
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

ATO EDITAL Nº 01/2006

O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, no uso de suas atribuições e considerando o 
disposto na Portaria MP do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão nº 208 de 21 de julho de 2005 e Portaria MEC n º  2.972 , de 30 de agosto de 
2005, que autorizam a nomeação de servidores para cargos da carreira técnico-administrativa e, ainda, em conformidade com a Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, alterada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997, torna público o presente Edital contendo normas e procedimentos para a 
realização de Concurso Público de Provas.

I – DO PROCESSO SELETIVO E DAS VAGAS

I.1. As vagas oferecidas, assim como a formação mínima exigida, são apresentadas nos quadros abaixo:

CARGO NÍVEL NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE VAGA
S

Titulação/Perfil

Arquivista SUPERIOR E Maracanã 2 Graduação em Arquivologia
Arquiteto SUPERIOR E Maracanã 1 Graduação em Arquitetura

Pedagogo SUPERIOR E
Maracanã 1

Nova 
Iguaçu 1 Graduação em Pedagogia

Tecnólogo SUPERIOR E Nova 
Iguaçu 1 Cursos  Superior  de  Tecnologia  em  Informática  com  experiência  em 

manutenção de computadores
Assistente  em 
Administração MÉDIO D Nova 

Iguaçu 7 Nível Médio Completo

I.2. Os candidatos aprovados, pare serem nomeados, deverão possuir, quando for o caso, o registro do orgão de classe competente.

II- DISPOSIÇÕES GERAIS

II.1.O Concurso Público será realizado na cidade do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade da Direção-Geral do CEFET/RJ e operacionalizado pela Divisão 
de Concurso e executado pela Comissão Permanente de Concursos (COPEC).
II.2. As remunerações dos cargos oferecidos para esse concurso constam do Anexo I deste Edital. 
II.3. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme estabelecido no artigo 19, da Lei nº 8.112/90, alterado pelo artigo 22, da Lei nº 
8.270/91 e Lei nº 9.436/96, salvo quando legislação especial estabelecer jornada diversa.
II.4. O concurso destina-se ao provimento dos cargos autorizados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
II.5.As vagas serão preenchidas em ordem rigorosa de classificação, obedecido o quadro de vagas apresentado no item I.1.



III – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

III.1. São requisitos básicos para a investidura no cargo público:
a)  Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, Art. 13, da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72;
b) a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) o gozo dos direitos políticos;
d) a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
e) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
f) aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
g) não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de 
cargos, na forma dos inciso XVI e § 10º do Artigo 37 da Constituição Federal;
h) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível  com a investidura em cargo público federal,  prevista no Artigo 137 da Lei 
8.112/90; 
i) comprovação da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria de Receita Federal.
III.2. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em Lei, além dos pré-requisitos constantes no quadro do item I.1 deste Edital.
IV – DAS INSCRIÇÕES

IV.1. As inscrições serão realizadas no período de 7 a 21 de março de 2006, no Campus III do CEFET/RJ situado à Rua General Canabarro, 552 – Maracanã, Rio de Janeiro, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 15 às 18 horas.

IV.2. No ato da inscrição,  os candidatos deverão preencher formulário próprio fornecido pela COPEC e apresentar o original do documento oficial  de 
identidade e o comprovante da taxa de inscrição Guia de Recolhimento da União (GRU).
IV.3 O pagamento da taxa de inscrição, no valor principal de R$ 15,00 (quinze reais), deverá ser feito mediante GRU (Guia de Recolhimento da União), 
extraída  de   https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp,  informando  código  e  gestão  da  Unidade  Favorecida,  153010  e  15244, 
respectivamente, e código de recolhimento, 28832-2, além do CPF e nome do contribuinte (o candidato).
IV.4. Não haverá devolução, em hipótese alguma, da taxa ou de outras importâncias pagas, a qualquer título, para sua realização. Não haverá, também, 
isenção da taxa de inscrição.
IV.5. As informações prestadas no formulário de inscrição, fornecido no próprio local, incluindo as declarações pertinentes, são da inteira responsabilidade do 
candidato, sendo excluído do processo seletivo, em qualquer oportunidade, aquele que prestar informações inverídicas ou se inscrever para um cargo para o 
qual não possuir a titulação mínima exigida.
IV.6. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-simile, internet, condicional e/ou estemporânea. Verificando, a qualquer tempo, o reconhecimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, será ela cancelada.
IV.7. Ao efetivar a inscrição, o candidato receberá o programa do concurso no campo de conhecimento por ele indicado na ficha de inscrição e assumirá o  
compromisso de aceitação das normas fixadas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp


IV.8. Será permitida a inscrição por procuração de fé pública, emitida em cartório, observando o exposto no ítem IV.4, mediante entrega do respectivo 
mandado, acompanhado de cópia do documento oficial de identidade do candidato e apresentação de identidade do portador. Deverá ser apresentada uma 
procuração para cada candidato.
IV.9. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de 
eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.
IV.10. Uma vez concretizada a inscrição, em hipótese alguma poderá ocorrer alteração da escolha da vaga concorrida, exceto no caso em que o erro for de 
responsabilidade do CEFET/RJ.

V - DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

V.1. As pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 37 
do Decreto Federal 3.298/99, é assegurado o direito de inscrição para os cargos em concurso, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. O 
candidato portador de deficiência concorrerá às vagas existentes por cargos, sendo-lhes reservado o percentual de 5% (cinco por cento) em face da classificação obtida. 
Assim, tendo em vista o previsto no § 1º , do artigo 37, do Decreto 3.298/99 (“caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, 
este deverá ser levado até o primeiro número inteiro subseqüente”), e ainda considerando os cargos e vagas constantes do quadro do item I.1 do presente Edital com 
quantidade a partir de 2 (duas) será reservada 1 (uma) vaga a pessoas portadoras de deficiência. Com relação aos cargos  para os quais só existe a previsão de uma vaga, por 
impossibilidade de aplicação da regra do referido parágrafo, não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência.

V.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298/99.

V.3. Os candidatos citados no item anterior deverão apresentar, no ato da inscrição, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, nos termos do código 
correspondente à Classificação Internacional da Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.

V.4. Uma junta médica do CEFET/RJ poderá, se julgar necessário, convocar o candidato para se submeter à perícia médica, que terá decisão conclusiva sobre sua qualificação 
como deficiente, para fins de inscrição no concurso, e sua aptidão para o cargo, observada a compatibilidade da deficiência.

V.5. O candidato amblíope ou cego deverá solicitar por escrito, no momento da inscrição, a confecção de prova especial ampliada (especificando o tipo de grau para a 
ampliação) ou o acompanhamento de monitor, sem o que estará impossibilitado de realizar a primeira prova do concurso, seja qual for o motivo alegado.

V.6. A vaga que, reservada a deficiente físico, não for provida, seja por falta de candidatos, reprovação no concurso, contra-indicação na perícia médica ou qualquer outro 
motivo, será preenchida por candidato não portador de deficiência, observada a ordem de classificação dos aprovados no concurso.

V.7. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Nº 3.298/99 particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das 
provas e à nota mínima exigida. Os benefícios previstos no referido artigo, parágrafos 1º e 2º, deverão ser requeridos, por escrito, durante o período de inscrição.

VI- DA ESTRUTURA DO CONCURSO



VI.1. O concurso será realizado através de Prova Escrita constando de questões de proposições múltipla escolha que versarão sobre o conteúdo das matérias entregues, no ato 
da inscrição.

VI.2. A prova será realizada na cidade do Rio de Janeiro, no dia 9 de abril de 2006 às 8 horas, nos locais definidos previamente e terá 4 (quatro) horas de  
duração. 
VI.3.  Os  candidatos  deverão  apresentar-se,  às  suas  expensas,  no  local  indicado  60  (sessenta)  minutos  antes  do  horário  determinado,  munidos  do 
documento de identificação oficial.
VI.3.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo 
ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em orgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, em formulário próprio.
VI.3.2. Serão, também, submetidos à identificação especial, o candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador.
VI.3.2. Não serão aceitos como documentos de identidade certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou cópias de documentos de identidade, ainda que 
autenticadas.
VI.4. Não será admitido o ingresso ao local de prova, de candidato que não se identificar na forma do item VI.3, e que apresentar após o horário estabelecido 
para início da prova.
VI.5. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou o retardamento do candidato na sua eliminação do Concurso Público, 
seja qual for o motivo alegado.
VI.6. Não haverá aplicação de prova fora dos locais pré-estabelecidos.
VI.7. Será excluído do concurso o candidato que:
a) durante a realização das provas proceder qualquer espécie de consulta, fazer uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros equipamentos 
eletrônicos;
b) se for surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outros candidatos, bem como utilizando-se de livros, notas ou impressos não 
permitidos.
c) ausentar-se da sala de provas sem acompanhamento do fiscal.
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes e com os candidatos;
e) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha respostas e/ou as folhas de texto definitivo;
g) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de rascunho e/ou nas folhas de texto definitivo;
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo público.
VI.8. Será atribuída nota zero:  a) à questão da prova cuja resposta no cartão não tenha sido devidamente assinalada ou que contenha mais de uma 
alternativa assinalada, borrões, emendas ou rasuras;  b) á prova que o candidato faltar.
VI.9. A prova escrita será composta de questões objetivas de proposições múltiplas, contendo, no máximo, cinco proposições com uma única opção correta.
VI.10. O candidato ao terminar a prova, entregará ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido.



VI.11.  Quando, após a prova,  for  constatado,  por  meio eletrônico,  estatístico,  visual,  grafológico ou por  investigação policial,  ter  o candidato  utilizado 
processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do processo seletivo público.
VI.12. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação da prova em razão de afastamento de candidato da sala de prova.   
VI.13. No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação da prova e/ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao conteúdo da prova.
VI.14. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da 
prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
VI.15.  Serão  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  os  prejuízos  advindos  do  preenchimento  indevido  da  folha  de  respostas.  Serão  consideradas 
marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com a folha de respostas.
VI.16. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado 
condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um agente devidamente treinado.
VI.17. A Prova Escrita constará de um número de questões, dependendo dos níveis dos cargos, sendo assim composta:

NÍVEL SUPERIOR
. Parte I ( P1) – Conhecimentos Específicos: constando de 25 (vinte e cinco) questões, valor total 50 (cinqüenta) pontos. 
. Parte II (P2) - Língua Portuguesa:  constando de 10 (dez) questões, valor total de 20 (vinte) pontos.
. Parte III (P3) - Matemática: constando de 10 (dez) questões, valor total de 20 (vinte) pontos.
. Parte IV (P4) - Informática: constando de 5 (cinco) questões, valor total de 10 (dez) pontos.
Nota Final (NF) = P1+P2+P3+P4
                                       10
NÍVEL MÉDIO
. Parte I ( P1) – Língua Portuguesa: constando de 25 (vinte e cinco) questões, valor total 50 (cinqüenta) pontos.
. Parte II ( P2) – Matemática: constando de 20 (vinte) questões, valor total de 40 (quarenta) pontos.
. Parte III (P3) - Informática: constando de 5 (cinco) questões, valor total de 10 (dez) pontos.
Nota Final (NF) = P1+P2+P3
                                    10

VII -  DO PROCESSO SELETIVO

VII.1. O processo seletivo para o preenchimento das vagas discriminadas neste Edital constará de uma prova escrita com caráter eliminatório
VII.2. A prova escrita avaliará os conhecimentos do candidato sobre conteúdos especificados de acordo com os programas de concurso correspondentes a cada campo de 
conhecimento



VIII - DA PROVA

VIII.1. A prova deste concurso terá sua realização no dia 9 de abri de 2006.

VIII.2. No dia 6 de abril de 2006 COPEC divulgará na página oficial do CEFET/RJ (http://www.cefet-rj.br), o local da prova escrita.

VIII.3. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta do horário e local de realização das provas.
VIII.4. A prova escrita, com duração de 4 (quatro) horas, será totalmente objetiva e avaliará a extensão e a profundidade de conhecimentos dos candidatos para as respectivas 
áreas de atuação.
VIII.5. O candidato deverá comparecer ao local da prova escrita munido de carteira de identidade, 1 (uma) hora antes do seu início.
VIII.6. A prova escrita será feita, obrigatoriamente, à caneta, de cor azul ou preta, e será vedado ao candidato portar “pagers”, telefones celulares ou quaisquer outros meios de 
comunicação durante o período de realização da prova.
VIII.7. Na correção da prova escrita, será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). 
VIII.8. O candidato cuja nota da prova escrita seja menor que 5,0 (cinco) será eliminado do processo seletivo.
VIII.9. O resultado da prova escrita será divulgado no dia 19 de abril de 2006, na página oficial do CEFET-RJ (http://www.cefet-rj.br

IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

IX.1. Os candidatos habilitados em cada campo do conhecimento serão classificados por em ordem decrescente de nota final.
IX.2. Para fins de classificação, em caso de empate, serão considerados, por ordem, os seguintes critérios:
NÍVEL SUPERIOR
a) maior grau obtido nas questões de Conhecimento Específico (P1);
b) maior grau obtido na nas questões de Língua Portuguesa (P2);
c) maior grau obtido nas questões de Matemática (P3);
d) maior grau obtido nas questões de Informática (P4)
e) ser servidor público;
f) idade dos candidatos, da maior para a menor.
NÍVEL MÉDIO
a) maior grau obtido nas questões de Língua Portuguesa (P1);
b) maior grau obtido nas questões de Matemática (P2);
c) maior grau obtido na nas questões de Informática(P3);
d) ser servidor público;
e) idade dos candidatos, da maior para a menor.
X – DOS RECURSOS

http://www.cefet-rj.br/


X.1. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão afixados nos quadros de aviso do CEFET/RJ, no mesmo local da inscrição, e divulgado na Internet, no 
endereço eletrônico http://www.cefet-rj.br 
X.2. O candidato que desejar interpor recursos contra questões da prova ou contra os gabaritos oficiais, disporá de dois dias úteis, a contar da divulgação desses gabaritos, no 
horário das 9 às 17 horas, no Protocolo Geral do CEFET/RJ.
X.3. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e instruídos, constando nome do candidato, número de inscrição, cargo a que concorre, telefone e endereço para 
correspondência e deverão ser dirigidos à Direção Geral do CEFET/RJ.
X.4. Não será aceito recurso via postal, via fax ou via correio eletrônico, tampouco será aceito recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências e/ou fora de 
qualquer  uma  das  especificações  estabelecidas  neste  edital  –  ou  em outros  editais  que  vierem a  ser  publicados.  Os  recursos  assim recebidos  pelo  CEFET/RJ  serão 
preliminarmente indeferidos.
X.5. Em caso de deferimento do recurso, será feito a retificação do Gabarito Oficial.
X.6.  Se  do  exame de  recursos  resultar  a  anulação  de  questão  integrante  da  prova,  a  pontuação  correspondente  a  essa  questão  será  atribuída  a  todos  os  candidatos, 
independentemente de terem recorrido . Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de questão integrante da prova, essa alteração valerá 
para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
X.7. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso de recurso ou recursos de gabarito oficial definitivo. 

XI – DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
XI.1. O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Diretor-Geral do CEFET/RJ e publicado no Diário Oficial da União, dentro dos prazos legais.
XI.2.  A COPEC divulgará o  resultado final  do concurso no dia 19 de  abril  de 2006,  a  partir  das  17 horas,  na  página oficial  do CEFET/RJ ( http://www.cefet-rj.br), 
encaminhando-o, também à imprensa do Rio de Janeiro, não se responsabilizando, no entanto, por sua publicação e teor.

XII – DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
XII.1. O prazo de validade do processo de seleção objeto deste Edital será de 1 (um) ano, a contar a partir da data de publicação do resultado final no Diário Oficial da União, 
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período, a critério do CEFET/RJ.
XIII – DA NOMEAÇÃO
XIII.1. Os candidatos aprovados e classificados serão nomeados conforme a Lei 8.112/1990, mediante assinatura do Termo de Posse.
XIII.2. Não poderão ser nomeados aqueles que se encontram incompatibilizado para nova investidura em cargo público federal nos termos do disposto no 
Art. 137, Parágrafo Único, da Lei n. 8.112/1990.
XIII.3. Somente serão empossados os candidatos considerados aptos em inspeção de saúde, a ser realizada pelo Médico do Trabalho do CEFET/RJ ou por profissionais de seu 
Quadro Regular de Pessoal, especificamente designados pela Diretoria de Administração e Finanças para esse fim, ou por instituições especializadas, credenciadas perante seu 
Plano de Saúde, que receba expressa autorização da mesma Diretoria para proceder a referida inspeção.
XIII.4. O candidato julgado inapto em inspeção de saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ciência, poderá interpor recurso ao Serviço Médico do Centro.
XIII.5. Por ocasião da posse serão exigidos dos classificados a apresentação de todos os documentos relacionados no item 1, do Capítulo III, deste Edital, bem como demais 
documentos exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos do Centro. 
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
XIV.1. Será eliminado do processo de seleção o candidato que
a) desrespeitar as normas contidas neste Edital; 
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b) faltar ou chegar atrasado a qualquer prova;
c) utilizar meios ilícitos para a realização do processo seletivo.
XIV.2. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada das provas.
XIV.3. Será publicado no Diário Oficial da União apenas a relação dos candidatos aprovados, classificados até o dobro do número de vagas previstas no presente Edital, de 
conformidade com o Art. 13 da Portaria nº 450/2002 do Ministério de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.
XIV.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no concurso, valendo para esse fim a publicação no Diário Oficial da União.
XIV.5. A inexatidão ou irregularidade de documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição.
XIV.6. O Diretor Geral poderá revogar este  Concurso por conveniência administrativa e deverá anulá-lo,  parcial  ou totalmente,  por vício,  irregularidade insanável ou 
ilegalidades.
XIV.7. O candidato convocado para a realização de qualquer etapa do processo seletivo público e que não atendê-la no prazo estipulado pelo CEFET/RJ será considerado 
desistente, sendo automaticamente excluído do cadastro e do processo seletivo público.
XIV.8. Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer fase do processo seletivo público serão de inteira responsabilidade do candidato.
XIV.9. A inscrição do candidato implicará aceitação expressa das normas para o concurso contidas neste Edital e demais regulamentos pertinentes. 
XIV.10. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão submetidos ao Diretor-Geral do CEFET/RJ, para resolução.

Rio de Janeiro,  31 de  outubro  de  2003.

##ASS MIGUEL BADENES PRADES FILHO
##CAR Diretor-Geral



ANEXO I
QUADRO DE CARGOS E REMUNERAÇÕES

CARGO DESCRIÇÃO NÍVEL DE 
CLASSIFICA

ÇÃO

NÍVEL DE 
CAPACITAÇ

ÃO

PADRÃO 
DE 

VENCIMEN
TO

REMUN  (R$)

Arquivista Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar projetos de 
museus  e  exposições,  organizar  acervos;  dar  acesso  à  informação,  conservar 
acervos;  preparar  ações  educativas  e  culturais,  planejar  e  realizar  atividades 
técnico-administrativas,  orientar  implantação  de  atividades  técnicas.  Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

E I 1 1.483,86

Arquiteto  e 
Urbanista

Elaborar  planos  e  projetos  associados  à  arquitetura  em todas  as  suas  etapas, 
definindo  materiais,  acabamentos,  técnicas,  metodologias,  analisando  dados  e 
informações;  fiscalizar  e  executar  obras  e  serviços,  desenvolver  estudos  de 
viabilidade financeiros, econômicos, ambientais; prestar serviços de consultoria e 
assessoramento, bem como assessorar no estabelecimento de políticas de gestão. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

E I 1 1.483,86

Pedagogo Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto pedagógico de 
escolas de educação infantil,  de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe 
escolar;  viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da 
comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

E I 1 1.483,86

Tecnólogo Estudar, planejar, projetar, especificar e executar projetos específicos na área de 
atuação. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

E I 1 1.483,86

Assistente em 
Administração

Dar  suporte  administrativo  e  técnico  nas  áreas  de  recursos  humanos, 
administração,  finanças  e  logística;  atender  usuários,  fornecendo  e  recebendo 
informações;  tratar  de  documentos  variados,  cumprindo  todo  o  procedimento 
necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços 
áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

D I 1 1.253,05



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

##ATO PORTARIAS

##RETIFICAÇÃO

No Edital nº 1/2006, publicado no D.O.U. de 19/01/06, Seção 03, págs. 14 a 16, que torna público edital contendo 
normas e procedimentos para realização de Concurso Público de Provas,
Onde se lê:  “Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2003”;
Leia-se: “Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2006”. 

##ASS MIGUEL BADENES PRADES FILHO
##CAR Diretor-Geral

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

##ATO EDITAL 002/2006

##TEX O Diretor Geral em Exercício do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - 
CEFET/RJ, no uso de suas atribuições, resolve:
1.  Alterar, conforme disposto abaixo, as datas referentes ao Concurso Público de Provas de que trata o Edital 001/2006, para 
provimento de cargos da carreira técnico-administrativa do CEFET/RJ:
I. Incrições:  10 a 28 de abril de 2006
II. Realização da Prova Escrita: 14 de maio de 2006
III. Resultado da Prova Escrita: 23 de maio de 2006
2.  No dia 08 de maio de 2006, a Comissão Permanente de Concursos – COPEC fará divulgar, na página oficial do 
CEFET/RJ (www.cefet-rj.br) o local de realização da Prova Escrita.

Rio de Janeiro,  03  de fevereiro de 2006.

##ASS CARLOS ARTEXES SIMÕES
##CAR Diretor-Geral em Exercício

http://www.cefet-rj.br/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

EDITAL No 003/2006

O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, no uso 
de suas atribuições e considerando o disposto nas Portarias do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e 
MEC  que  autorizam  a  nomeação  de  servidores  para  cargos  da  carreira  técnico-administrativa  e,  ainda,  em 
conformidade com a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, alterada pela Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 
torna público o presente Edital contendo normas e procedimentos para a realização de Concurso Público de Provas. 

I. DO PROCESSO SELETIVO E DAS VAGAS

I.1. As vagas oferecidas, assim como a formação mínima exigida, são apresentadas no quadro abaixo.

CARGO NÍVEL CLASSE UNIDADE VAGAS Titulação/Perfil

Administrador SUPERIO
R E Mª da 

graça 1 Graduação em Administração

Analista de 
Tecnologia da 

Informação

SUPERIO
R E Maracanã 1

Graduação de Bacharelado em 
Ciência da Computação ou 
Informática com experiência 

mínima de 2 (dois) anos na área 
de rede de telecomunicações

Pedagogo SUPERIO
R E Mª da 

Graça 1 Graduação em Pedagogia

Bibliotecário-
Documentalista

SUPERIO
R E Mª da 

Graça 1 Graduação em Biblioteconomia

Contador SUPERIO
R E Maracanã 1 Graduação  em  Ciências 

Contabeis
Técnico em 
Assuntos 

Educacionais

SUPERIO
R E Mª da 

Graça 1 Graduação em Pedagogia

Sub-Total 6
CARGO NÍVEL CLASSE UNIDADE VAGAS Titulação/Perfil

Assistente em 
Administração MÉDIO D

Maracanã 4
Mª da 
Graça 3 Nível Médio completo

Técnico de 
laboratório MÉDIO D

Maracanã 1

Mª da 
Graça 1

Curso Técnico de Informática 
com experiência comprovada de 
no mínimo 3 (três) anos na área 
de suporte técnico ao usuário, 

instalação, configuração e 
manutenção de equipamentos de 

informática



Técnico de 
Tecnologia da 

Informação
MÉDIO D Maracanã 1

Curso Técnico de Informática 
com experiência comprovada de 
no mínimo 3 (três) anos na área 

de programação e 
desenvolvimento em web 

Sub-Total 10
Total de Vagas 16

I.2. Os candidatos aprovados, para serem nomeados, deverão possuir, quando for o caso, o registro do 
orgão de classe competente.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS

II.1. O Concurso Público será realizado na cidade do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade da Direção Geral do 
CEFET/RJ, e operacionalizado e executado pela Comissão Permanente de Concursos (COPEC).
II.2. As remunerações dos cargos oferecidos para esse concurso constam do Anexo I deste Edital.

II.3. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme estabelecido no artigo 19, da Lei nº 8.112/90, 
alterado pelo artigo nº 22, da Lei nº 8.270/91 e Lei nº 9.436/96, salvo quando legislação especial estabelecer jornada 
diversa.

II.4. O Concurso destina-se ao provimento dos cargos autorizados pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão.

II.5. As vagas serão preenchidas em ordem rigorosa de classificação, obedecido o quadro de vagas apresentado no 
item I.1.

III. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO

III.1. São requisitos básicos para a investidura no cargo público:

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos 
políticos, nos termos do parágrafo 1º, Art. 13, da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72;

b) idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) gozo dos direitos políticos;
d) quitação com as obrigações eleitorais e militares;
e) nível de escolaridade exigido para o cargo;
f) aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
g) não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função 

pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma dos inciso XVI e § 10º do Artigo 37 da 
Constituição Federal;

h) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo 
público federal, prevista no Artigo 137 da Lei 8.112/90; 

i) comprovação da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria de Receita Federal.

III.2. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em Lei, além 
dos pré-requisitos constantes no quadro do item I.1 deste Edital.

IV. DAS INSCRIÇÕES

IV.1. As inscrições serão realizadas no período de 10 a 28 de abril de 2006, no Campus III do CEFET/RJ situado à 
Rua General Canabarro, 552 – Maracanã, Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, no horário das 15 às 18 horas.
IV.2. No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher formulário próprio fornecido pela COPEC e 
apresentar o original do documento oficial de identidade e o comprovante da taxa de inscrição Guia de 
Recolhimento da União (GRU).



IV.3 O pagamento da taxa de inscrição, no valor principal de R$ 15,00 (quinze reais), deverá ser feito 
mediante  GRU  (Guia  de  Recolhimento  da  União),  extraída  de 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp,  informando  código  e  gestão  da  Unidade 
Favorecida, 153010 e 15244, respectivamente, e código de recolhimento, 28832-2, além do CPF e nome 
do contribuinte (o candidato).

IV.4. Não haverá devolução, em hipótese alguma, da taxa ou de outras importâncias pagas, a qualquer 
título, para sua realização. Não haverá, também, isenção da taxa de inscrição.

IV.5.  As  informações  prestadas  no  formulário  de  inscrição,  fornecido  no  próprio  local,  incluindo  as 
declarações  pertinentes,  são  da  inteira  responsabilidade  do  candidato,  sendo  excluído  do  processo 
seletivo, em qualquer oportunidade, aquele que prestar informações inverídicas ou se inscrever para um 
cargo para o qual não possuir a titulação mínima exigida.

IV.6.  Não serão aceitas  inscrições  por  via  postal,  fac-simile,  internet,  condicional  e/ou estemporânea. 
Verificando,  a  qualquer  tempo,  o  reconhecimento  de inscrição que  não  atenda  a  todos  os  requisitos 
fixados, será ela cancelada.

IV.7. Ao efetivar a inscrição, o candidato receberá o programa do concurso no campo de conhecimento por 
ele indicado na ficha de inscrição e assumirá o compromisso de aceitação das normas fixadas neste Edital, 
das quais não poderá alegar desconhecimento.

IV.8. Será permitida a inscrição por procuração de fé pública, emitida em cartório, observando o exposto 
no ítem IV.4, mediante entrega do respectivo mandado, acompanhado de cópia do documento oficial de 
identidade  do  candidato  e  apresentação  de  identidade  do  portador.  Deverá  ser  apresentada  uma 
procuração para cada candidato.

IV.9. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por 
seu  procurador,  arcando  com  as  conseqüências  de  eventuais  erros  de  seu  representante  no 
preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.

IV.10. Uma vez concretizada a inscrição, em hipótese alguma poderá ocorrer alteração da escolha da vaga 
concorrida, exceto no caso em que o erro for de responsabilidade do CEFET/RJ.
    
V. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

V.1. As pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 37 do Decreto Federal 3.298/99, é assegurado o direito de 
inscrição para os cargos em concurso, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. O 
candidato portador de deficiência concorrerá às vagas existentes por cargos, sendo-lhes reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) em face da classificação obtida. Assim, tendo em vista o previsto no § 1º , do artigo 37, do Decreto 
3.298/99 (“caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá 
ser levado até o primeiro número inteiro subseqüente”), e ainda considerando os cargos e vagas constantes do 
quadro do item I.1 do presente Edital com quantidade a partir de 2 (duas) será reservada 1 (uma) vaga a pessoas 
portadoras de deficiência. Com relação aos cargos  para os quais só existe a previsão de uma vaga, por impossibilidade 
de aplicação da regra do referido parágrafo, não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência.

V.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
artigo 4º do Decreto nº 3.298/99.
 
V.3. Os candidatos citados no item anterior deverão apresentar, no ato da inscrição, laudo médico atestando a espécie e 
o grau ou nível da deficiência, nos termos do código correspondente à Classificação Internacional da Doença – CID, 
bem como a provável causa da deficiência.

V.4. Uma junta médica do CEFET/RJ poderá, se julgar necessário, convocar o candidato para se submeter à perícia 
médica, que terá decisão conclusiva sobre sua qualificação como deficiente, para fins de inscrição no concurso, e sua 
aptidão para o cargo, observada a compatibilidade da deficiência.

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp


V.5. O candidato amblíope ou cego deverá solicitar  por escrito,  no momento da inscrição, a confecção de prova 
especial ampliada (especificando o tipo de grau para a ampliação) ou o acompanhamento de monitor, sem o que estará 
impossibilitado de realizar a primeira prova do concurso, seja qual for o motivo alegado.

V.6. A vaga que, reservada a deficiente físico, não for provida, seja por falta de candidatos, reprovação no concurso, 
contra-indicação  na  perícia  médica  ou  qualquer  outro  motivo,  será  preenchida  por  candidato  não  portador  de 
deficiência, observada a ordem de classificação dos aprovados no concurso.

V.7. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais  previstas no Decreto Nº 3.298/99 
particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das 
provas e à nota mínima exigida. Os benefícios previstos no referido artigo, parágrafos 1º e 2º, deverão ser requeridos, 
por escrito, durante o período de inscrição.

VI. DA ESTRUTURA DO CONCURSO

VI.1. O concurso será realizado através de Prova Escrita constando de questões de proposições múltipla escolha que 
versarão sobre o conteúdo das matérias entregues, no ato da inscrição.

VI.2. A prova será realizada na cidade do Rio de Janeiro, no dia 14 de maio de 2006 às 8 horas, nos locais 
definidos previamente e terá 4 (quatro) horas de duração. 

VI.3. Os candidatos deverão apresentar-se, às suas expensas, no local indicado 60 (sessenta) minutos 
antes do horário determinado, munidos do documento de identificação oficial.

VI.3.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento 
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em orgão policial,  expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, em formulário próprio.

VI.3.2. Serão, também, submetidos à identificação especial, o candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.

VI.3.3.  Não serão aceitos  como documentos de identidade certidões de nascimento,  títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade 
nem  documentos  ilegíveis,  não  identificáveis  e/ou  cópias  de  documentos  de  identidade,  ainda  que 
autenticadas.

VI.4. Não será admitido o ingresso ao local de prova, de candidato que não se identificar na forma do item 
VI.3, e que apresentar após o horário estabelecido para início da prova.

VI.5. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou o retardamento do 
candidato na sua eliminação do Concurso Público, seja qual for o motivo alegado.

VI.6. Não haverá aplicação de prova fora dos locais pré-estabelecidos.

VI.7. Será excluído do concurso o candidato que:

a) durante a realização da prova proceder qualquer espécie de consulta, fazer uso de máquinas 
calculadoras, telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos;

b) for surpreendido durante a realização da prova em comunicação com outros candidatos, bem como 
utilizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos;

c) ausentar-se da sala de provas sem consentimento do fiscal;



d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação dada prova, com 
as autoridades presentes ou com outros candidatos;

e) recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização;

f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas e/ou a folha de texto 
definitivo;

g) descumprir as instruções contidas no caderno de prova, na folha resposta, na folha de rascunho 
e/ou nas folhas de texto definitivo;

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, 
em qualquer etapa do processo seletivo público. 

VI.8. Será atribuída nota zero:

a) à questão da prova cuja resposta no cartão não tenha sido devidamente assinalada ou que 
contenha mais de uma alternativa assinalada, borrões, emendas ou rasuras;

b) á prova que o candidato faltar.

VI.9.  A  prova  escrita  será  composta  de  questões  objetivas  de  proposições  múltiplas,  contendo,  no 
máximo, cinco proposições com uma única opção correta.

VI.10. O candidato ao terminar a prova, entregará ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido.

VI.11. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação  policial,  ter  o  candidato  utilizado  processos  ilícitos,  sua  prova  será  anulada  e  ele  será 
automaticamente eliminado do processo seletivo público.

VI.12. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação da prova em razão 
de afastamento de candidato da sala de prova.   

VI.13. No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 
da prova e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da prova.

VI.14. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o 
único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade  do  candidato,  que  deverá  proceder  em conformidade com as  instruções específicas 
contidas  neste  edital  e  na  folha  de  respostas.  Em  hipótese  alguma  haverá  substituição  da  folha  de 
respostas por erro do candidato.

VI.15. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da 
folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este 
edital e/ou com a folha de respostas.

VI.16. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo 
em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o 
candidato será acompanhado por um agente devidamente treinado.

VI.17. A Prova Escrita constará de um número de questões, dependendo dos níveis dos cargos, sendo 
assim composta:

NÍVEL SUPERIOR

• Parte I (P1) – Conhecimentos Específicos: constando de 25 (vinte e cinco) questões, valor total 
de 50 (cinqüenta) pontos.



• Parte II (P2) – Língua Portuguesa: constando de 10 (dez) questões, valor total de 20 (vinte) 
pontos.

• Parte III (P3) – Matemática: constando de 10 (dez) questões, valor total de 20 (vinte) pontos.
• Parte IV (P4) – Informática: constando de 5 (cinco) questões, valor total de 10 (dez) pontos.

Nota Final (NF) =   P1 + P2 + P3 + P4 
10

NÍVEL MÉDIO

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

• Parte I (P1) – Língua Portuguesa: constando de 25 (vinte e cinco) questões, valor total de 50 
(cinqüenta) pontos.

• Parte II (P2) – Matemática: constando de 20 (vinte) questões, valor total de 40 (quarenta) pontos.
• Parte III (P3) – Informática: constando de 5 (cinco) questões, valor total de 10 (dez) pontos.

Nota Final (NF) =   P1 + P2 + P3 
         10

CARGO TÉCNICO

• Parte I (P1) – Conhecimentos Específicos: constando de 25 (vinte e cinco) questões, valor total 
de 50 (cinqüenta) pontos.

• Parte II (P2) – Língua Portuguesa: constando de 10 (dez) questões, valor total de 20 (vinte) 
pontos.

• Parte III (P3) – Matemática: constando de 10 (dez) questões, valor total de 20 (vinte) pontos.
• Parte IV (P4) – Informática: constando de 5 (cinco) questões, valor total de 10 (dez) pontos.

Nota Final (NF) =   P1 + P2 + P3 + P4 
10

VII. DO PROCESSO SELETIVO

VII.1. O processo seletivo para o preenchimento das vagas discriminadas neste Edital constará de uma 
prova escrita com caráter eliminatório

VII.2. A prova escrita avaliará os conhecimentos do candidato sobre conteúdos especificados de acordo 
com os programas de concurso correspondentes a cada campo de conhecimento.

VIII. DA PROVA

VIII.1. A prova deste concurso terá sua realização no dia 14 de maio de 2006.

VIII.2. No dia 8 de Maio de 2006 COPEC divulgará na página oficial do CEFET/RJ (http://www.cefet-rj.br), o local 
da prova escrita.

VIII.3. É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta do horário e local de realização 
das provas.

VIII.4. A prova escrita, com duração de 4 (quatro) horas, será totalmente objetiva e avaliará a extensão e a profundidade de 
conhecimentos dos candidatos para as respectivas áreas de atuação.

VIII.5. O candidato deverá comparecer ao local da prova escrita munido de carteira de identidade, 1 (uma) hora antes do seu 
início.



VIII.6. A prova escrita será feita, obrigatoriamente, à caneta, de cor azul ou preta, e será vedado ao candidato portar “pagers”,  
telefones celulares ou quaisquer outros meios de comunicação durante o período de realização da prova.

VIII.7. Na correção da prova escrita, será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

VIII.8. O candidato cuja nota da prova escrita seja menor que 5,0 (cinco) será eliminado do processo seletivo.

VIII.9. O resultado da prova escrita será divulgado no dia 23 de maio de 2006, na página oficial do CEFET-RJ (http://www.cefet-
rj.br).

IX. DA CLASSIFICAÇÃO

IX.1. Os candidatos habilitados em cada campo do conhecimento serão classificados por em ordem decrescente de nota final.

IX.2. Para fins de classificação, em caso de empate, serão considerados, por ordem, os seguintes critérios:

NÍVEL SUPERIOR

a) maior grau obtido nas questões de Conhecimento Específico (P1);
b) maior grau obtido na nas questões de Língua Portuguesa (P2);
c) maior grau obtido nas questões de Matemática (P3);
d) maior grau obtido nas questões de Informática (P4)
e) ser servidor público;
f) idade dos candidatos, da maior para a menor.

NÍVEL MÉDIO

ASSISTENTE EM  ADMINISTRAÇÃO

a)  maior grau obtido nas questões de Língua Portuguesa (P1);
b)  maior grau obtido nas questões de Matemática (P2);
c)  maior grau obtido na nas questões de Informática(P3);
d) ser servidor público;
e) idade dos candidatos, da maior para a menor.

CARGO TÉCNICO

g) maior grau obtido nas questões de Conhecimento Específico (P1);
h) maior grau obtido na nas questões de Língua Portuguesa (P2);
i) maior grau obtido nas questões de Matemática (P3);
j) maior grau obtido nas questões de Informática (P4)
k) ser servidor público;
l) idade dos candidatos, da maior para a menor.

X. DOS RECURSOS

x.1. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão afixados nos quadros de aviso do CEFET/RJ, no mesmo local da 
inscrição, e divulgado na Internet, no endereço eletrônico http://www.cefet-rj.br 
 
X.2. O candidato que desejar interpor recursos contra questões da prova ou contra os gabaritos oficiais, disporá de dois dias úteis, 
a contar da divulgação desses gabaritos, no horário das 9 às 17 horas, no Protocolo Geral do CEFET/RJ.

X.3. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e instruídos, constando nome do candidato, número de inscrição, 
cargo a que concorre, telefone e endereço para correspondência e deverão ser dirigidos à Direção Geral do CEFET/RJ.

X.4.  Não  será  aceito  recurso  via  postal,  via  fax  ou  via  correio  eletrônico,  tampouco  será  aceito  recurso  extemporâneo, 
inconsistente, que não atenda às exigências e/ou fora de qualquer uma das especificações estabelecidas neste edital – ou em outros 
editais que vierem a ser publicados. Os recursos assim recebidos pelo CEFET/RJ serão preliminarmente indeferidos.

http://www.cefet-rj.br/
http://www.cefet-rj.br/
http://www.cefet-rj.br/


X.5. Em caso de deferimento do recurso, será feito a retificação do Gabarito Oficial.

X.6. Se do exame de recursos resultar a anulação de questão integrante da prova, a pontuação correspondente a essa questão será 
atribuída a  todos os  candidatos,  independentemente de terem recorrido .  Se houver alteração, por  força de impugnações,  de 
gabarito oficial preliminar de questão integrante da prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido.

X.7. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso de recurso ou recursos de gabarito oficial definitivo. 
 
XI. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

XI.1. O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Diretor-Geral do CEFET/RJ e publicado no Diário Oficial da 
União, dentro dos prazos legais.

XI.2. A COPEC divulgará o resultado final do concurso no dia 25 de abril de 2006, a partir das 17 horas, na página oficial do 
CEFET/RJ (http://www.cefet-rj.br), encaminhando-o, também à imprensa do Rio de Janeiro, não se responsabilizando, no entanto, 
por sua publicação e teor.

XII. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO

XII.1. O prazo de validade do processo de seleção objeto deste Edital será de 1 (um) ano, a contar a partir da data de publicação do 
resultado final no Diário Oficial da União, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período, a critério do CEFET/RJ.

XIII. DA NOMEAÇÃO

XIII.1. Os candidatos aprovados e classificados serão nomeados conforme a Lei 8.112/1990, mediante assinatura do Termo de 
Posse.

XIII.2. Não poderão ser nomeados aqueles que se encontram incompatibilizado para nova investidura em 
cargo público federal nos termos do disposto no Art. 137, Parágrafo Único, da Lei n. 8.112/1990.

XIII.3.  Somente serão empossados os  candidatos considerados aptos em inspeção de saúde, a  ser  realizada pelo Médico do 
Trabalho do CEFET/RJ ou por profissionais de seu Quadro Regular de Pessoal, especificamente designados pela Diretoria de 
Administração e Finanças para esse fim, ou por instituições especializadas, credenciadas perante seu Plano de Saúde, que receba 
expressa autorização da mesma Diretoria para proceder a referida inspeção.

XIII.4. O candidato julgado inapto em inspeção de saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ciência, poderá interpor 
recurso ao Serviço Médico do Centro.
  
XIII.5. Por ocasião da posse serão exigidos dos classificados a apresentação de todos os documentos relacionados no item 1, do 
Capítulo III, deste Edital, bem como demais documentos exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos do Centro. 

XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

XIV.1. Será eliminado do processo de seleção o candidato que
a) desrespeitar as normas contidas neste Edital; 
b) faltar ou chegar atrasado a qualquer prova;
c) utilizar meios ilícitos para a realização do processo seletivo.

XIV.2. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada das provas.

XIV.3. Será publicado no Diário Oficial da União apenas a relação dos candidatos aprovados, classificados até o dobro do número 
de vagas previstas no presente Edital,  de conformidade com o Art.  13 da Portaria  nº 450/2002 do Ministério de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

XIV.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no concurso, valendo para esse fim a 
publicação no Diário Oficial da União.

XIV.5. A inexatidão ou irregularidade de documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do concurso, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

XIV.6. O Diretor Geral poderá revogar este Concurso por conveniência administrativa e deverá anulá-lo, parcial ou totalmente, 
por vício, irregularidade insanável ou ilegalidades.

http://www.cefet-rj.br/


XIV.7. O candidato convocado para a realização de qualquer etapa do processo seletivo público e que não atendê-la no prazo 
estipulado  pelo  CEFET/RJ  será  considerado  desistente,  sendo automaticamente  excluído  do  cadastro  e  do  processo  seletivo 
público.

XIV.8.  Todas  as  despesas  decorrentes  da  participação  em  qualquer  fase  do  processo  seletivo  público  serão  de  inteira 
responsabilidade do candidato.

XIV.9.  A  inscrição  do  candidato  implicará  aceitação  expressa  das  normas  para  o  concurso  contidas  neste  Edital  e  demais 
regulamentos pertinentes. 

XIV.10.  Os casos  omissos  e  as  situações  não  previstas  neste  Edital  serão  submetidos ao  Diretor-Geral  do CEFET/RJ,  para 
resolução.

Rio de Janeiro, ...de ....... de 2006

Prof. Miguel Badenes Prades Filho
Diretor-Geral
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