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta, mesmo 
que uma delas esteja correta, emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 

7.10.3. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura. 

7.11. A prova terá duração total de 4 horas; 

7.12. A totalidade do tempo de realização da Prova, conforme indicado no subitem 7.11., compreende o tempo total para a 
resolução das referidas Provas e para o preenchimento da Folha de Respostas. 

7.13. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01h30min (uma hora e 30 
minutos) de permanência mínima na sala de provas. 

7.14. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões quando faltar 30 (trinta) minutos para o término do 
horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até este momento, deixando com o 
fiscal da sala a sua Folha de Respostas. 

7.15. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição. 

7.15.1. Em hipótese alguma será substituída a Folha de Resposta por erro do candidato. 

7.16. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 

7.16.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais ou horários pré-determinados; 

7.16.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 7.3, alínea “b”, deste Capítulo; 

7.16.3. Não comparecer para realização da prova, seja qual for o motivo alegado; 

7.16.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 7.13 deste Capítulo, seja qual for o motivo alegado; 

7.16.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer 
outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 
permitidos, calculadora ou similar; 

7.16.6. For surpreendido portando armas (mesmo que possua o respectivo porte), agenda eletrônica, bip, gravador, 
notebook, pager, palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, máquina calculadora, 
walkman e/ou equipamentos semelhantes, bem como protetores auriculares; 

7.16.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

7.16.8. Não devolver a Folha de Respostas cedida para realização da prova; 

7.16.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 

7.16.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 

7.16.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 
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7.16.12. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 
etapa do Processo Seletivo Simplificado. 

7.17. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por qualquer outro meio, ter 
algum candidato utilizado procedimentos ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 

7.18. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de 
afastamento do candidato da sala de prova. 

7.19. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 

7.20. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao 
médico de sua confiança. A equipe de coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for 
necessário. 

7.21. Caso exista a necessidade de o candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, este não poderá 
retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 

7.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas 
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 

7.23. Quanto aos Cadernos de Questões, após a distribuição destes e antes do início da prova, ha hipótese de falhas na 
impressão, como manchas, borrões e/ou qualquer imperfeição que impeça a nítida visualização da prova, haverá 
substituição desses Cadernos de Questões defeituosos. 

7.23.1. Na hipótese, ainda que remota, de falta de cadernos para substituição, será feita a leitura dos itens onde 
ocorreram as falhas, utilizando-se um Caderno de Questões completo. 

7.24. A verificação de eventuais falhas no Caderno de Questões, mencionadas no item 7.23. e seu subitem deste 
Capítulo, deverá ser realizada pelo candidato antes do início da prova, após determinação do fiscal, não sendo aceitas 
reclamações posteriores. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas e no 
Caderno de Questões, em especial seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade e código de 
vaga/ Classificação de Atividade/Nível. 

7.25. O candidato deverá consultar o endereço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) para tomar 
conhecimento da data prevista para divulgação dos Gabaritos das Provas. 

Marcelo Cardona Rocha 

Secretário Executivo 

       Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

 
 
 
MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
  

Data da Prova: 14/06/2015 
Horário de Apresentação (Oficial de Brasília): 8h 
Horário de Fechamento dos Portões (Oficial de Brasília): 9h 
  
 
 



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E COMBATE À FOME 

Intervalo Alfabético de Candidatos por Cargo 
  

 

Cidade de Prova: 01 - Brasília 

Local de Prova: 
DF01001M - FACULDADE FORTIUM - BLOCO I/1º ANDAR 
SGAS 616 MÓDULO 114 - L2 SUL 
ASA SUL - Brasília/DF 
 
101 - Atividades Técnicas de Suporte - Nível III 
De: ADLAINE FEITOSA 
Até: WIRGINIA FERREIRA DE FREITAS 

201 - Atividade Técnica Especializada de Complexidade Intelectual - Nível IV 
De: ALDA LUCIA SOUZA 
Até: WARLEY DA SILVA 

301 - Atividade Técnica Especializada de Complexidade Gerencial - Nível V 
De: ABISOYE EMMANUEL ONIGEMO 
Até: WALDEMAR FREIRE DE MESQUITA FILHO 
 


