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3.7 - As vagas reservadas nos termos do item 3, que não forem ocu-
padas por falta de candidatos portadores de deficiência, ou por re-
provação destes no Concurso Público ou no Exame Médico, serão
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à or-
dem classificatória.

3.8 - O candidato que for nomeado na condição de portador de de-
ficiência não poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou
justificar mudança de função, relotação, readaptação, redução de car-
ga horária, alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições e
assistência de terceiros no ambiente de trabalho e para o desempe-
nho das atribuições do cargo descrito no Anexo III deste Edital.

4 - DAS VAGAS DESTINADAS A NEGROS E ÍNDIOS

4.1 - Nos termos do Decreto Estadual nº 43.007, de 06 de junho de
2011, e da Lei Estadual nº 6067, de 25 de outubro de 2011, ficam
reservados aos negros e índios 20% (vinte por cento) das vagas para
cada um dos cargos do presente Concurso Público.

4.2 - Será considerado negro ou índio o candidato que assim se de-
clarar no momento da inscrição, sendo vedada qualquer solicitação
por parte do candidato após a conclusão da inscrição ou participação
do certame.

4.3 - A auto declaração é facultativa, ficando o candidato submetido
às regras gerais estabelecidas neste Edital, caso não opte pela re-
serva de vagas.

4.4 - O candidato deverá fazer a opção pelas vagas reservadas a ne-
gros e índios no ato de sua inscrição, que deverá ser realizada na
forma do item 4 deste Edital.

4.5 - Os candidatos negros e índios concorrerão às vagas reservadas
aos negros e índios e, ainda, em igualdade de condições com os de-
mais candidatos às vagas de ampla concorrência, no que se refere ao
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
dia, ao horário, ao local de aplicação, ao tempo de realização das
provas e à nota mínima exigida.

4.5.1 - Os candidatos negros e índios, se aprovados, além de figu-
rarem na lista de classificação correspondente às vagas de ampla
concorrência, terão seus nomes divulgados na lista de classificação
das vagas reservadas aos negros e índios.

4.5.2 - Os candidatos negros e índios que, na listagem geral com a
pontuação de todos os candidatos, obtiverem classificação dentro do
número de vagas oferecidas para ampla concorrência, serão convo-
cados para assumir essa vaga, independentemente de estarem ins-
critos no Concurso como candidatos negros e índios.

4.6 - Detectada a falsidade na declaração a que se refere o subitem
4.2, o candidato será eliminado do Concurso e estará sujeito às pe-
nas da lei; se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua
admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em
que lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, sem pre-
juízo de outras sanções cabíveis.

5 - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

5.1 - As atribuições de cada cargo constam do Anexo III deste edi-
tal.

6 - DOS REQUISITOS PARA A POSSE

Para tomar posse no cargo, o candidato deverá:

6.1 - Ter sido aprovado e classificado dentro do número de vagas do
concurso público, na forma estabelecida neste Edital;

6.2 - Possuir a qualificação mínima exigida, em conformidade com o
disposto no Anexo II deste Edital;

6.3 - Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou ter nacionalidade portu-
guesa, desde que amparado pelo Decreto Federal nº. 3.927/2001,
conforme disposto no artigo 12, §1º da Constituição da República,
com a redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº.
03/1994;

6.4 - Gozar dos direitos políticos;

6.5 - Estar quite com as obrigações eleitorais;

6.6 - Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os can-
didatos do sexo masculino;

6.7 - Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

6.8 - Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo, comprovada em exame médico pré-admissional realizado pelo
DETRAN/RJ ou por este indicado;

6.9 - Não haver sido demitido, a bem do serviço público, em qualquer
Poder das esferas estadual, municipal ou federal.

7 - DA INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO

7.1 - Antes de inscrever-se, o candidato deverá certificar-se de que
preenche todos os requisitos constantes deste Edital.

7.2 - A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita acei-
tação das normas e condições estabelecidas nesta Edital, das instru-
ções específicas para exercer o cargo e das demais informações que
porventura venham a ser divulgadas, das quais o candidato não po-
derá alegar desconhecimento.

7.3 - O valor da taxa de inscrição, para todos os cargos, será de
R$10,39 (dez reais e trinta e nove centavos).

7.4 - Não serão aceitas inscrições fora do período determinado.

7.5 - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em qualquer
hipótese, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniên-
cia da Administração Pública.

7.6 - Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar o cargo a que con-
corre, bem como o local de realização da prova, com opção pelos
seguintes municípios: Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Cam-
pos dos Goytacazes, Volta Redonda, Angra dos Reis, Teresópolis
e Cabo Frio.

7.7 - O candidato deverá indicar, no requerimento de inscrição, o tipo
de vaga a qual pretende concorrer - se a vaga Regular ou a des-
tinada a Portador de Deficiência - e o cargo que pretende disputar,
observada a relação do Anexo II deste edital, sendo de sua inteira e
exclusiva responsabilidade o correto preenchimento do requerimento,
sendo expressamente vedada qualquer alteração em sem conteú-
do em período posterior ao do pagamento da taxa de inscrição.

7.8 - O candidato, caso necessite de prova em condições especiais,
deverá declarar essa necessidade no ato do preenchimento do reque-
rimento de inscrição, nas formas abaixo especificadas:

a) Indicar, se necessário, o método através do qual deseja realizar a
prova: com Intérprete de Libras, com ledor ou Prova Ampliada;

b) Solicitar a realização da prova em sala de fácil acesso, no caso de
dificuldade de locomoção.

7.8.1 - Aquele que, no requerimento de inscrição, não declarar ser
Portador de Deficiência, concorrerá somente às vagas regulares.

7.8.2 - A solicitação de condições especiais será atendida segundo os
critérios de viabilidade e de razoabilidade.

7.9 - O candidato poderá obter informações relativas ao Concurso Pú-
blico somente através do site www.makiyama.com.br/concursos/de-
tranrj.

7.10 - Caso pretenda obter isenção do pagamento da taxa de ins-
crição, nos termos do dispositivo normativo expresso pelo art. 72 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro de 1989, o candidato deverá preencher o
requerimento disponível no site www.makiyama.com.br/concursos/de-
tranrj, anexar os documentos relacionados no item 7.10.3 e enviar via
internet no período previsto no Cronograma da Seleção Pública, cons-
tante do Anexo I.

7.10.1 - O candidato deverá, em primeiro lugar, efetuar sua ins-
crição, para posteriormente requerer a isenção pretendida.

7.10.2 - Os critérios para concessão de isenção do pagamento da ta-
xa de inscrição dos concursos públicos realizados pela CKM Serviços
Ltda., que define os indicadores para a comprovação da hipossuficiên-
cia, estarão disponibilizadas aos interessados no site www.makiya-
ma.com.br/concursos/detranrj

7.10.3 - O requerimento será dirigido ao Diretor da Diretoria de Re-
crutamento e Seleção da CKM Serviços Ltda e incluirá a qualificação
completa do requerente, os fundamentos do pedido de isenção, cópia
do comprovante de residência, cópia de comprovante de renda do re-
querente ou de quem este dependa economicamente, declaração de
dependência econômica firmada por quem provê o sustento do reque-
rente (quando for o caso), declaração de renda do núcleo familiar , e
a cópia do NIS (Número de Identificação Social) que comprova o Ca-
dastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico),
de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e for mem-
bro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de
26 de junho 2007 e demais documentos eventualmente necessários à
comprovação da alegada hipossuficiência de recursos.

7.10.3.1 - O Requerimento de que trata o subitem anterior estará dis-
ponível a todos os candidatos interessados no site www.makiya-
ma.com.br/concursos/detranrj.

7.10.3.2 - Para efeito de solicitação de isenção de taxa de inscrição
será considerado o prazo de até 10 (dez) dias úteis antes do término
da inscrição, que não será suspenso nem interrompido.

7.10.4 - O candidato que pretender obter a isenção da taxa de ins-
crição ficará responsável, civil e criminalmente, pelas informações e
documentos que apresentar.

7.10.5 - Não será concedida isenção do pagamento da taxa de ins-
crição ao candidato que:

7.10.5.1 - omitir informações ou torná-las inverídicas;

7.10.5.2 - fraudar e ou falsificar qualquer documento exigido;

7.10.5.3 - deixar de apresentar os documentos previstos no subitem
7.10.3.

7.10.5.4 - não observar o prazo estabelecido para requerimento da
isenção da taxa de inscrição, previsto no cronograma - Anexo I.

7.10.6 - Não será permitida a entrega de documentos ou a sua com-
plementação em data posterior ao término do prazo previsto para re-
querer isenção.

7.10.7 - Após o término do período de pedido de isenção, a CKM
Serviços Ltda., providenciará no seu site www.makiyama.com.br/con-
cursos/detranrj e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a pu-
blicação das isenções deferidas e indeferidas.

7.10.8 - Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o can-
didato deverá aguardar o período de convocação para a prova ob-
jetiva e de redação e imprimir o Cartão de Convocação Individual -
CCI, com a data, horário e local de realização da prova.

7.10.9 - Em caso de indeferimento do pedido de isenção da taxa de
inscrição, caso seja do seu interesse, o candidato poderá efetuar o
recolhimento da taxa de inscrição.

7.11 - As inscrições só poderão ser realizadas via Internet.

7.12 - INSCRIÇÃO VIA INTERNET

Para se inscrever pela Internet, o candidato deverá:

7.12.1 - Acessar o sítio eletrônico www.makiyama.com.br/concur-
sos/detranrj, onde estarão disponíveis este edital, o requerimento de
inscrição e o boleto de pagamento.

7.12.2 - Ler o Edital de Abertura para conhecimento das normas re-
guladoras do Concurso Público.

7.12.3 - Inscrever-se, no período previsto no Cronograma - Anexo I,
preenchendo corretamente o requerimento de inscrição específico, dis-
ponível no sítio mencionado no subitem 7.12.1.

7.12.4 - O candidato Portador de Deficiência deverá preencher o re-
querimento de inscrição, em conformidade com as orientações cons-
tantes dos subitens 3.3 a 3.3.1, 7.8. e 7.8.1.

7.12.5 - Imprimir o boleto bancário disponibilizado ao final do proce-
dimento de inscrição.

7.12.6 - Efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agên-
cia bancária, por meio do boleto bancário emitido após a conclusão
do preenchimento do requerimento de inscrição.

7.12.7 - O pagamento deverá ser efetuado obrigatoriamente por meio
de boleto bancário específico, emitido após a conclusão de preenchi-
mento do Requerimento de Inscrição, sendo este o único meio aceito
para a efetivação da inscrição.

7.12.8 - Não serão aceitos depósitos bancários ou qualquer tipo de
transferência bancária a favor da CKM Serviço Ltda., como forma de
pagamento da Taxa de Inscrição.

7.12.9 - O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até a
data prevista para vencimento no boleto bancário, observado o horário
do expediente da agência bancária.

7.12.10 - A inscrição só será efetivada após a confirmação, pela ins-
tituição bancária, do pagamento do boleto bancário.

7.12.11 - A emissão do boleto bancário deverá ocorrer até as 23:59
horas (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia
do período de inscrições estabelecido no Anexo I.

7.12.12 - Os candidatos devem procurar fazer as inscrições com an-
tecedência, evitando sobrecarga dos mecanismos de inscrição nos úl-
timos dias do prazo de inscrição.

7.12.13 - A CKM Serviços Ltda., não se responsabiliza por solicitação
de inscrição via internet não recebida, por qualquer motivo, seja de
ordem técnica dos equipamentos, falhas de comunicação, congestio-
namento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de or-
dem técnica que impossibilitem a transferência de dados por proce-
dimento indevido dos usuários.

7.12.14 - O candidato deverá certificar-se de que sua inscrição foi
efetuada pela Internet depois de 04 (quatro) dias úteis após o paga-
mento do boleto bancário. Caso não tenha sido efetivada a inscrição,
deverá registrar a ocorrência no site www.makiyama.com.br/concur-
sos/detranrj para averiguação.

7.12.15 - O candidato é responsável por todas as informações pres-
tadas no requerimento de inscrição, arcando com as consequências
de eventuais erros de preenchimento.

7.12.16 - O candidato terá exclusiva responsabilidade pelas informa-
ções cadastrais fornecidas.

7.12.17 - Não serão aceitas inscrições por via postal ou fac-smile,
nem em caráter condicional.

7.12.18 - As informações relativas ao concurso estarão disponíveis no
sítio eletrônico www.makiyama.com.br/concursos/detranrj e não exi-
mem o candidato do dever de acompanhar, por meio do Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro, as publicações de todos os atos e edi-
tais referentes ao Concurso.

8 - EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO BANCÁRIO

8.1 - Caso o boleto impresso pelo candidato se extravie, é possível
emitir uma segunda via. Para tal, o candidato deve seguir os seguin-
tes passos:

8.1.1 - Acessar o site www.makiyama.com.br/concursos/detranrj

8.1.2 - Acessar o link “Segunda Via de Boleto Bancário”;

8.1.3 - Informar o CPF utilizado no preenchimento da ficha de ins-
crição e clicar em “Gerar Boleto”;

8.1.4 - Imprimir o boleto apresentado;

8.1.5 - Pagar o boleto em qualquer Agência Bancária.

9 - DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

9. 1 - Encerrado o prazo das inscrições, será divulgado no Diário Ofi-

cial do Estado do Rio de Janeiro e nos sites www.makiya-

ma.com.br/concursos/detranrj a relação dos candidatos efetivamente

inscritos.

9.2 - A data prevista para aplicação da prova objetiva/redação consta

no Anexo I deste Edital.

9.3 - A confirmação oficial acerca do dia, horário e local para a rea-

lização da prova será através de Edital de Convocação para a Prova

a ser disponibilizado no site e www.makiyama.com.br e publicado no

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro após o encerramento do

prazo para recurso contra o indeferimento das inscrições.

9.4 - Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e

consulta acerca do dia, horário e local de aplicação da prova.

9.5 - Não serão enviadas convocações individuais, o candidato deverá

acessar o site www.makiyama.com.br e imprimir a sua convocação in-

dividual.

9.5.1 - No período previsto no Cronograma - Anexo I, o candidato

deverá acessar o site www.makiyama.com.br/concursos/detranrj e im-
primir o seu cartão de Convocação Individual.

9.5.2 - Acessar o link “Cartão de Convocação Individual”.

9.5.3 - Informar o número do seu CPF e imprimir o Cartão de Con-

vocação Individual - CCI, que conterá informações quanto à data, ho-

rário e local de realização da prova objetiva.

9.5.4 - Conferir os dados constantes do CCI, verificando se estão cor-

retos. Havendo inexatidão nas informações, informar de imediato, as

retificações necessárias através da área de Registro de Ocorrências

no site www.makiyama.com.br/concursos/detranrj.

9.5.5 - Será de responsabilidade exclusiva do candidato a verificação

de seus dados no Cartão de Convocação Individual, assumindo as

consequências advindas.

9.5.6 - A existência de informações quanto à data, horário e local de

realização da Prova no Cartão de Convocação de Inscrição não exime

o Candidato do dever de acompanhar, pelo Diário Oficial do Estado

do Rio de Janeiro, as publicações de todos os Atos e Editais refe-

rentes ao Concurso Público.

10 - DAS PROVAS OBJETIVAS

10.1 - A Primeira Etapa do Concurso Público constará de aplicação

de Prova Objetiva e da Prova de Redação

10.2 - A Prova Objetiva (escrita), de caráter eliminatório e classifica-

tório, terá duração de 4 (quatro) horas, com 50 (cinquenta) questões

de múltipla escolha, valendo 2 (dois) ponto cada questão, num total

de 100 (cem) pontos, em conformidade com o Anexo IV deste Edi-

tal.

10.3 - Todas as questões constarão de 5 (cinco) alternativas e uma

única opção correta.

10.4 - As questões serão elaboradas com base no conteúdo progra-

mático descrito no Anexo V.

10.5 - O candidato deverá obrigatoriamente escolher um idioma dentre

Espanhol e Inglês para realizar as questões de língua estrangeira da

Prova.

10.6 - Serão eliminados do concurso os candidatos que não alcan-

çarem o valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos no

total de questões da Prova Objetiva, em conformidade com o Anexo
IV.

11- DA PROVA DE REDAÇÃO

11.1 - A Prova de Redação ocorrerá no mesmo dia e horário da Pro-

va Objetiva, conforme data definida no Anexo I deste Edital, e deverá

ser realizada dentro do período determinado para a realização de am-

bas as provas, de 04 (quatro) horas, conforme o item 10.2

11.2 - A ortografia utilizada na redação deverá estar em conformidade

com o Acordo Ortográfico vigente no País.

11.3 - O candidato somente terá sua redação avaliada e pontuada se

tiver obtido, na Prova Objetiva, o mínimo de nota maior ou igual a

50,00.

11.4 - A Folha de Redação que será corrigida é identificada somente

com o número de inscrição do candidato.

11.4.1 - O candidato que se identificar na redação será automatica-

mente eliminado.

11.5 - A parte da Folha de Redação onde consta o nome do can-

didato e sua assinatura é destacável após o preenchimento da reda-

ção.

11.6 - Após o preenchimento da redação, o candidato será respon-

sável por destacar a sua identificação da Folha de Redação e entre-

gá-la separadamente ao aplicador.

11.7 - Toda redação será avaliada por dois profissionais habilitados,

que atribuirão a ela uma nota total de zero a cem, de forma individual

e sigilosa, ou seja, de tal modo que um avaliador não tenha conhe-

cimento da nota atribuída pelo outro.

11.8 - A nota da redação será igual à média aritmética das notas dos

dois professores avaliadores.

11.9 - Será considerada fora do tema, recebendo nota zero, a reda-

ção que fugir completamente ao assunto proposto pelo tema da pro-

va, ou apresente como tema outro assunto sugerido por algum outro

texto constante da prova.

11.10 - Nos casos em que o candidato fizer cópia do tema proposto

(enunciado) ou de parte dele, o número de linhas correspondente à

cópia será descontado. Se as linhas restantes não somarem, no mí-

nimo, 20 (vinte), a redação receberá nota zero.

11.11 - Receberá nota zero, ainda: a redação em versos; a redação

que não apresentar, no mínimo 20 (vinte) linhas, sem contar o título;

a redação escrita a lápis; a redação que fugir às orientações dadas

no caderno de provas.

11.12 - O título da redação não será contado como linha de reda-

ção.

11.13 - Os itens avaliados e as formas de pontuação da redação são

os seguintes:


