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

CRONOGRAMA DO CONCURSO

DATA EVENTO
Inscrições 10/04 a 28/04/2006

Divulgação Local da Prova Escrita 08/05/2006
Prova Escrita 14/05/2006

Divulgação Gabarito Oficial 15/05/2006
Resultado Prova Escrita 23/05/2006

Resultado Final 30/05/2006

Conforme Editais nº 01/2006, 02/2006 e 03/2006, já divulgados no  
Diário  Oficial  da  União/DOU,  disponíveis  no  site  da organizadora 
Consulplan Consultoria www.consulplan.net. 

DO PROCESSO SELETIVO E DAS VAGAS

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

CARGO UNIDADE VAGAS VENCIMENTO
EM R$ ESCOLARIDADE MÍNIMA

Administrador Maria da Graça 1 1.483,86 Graduação em Administração
Arquivista Maracanã 2 1.483,86 Graduação em Arquivologia
Arquiteto Maracanã 1 1.483,86 Graduação em Arquitetura

Analista de Tecnologia da 
Informação Maracanã 1 1.483,86 Graduação/Bacharelado  em  Ciência  da  Computação  ou  Informática  com 

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

Tecnólogo Nova Iguaçu 1 1.483,86 Graduação em Tecnologia em Informática com experiência em manutenção de 
computadores

Pedagogo
Maracanã 1

Maria da Graça 1
Nova Iguaçu 1

1.483,86 Graduação em Pedagogia

Bibliotecário-Documentalista Maria da Graça 1 1.483,86 Graduação em Biblioteconomia
Contador Maracanã 1 1.483,86 Graduação em Ciências Contábeis

Técnico em Assuntos Educacionais Maria da Graça 1 1.483,86 Graduação em Pedagogia

Técnico de Laboratório
Maracanã 1

Maria da Graça 1
1.253,05

Curso  Médio  Técnico  em  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 Maracanã 1 1.253,05 Curso  Médio  Técnico  em Informática  com  experiência  comprovada  de  no 

mínimo 3 (três) anos na área de programação e desenvolvimento em web

Assistente em Administração
Maracanã 4

Maria da Graça 3
Nova Iguaçu 7

1.253,05 Ensino Médio Completo

Total de Vagas 29
Os candidatos aprovados, para serem nomeados, deverão possuir, quando for o caso, o registro do órgão de classe competente.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O Concurso Público será realizado na cidade do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade da Consulplan Consultoria Ltda., com endereço eletrônico 
www.consulplan.net e e-mail atendimento@consulplan.com.  

MANUAL DO CANDIDATO

mailto:atendimento@consulplan.com
http://www.consulplan.net/
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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.

As vagas serão preenchidas em ordem rigorosa de classificação, obedecido o quadro de vagas apresentado (Editais nº 01/2006 e 03/2006).

REQUISITOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO

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.

As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em Lei, além dos pré-requisitos constantes nos Editais nº 
01/2006 e nº 03/2006.

INSCRIÇÕES

VIA PRESENCIAL

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, Sala 06, de segunda a sexta-feira, no horário das 09 às 18 horas.

No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher formulário próprio fornecido pela Consulplan Consultoria e apresentar o original do documento 
oficial de identidade, entregando fotocópia da mesma, e ainda, o comprovante da taxa de inscrição Guia de Recolhimento da União (GRU).

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).

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.

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.

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

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.

Será permitida a inscrição por procuração de fé pública, emitida em cartório, observando nos Editais citados, 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.

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.

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.

VIA INTERNET

A  inscrição  também poderá  ser  efetuada  via  Internet  no  site  www.consulplan.net no  link  do  Concurso  Público  CEFET-RJ  junto  à  organizadora 
Consulplan Consultoria.

A inscrição via Internet será realizada no mesmo período de 10 a 28 de abril de 2006, contudo no último dia de inscrição as inscrições via Internet 
encerrarão  às  14  horas,  considerando  que  será  adotado  o  procedimento  de  envio  do  requerimento  de  inscrição  juntamente  com  a  Guia  de 
Recolhimento da União (GRU) e cópia do documento original de identidade, obrigatoriamente via Sedex, postado até no máximo no mesmo dia 
(28/04/2006) às 17 horas.
   
Procedimentos a serem adotados:
  
1) O candidato deve preencher o Requerimento de Inscrição, conforme determina os Editais nº 01, 02 e 03/2006. 
  
2) Após  preenchimento do  Requerimento  de  Inscrição,  o  candidato  deve  CONFIRMAR para  enviar  o  pedido de  Inscrição  junto  à  organizadora 
Consulplan Consultoria.
  
3) Deve, obrigatoriamente, também o candidato enviar a documentação (requerimento de inscrição) impressa, juntamente com a taxa de inscrição 
(GRU – Guia de Recolhimento da União) original devidamente paga junto ao Banco do Brasil/SA (original), juntamente com uma fotocópia autenticada 
do documento oficial  de  identidade,  obrigatoriamente por  SEDEX, que deverá obrigatoriamente ser  endereçado aos cuidados da  Consulplan 
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Consultoria, à Rua Judith Pompei, nº 02 – Bairro Augusto Abreu, Muriaé – MG, CEP 36.880-000, até o dia 28 de abril de 2006 às 17:00 horas, data 
limite de postagem, comprovada pelo carimbo dos Correios, no envelope de envio, ou ainda, entregar o respectivo envelope no mesmo endereço de 
realização da inscrição presencial, Campus III do CEFET/RJ situado à Rua General Canabarro, 552 – Maracanã, Rio de Janeiro, Sala 06.
  
4) O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 (quinze reais) deve ser efetuado conforme disposto nos Editais nº 01, 02 e 03/2006, da 
seguinte forma: 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).
  
5) Após envio da documentação  obrigatoriamente via Sedex, o candidato deverá enviar e-mail para a organizadora  Consulplan Consultoria 
cefetrj@consulplan.com, informando o número de documento da postagem, para rastreamento, se necessário.
  
6) O envelope de envio, via ECT, e/ou entrega no Campus III do CEFET/RJ situado à Rua General Canabarro, 552 – Maracanã, Rio de Janeiro, Sala 06 
deve ser preenchido da seguinte forma quanto ao remetente:
À Consulplan Consultoria
Rua Judith Pompei, nº 02 – Bairro Augusto Abreu
Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36.880-000
Referente Concurso Público CEFET-RJ

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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.

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

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.

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.

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.

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.

ESTRUTURA DO CONCURSO

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.

A prova será realizada na cidade do Rio de Janeiro, no dia 14 de maio de 2006 de 08:00 às 12:00 horas, com duração de 4 (quatro)  
horas.  O local de realização da prova escrita, para o qual deverá se dirigir o candidato será divulgado com antecedência de 
pelo menos 06 (seis) dias no quadro de avisos do CEFET/RJ e nos sites  www.consulplan.net e  www.cefet-rj.br.  São de 
responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a  identificação  correta  de  seu  local  de  realização  das  provas  escritas  e 
comparecimento no horário determinado.

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

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.

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

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.

Não será admitido o ingresso ao local de prova, de candidato que não se identificar na forma prevista no Edital, e que apresentar após o horário 
estabelecido para início da prova.

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

Nível de Escolaridade
Disciplina

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Matemática Informática
Nº de questões Valor Nº de questões Valor Nº de questões Valor Nº de questões Valor

TOTAL

Superior 25 02 10 02 10 02 05 02 50
Técnico 25 02 10 02 10 02 05 02 50
Médio - 02 25 02 20 02 05 02 50

NÍVEL SUPERIOR
Nota Final (NF) = P1 + P2 + P3 + P4 

        10
NÍVEL TÉCNICO

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

NÍVEL MÉDIO
Nota Final (NF) = P1 + P2 + P3 

    10

DO PROCESSO SELETIVO

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

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

PROVA

A prova deste concurso terá sua realização no dia 14 de maio de 2006, no horário de 08:00 às 12:00 horas.

No  dia  8  de  Maio  de  2006  a  COPEC  e  a  Consulplan  Consultoria divulgarão  na  página  oficial  do  CEFET/RJ  (http://www.cefet-rj.br)  e 
www.consulplan.net, o local da prova escrita.

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

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.

http://www.consulplan.net/


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

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.

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

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

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) e da organizadora 
Consulplan Consultoria (www.consulplan.net). 

CLASSIFICAÇÃO

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

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 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.

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.

RECURSOS

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, nos endereços eletrônicos http://www.cefet-rj.br e www.consulplan.net. 
 
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, apenas no Protocolo Geral do CEFET/RJ.

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.

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.

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

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.

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

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.

A COPEC e a Consulplan Consultoria divulgarão o resultado final do concurso a partir do dia 30/05/2006, a partir das 17 horas, na página oficial do 
CEFET/RJ (http://www.cefet-rj.br) e no site da organizadora Consulplan Consultoria www.consulplan.net, encaminhando-o, também à imprensa do 
Rio de Janeiro, não se responsabilizando, no entanto, por sua publicação e teor.

DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO

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


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.

NOMEAÇÃO

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

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.

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.

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.
  
DISPOSIÇÕES FINAIS

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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

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



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

ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PORTUGUÊS
MÉDIO E TÉCNICO
Domínio do uso da língua portuguesa, adequado ao nível de do um concluinte do Ensino Médio, em termos de produção e recepção de textos verbais e não verbais, literários e 
não literários: 1. Inferências e relações-estabelecimento de ligação entre partes do texto e entre informações explícitas e implícitas neste; 2. Intertextualidade-relação de um 
texto com outros textos; 3. Recursos literários na produção de efeitos de sentido; 4. Modos e tipos textuais. 5. Conhecimento adequado dos elementos estruturadores da forma e 
do sentido do texto - as relações morfossintáticas, semântico-estilisticas e fonético-fonológicas; a variação lingüística: 1. Classes de palavras: operação de uso e reflexão; 2. 
articulação de recursos sintáticos; 3. Recursos coesivos.

SUPERIOR
Competências e habilidades: I-Domínio do uso da língua portuguesa, adequado ao nível de um concluinte do Ensino Superior, em termos de produção e recepção de textos 
verbais e não verbais, literários e não literários: 1. Inferências e relações-estabelecimento de ligação entre partes do texto e entre informações explícitas e implícitas neste; 2. 
Intertextualidade-relação de um texto com outros textos; 3. Recursos literários na produção de efeitos de sentido; 4. Modos e tipos textuais. 5. Conhecimento adequado dos  
elementos estruturadores da forma e do sentido do texto -  as relações morfossintáticas, semântico-estilisticas e fonético-fonológicas; a variação lingüística: 6. Classes de 
palavras: operações de uso e reflexão; 2. articulação de recursos sintáticos; 3. Recursos coesivos.

MATEMÁTICA
MÉDIO E TÉCNICO
1) Conjuntos:  Propriedades  e  operações,  Conjuntos  Numéricos,  Noções  de Lógica;  2)  Funções:  Análise  gráfica,  Função composta,  Função  inversa,  Função afim,  Função 
quadrática, Equações e Inequações IR; 3)Seqüências Numéricas; 4) Análise Combinatória e Probabilidade; 5) Estatística Descritiva: Gráficos, Medidas de Posição e Medidas de 
Dispersão; 6) Noções de Matemática Comercial e Financeira: Razões e Proporções, Regra de Três simples e composta, Porcentagem, Juros Simples e Compostos; 7) Geometria: 
Ângulos, Triângulos, Polígonos, Circunferência, Circulo, Cubo e Paralelepípedo - Calculo de distâncias, áreas e volumes.

 SUPERIOR
1) Conjuntos: propriedades e operações, conjuntos numéricos, noções de lógica; 2) Funções: Análise gráfica, função composta, função inversa, função afim, função quadrática, 
função exponencial, função logarítmica, função modular, equações e inequações em IR. 3) Progressões aritmética e geométrica. 4)Álgebra linear: Matrizes, determinantes, 
sistemas lineares, transformações lineares-(apenas para o cargo de analista de sistemas); 5) Análise combinatória e probabilidade;6) Estatística descritiva: Gráficos, medidas de  
posição e  medidas de dispersão 7)Noções  de matemática  comercial  e  financeira: razões e  proporções,  regra  de três simples e  composta,  porcentagem,  juros  simples e 
compostos; 8) Noções de cálculo diferencial e integral.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Medirá o conhecimento em relação à utilização dos softwares WINDOWS, WORD e EXCEL. Introdução à informática: evolução da informática, conceitos básicos, estruturas e 
organização da informação, linguagens de programação, redes de computadores, internet, intranet, extranet, arquitetura de microcomputadores, componentes do computador, 
códigos, portas lógicas, sistemas numéricos, conceitos de hardware e software, sistemas operacionais, cuidados com equipamentos e vírus de computador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA
PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO- Caracteristicas e objetivos de uma biblioteca, planejamento de recursos humanos, materiais e financeiros, planejamento 
do espaço físico, redes e sistemas de informação, relatórios como instrumentos de planejamento e avaliação, gestão do conhecimento. ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃ0 
DE UM SERVIÇO DE INFORMAÇÃO-Preparo técnico do material bibliográfico, armazenagem e recuperação do material bibliográfico, segundo o seu suporte, marketing em 
unidades de informação, qualidade em unidades de informação. INDEXAÇÃO-principios de indexação, serviços de indexação, a prática da indexação, técnica de elaboração de 
descritores,  cabeçalhos de assunto,  vocabulário  controlado e tesauros,  elaboração de resumos.  CATALOGAÇÃO-Catalogação descritiva,  finalidade e funções,  geração de 
catálogos: autor, título e assunto, código anglo-americano.  CLASSIFICAÇÃO  - catalogo de assuntos, termos principais, relacionados e remissivos, classificação decimal de 
Dewey, tabela de Cutter. FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE COLEÇÕES- Políticas de seleção, aquisição e descarte, atualização de acervo, coleções não 
convencionais, intercâmbio entre bibliotecas. NORMALIZAÇÃO-Normalização de publicações técnico – científicas, segundo as normas da ABNT, a normalização e as linguagens 
documentárias. SERVIÇO DE REFERÊCIA-Conceituação, atendimento a pesquisas e consultas, técnicas de busca, utilização de fontes de informação: enciclopédias, dicionários, 
ementários e bibliografias, recuperação de informação, doação de duplicatas, serviços de alerta e disseminação da informação, estudo e perfil do usuário, empréstimo, reserva, 
devolução  e  cobrança  de  publicações.  PROFISSIONAL  BIBLIOTECÁRIO-Ética  profissional.  ELABORACAO DE  BIBLIOGRAFIAS-Referenciação  de  livros,  publicações 
periódicas e não periódicas, no todo ou em parte, e de artigos periódicos, segundo as normas da ABNT.
PEDAGOGO E TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Estrutura:  Organização da educação brasileira; Legislação educacional  (LDB);  Políticas  educacionais;  Parâmetros curriculares  nacionais  (PCN);  Descentralização: avaliação, 
currículo, legislação; Plano Nacional de Educação; (PNE – Rio de Janeiro - 2001). Significado e limites do Plano Nacional de Educação; (Neoliberalismo e implicações no campo  
educacional). A política educacional do Banco Mundial. LDB 4024/61 e reformas educacionais. LDB 9394/96: processo de gestão, principais características e tensões.
Fundamentos: Filosofia da Educação: Concepções liberais e progressistas da Educação: Contribuições e limites: Pedagogia tradicional, nova, tecnicista. Sociologia da Educação; a 
democratização da escola; educação e sociedades. Psicologia da Educação: Teoria do Desenvolvimento Humano e suas distintas concepções; História da Educação: interdições e 
tensões ontem e hoje. Currículo e didática em questão. Ética profissional.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1. Rede de Computadores: Conceitos básicos; topologias; arquitetura; componentes; padrões; transmissão de dados; identificação de problemas; redes LAN, WAN e ATM; redes 
sem fio. Redes e Sistemas de comunicação de dados / teleprocessamento; Tipos e meios de transmissão; Técnica de comutação de circuitos, pacotes e células; Tipos de serviços 
e QoS; Padrões da série IEEE; tecnologias de redes locais e de longa distância; Redes de alta velocidade, Rede ATM e Frame-Relay; Aplicações de redes, inclusive de telefonia, da 
Internet e de redes de TV. 2. Protocolos: Conceitos básicos; modelo OSI/ISSO e TCP/IP (arquitetura classes de endereçamento, mascara de rede, segmentação de rede, etc...);  
Frame Relay, NetBEUI e PPP. 3. Cabeamento de Redes: Conceitos básicos; características, emprego, instalação e construção de cabos de rede; cabeamento estruturado. 4. 
Equipamentos de Comunicação de Dados e Redes (modem, repetidor, hub, ponte, roteadores e switch): conceitos básicos; característica, emprego, configuração e instalação; 
protocolos. 5. Segurança de Redes: Conceitos básicos; segurança física e lógica; políticas de segurança; plano de contingência;  backup; firewall, proxy, DMZ, filtragem de 
conteúdo e VPN; protocolos de autenticação; criptografia; vírus e antivírus; técnicas de proteção e ataque (Sniffer, Trojans, Vírus de macro, Cavalo-de-Tróia, DOS, etc.);  
identificação de problemas. Criptografia, assinatura digital, autenticação, arquitetura de segurança OSI, protocolos criptográficos, sistema de de criptografia e aplicações; ataques 
e proteção relativos a hardware, software, sistemas operacionais, aplicações de dados, redes, inclusive firewalls, proxies, IDS, pessoas e ambiente físico. 6.Gerência de Redes:  
conceitos básicos; protocolos; configurações, compartilhamento e gerenciamento de servidores de e-mail, impressão, arquivos, Web, comunicação e DNS; Legislação relativa à 
segurança dos sistemas de informação; Ferramentas IDS – tipos, arquitetura e gerenciamento; Administração e gerenciamento de redes de computadores; Protocolos e bancos 
de dados de gerencia de redes, inclusive SNMP e RMON e suas MIB. 7.Tecnologias Internet: conceitos básicos; correio eletrônico; administração de servidores de Internet, 
Intranet e e-mail; avaliação de novas tecnologias. 8. Sistemas operacionais de redes: Interoperacão de sistemas operacionais; Funções e tipos de sistemas operacionais; Sistemas 
da família Windows, sistemas da família UNIX (Linux, AIX, SCO, SOLARIS). 9. Sistema Operacional Windows 98: Conceitos básicos; configurações; instalação de software; 
conectividade; principais tipos de aplicativos e utilitários, cliente de rede. 10. Sistema Operacional Windows NT: Conceitos básicos; configuração; conectividade; administração; 
recursos; comandos e utilitários; cliente de rede. 11. Sistema Operacional Windows 2000: Conceitos básicos; configuração; conectividades; administração; recursos; comandos e 
utilitários; clientes de rede. 12. Sistema Operacional Linux: Conceitos básicos, Configuração; conectividade; administração; recursos; comandos e utilitários; cliente de rede. 13. 
Sistema Operacional SIX 5L: Conceitos básicos; configuração; conectividade; administração; recursos; comandos; cliente de rede. 14. Ética profissional
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1. Programação de Sistemas: Algoritmos e estruturas de dados. Metodologia e técnica de programação orientada a objetos. UML – Unified Modeling Language. Noções de analise 
e projeto de sistemas orientados a objetos. Padrões de Projetos. Ambiente operacional cliente-servidor e arquitetura multicamadas. Linguagens de Programação: Java, Delphi. 
Desenvolvimento de aplicações Web: Servlet,  JSP,  PHP,  DHTML (HTML ,  CSS e Javascript).  2.  Bancos de dados: Modelo Entidade /  Relacionamento.  Modelo Relacional. 



Normalização de dados. Linguagens de Consulta e de Definição de Dados. Ferramentas de modelagem de dados. SQL Server 2000 e MySQL. 3. Comunicação de dados e Redes 
de computadores: Conceitos, arquiteturas, tecnologias, serviços e aplicações. Internet e Intranet: conceitos e aplicações. Elementos de interconexão de redes de computadores 
(gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores). Sistemas operacionais Linux e Windows 2000. 4. Segurança da Informação: conceitos, políticas, procedimentos, 
serviços e  mecanismo de proteção.  5. Programação visual para  Web: Conhecimento básico de HTML. Conhecimento avançado de recursos de áudio digital  para a Web. 
Conhecimento avançado sobre criação e conversão de arquivos de vídeo com extensão .mpeg, .avi, .asf, .wmv, .mov, .rm . Conhecimento do software Flash MX, Criação de 
homepages utilizando o software Flash MX. Conhecimento avançado do software Flash MX para criação de animações e efeitos especiais para utilização em homepages. 
Conhecimento avançado de integração de arquivos de mídia com o Flash; Conhecimento de software Corel Draw. Utilização de ferramenta de desenho do tipo Bezier; Criação de  
paletta de cores específicas. Conhecimento de técnicas de vetorização de imagens bitmap (Corel Trace). Conhecimento de software 3DS Max; Edição de formas 3D. Modelagem 
de formas. Bom conhecimento de texturas. Iluminação; câmeras. Criação de animações com sistemas de partículas com o 3DS Max. Renderização; Animação e efeitos especiais. 
Conhecimento do software Combustion 3 (Discreet) (plataforma Windows).  Trabalho com “câmera” do software Combustion. Uso de luz ambiente e luzes de fontes com 
Combustion. Uso de áudio com Combustion. Conhecimento da integração do Combustion com o 3DS Max. Uso da animação com a “câmera” do Combustion em 3DS Max. 
JavaScript: Programação com JavaScript. Script de frames e janelas múltiplas Objetos de imagem, área, mapa botão, tabela e lista. String e Array. ActionScript – Uso da 
ActionScript para interatividade avançada e funções de programação no software Flash. Conhecimento das ações, funções e sintaxes da ActionScript de modo geral. 5. Ética  
profissional. 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
1. Conceitos de processamento de dados.  Sistemas  Operacionais  e  ferramentas (Windows – todas as versões,  e  Unix /  Linux).  2.  Conhecimentos básicos  em redes de  
computadores. 3. Elementos de Teleprocessamento. 4. Cabos (metálicos e ópticos) e conectores de redes de computadores. 5. Meios de comunicação de dados. 6. Componentes 
de redes de computadores: Hubs, Switches, Repetidores e Roteadores. Cabeamento Estruturado. 7. Protocolos de comunicação de dados. Modelos OSI e Internet. Principais 
Aplicações / Serviços do modelo Internet. Montagem e configuração de Hardware e periféricos. 8. Instalação e configuração de periféricos / adaptadores. 9. Conhecimento 
básicos de Organização e Arquitetura de Computadores. Instalação, suporte e customização de: Sistema Operacional, Clientes Telnet, Antivírus, aplicativos e ferramentas para 
edição de texto e apresentações, planilhas eletrônicas, gerenciadores de banco de dados, gerenciadores de correio eletrônico, Internet Explore. 10. Domínio do ambiente 
Windows e Linux. Suporte a clientes utilizando módulos de controle remoto. Configuração local de redes de computadores em ambiente Windows. 11. Criação e recuperação de 
Backup / Cópias de segurança. 12. Ética profissional.
CONTADOR
Orçamento público-Conceito,  classificação,  princípios,  ciclo  orçamentário,  descentralização de créditos,  licitações.  Contabilidade pública -  Conceito,  objetivo,  regime 
contábil  da  receita  e  da despesa,  divida ativa:  conceito,  classificação,  Divida  publica:  conceito,  classificação,  suprimentos  de fundos:  conceitos,  concessão,  restrições  na 
concessão. Restos a pagar: conceito, classificação, pagamento, cancelamento, prescrição. Mecanismo de debito e credito do ativo, do passivo, do compensado, do sistema 
orçamentário, do sistema de compensação. Variações patrimoniais. Sistemas de contas: sistema financeiro, patrimonial, orçamentário e compensação. Receita pública: conceito, 
classificação, estágios, codificações da receita, contabilização. Despesa pública: conceito, classificação da despesa quanto à natureza, estágios e contabilização. Contabilidade 
Geral - Contabilidade, conceito, objetivos, componentes básicos da contabilidade, equação básica da contabilidade. Sistema contábil, introdução, registro das transações. 
Balancetes de verificação. Contabilização básica das transações comerciais. Balanço patrimonial: conceitos e objetivos, grupos de contas do balanço patrimonial. Demonstração do 
resultado do exercício. Demonstração de lucros (ou prejuízos) acumulados. Mutação do patrimônio liquido: conceito, forma de apresentação. Demonstração das origens e 
aplicações dos recursos: conceito de capital circulante, conceito de origem e de aplicações de recursos. Ética profissional.
TECNÓLOGO 
1. Executar tarefas de caráter técnico, relativas à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e máquinas em operação na área de informática. 2. Manutenção dos 
equipamentos adquiridos, instalação dos acessórios e software; executar ajustes e testes em máquinas e equipamentos, quando de sua instalação e manutenção. 3. Auxiliar na 
definição da infra-estrutura necessária para a instalação de equipamentos. 4. Testar equipamentos realizando sua avaliação técnica para possível aquisição. 5. Acompanhar 
equipamentos em manutenção em empresas especializadas. 6. Zelar pela conservação, segurança e integridade dos materiais e equipamentos; executar tarefas afins; 7. Apoio ao 
Usuário: analisar e orientar sobre utilização de software aplicativos. 8. Participar de projetos de suporte à infra-estrutura operacional. 9. Executar atividades básicas de suporte 
técnico. 10. Testar e documentar aplicativos a serem adquiridos / instalados em equipamentos de informática; apresentar soluções na utilização de  software.  11. Prestar 
assistência aos usuários para a resolução de problemas com a utilização de softwares aplicativos, bem como os desenvolvidos pelo setor; instalar e configurar  software. 12. 
Verificar equipamentos adquiridos, bem como a instalação dos acessórios e respectivos softwares; fazer controle das licenças de software aplicativos. 13. Ética profissional.
ADMINISTRADOR 
1. Fundamentos da Administração./ 2. O ambiente das Organizações./ 3. Administração estratégica. O papel da administração no desempenho empresarial./ 4. Sistemas de 
gestão empresarial./ 5. Planejamento estratégico, tático e operacional./ 6. Funções, papéis e responsabilidade./ 7. Desenho organizacional./ 8. Autoridade e responsabilidade./ 9. 
Delegação e descentralização. / 10. Departamentalização./ 11. Desenho de cargos e salários./ 12. Organização, sistemas e métodos./ 13. Processo decisório./ 14. Administração 
de recursos humanos./ 15. Administração da produção e operações./ 16. Mudança organizacional./ 17. Conflito: dimensões organizacionais e pessoais./ 18. Motivação./ 19.  
Liderança./ 20. Controle estratégico, tático e operacional./ 21. Sistema de informações gerenciais./ 22. Administração da Qualidade./ 23. Ética e responsabilidade social./ 24. Ética 
profissional.
ARQUIVISTA
Estrutura e funcionamento da Administração Pública Federal: origem, histórico, finalidade, função, características; Fundamentos Arquivísticos; Terminologia arquivística; Ciclo vital 
dos documentos; teoria das três idades; natureza, espécie, tipologia e suporte físico;  Arranjo e descrição de Documentos  - princípios e regras ( ISAD-G, ISAAR-CPF);  Política e 
legislação de acesso e preservação de documentos; Arquivos e sociedade, arquivos e memória e arquivos e patrimônio cultural; Gestão de Documentos: Protocolo, recebimento; 
classificação; registro; tramitação e expedição de documentos. Produção, utilização e destinação de documentos. Códigos e Planos de classificação de documentos e Tabelas de 
temporalidade e destinação de documentos, Sistemas e métodos de arquivamento. Identificação e tratamento de arquivos em diferentes suportes; Gerenciamento da informação 
arquivística,  gerenciamento  arquivístico  de  documentos  eletrônicos,  gestão  eletrônica  de  documentos;  Conservação,  restauração,  digitalização  e  microfilmagem,  Políticas, 
sistemas e redes de arquivo: Constituição Brasileira (artigos relativos ao direito a informação, à gestão e à preservação do patrimônio cultural), Legislação Arquivística Federal;  
Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ); Paleografia, Diplomática. Ética profissional.
ARQUITETO
Percepção do ambiente e da paisagem natural e edificada; visão crítica do espaço arquitetônico; concepção do espaço e do objeto arquitetônico; planejamento habitacional; visão  
crítica dos processos evolutivos urbanos; planejamento urbano e meio ambiente; planejamento de cidades: planos, programas e projetos; planejamento de áreas verdes;  
memória e patrimônio cultural, ambiental e arquitetônico: planejamento, preservação e conservação de edificações, conjuntos urbanos, sítios naturais e da paisagem; política 
urbana: plano diretor; uso e ocupação do solo urbano; legislação urbanística básica - perímetro urbano; parcelamento do solo; código de obras e de posturas; legislação urbana 
federal, estadual e municipal; noções de infra-estrutura urbana e viária; noções de representação gráfica; noções de técnicas e estruturas construtivas; noções de topografia; 
noções de conforto ambiental nas edificações; noções de paisagismo. Ética profissional.

ANEXO II
MODELO DE RECURSO

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO

MODELO DE PROCURAÇÃO (a ser utilizado pelo CANDIDATO)

FORMULÁRIO PARA RECURSO

NOME DO CANDIDATO:..............................................................................................................................................
ENDEREÇO DO CANDIDATO: ...................................................................................................................................
CARGO: ...............................................................................................Nº DA INSCRIÇÃO:........................................
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº : ..............................................................................................................................
Marque com X a prova objeto do recurso: Português (    )  Matemática  (    ) Conhec. Espec. (    ) Informática (   )
ESCREVA OS DADOS DA QUESTÃO OBJETO DO RECURSO:
QUESTÃO Nº ........................... Gabarito Oficial (   )  Resposta do Candidato (   )
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: ......................................................................................................................
LOCAL E DATA: ...........................................................................................................................................................
ASSINATURA DO CANDIDATO: ...............................................................................................................................



Eu (nome completo)__________________________________________________________________________, (nacionalidade) ________________, (estado civil)___________, 
(profissão)_____________________________, nascido(a) em ___________________, R.G. nº___________________, C.P.F. nº _________________________, residente na 
Rua/Av  ___________________________________________________________________________________,   nº  _______,  Bairro  _______________________________, 
Cidade _____________________________________, Estado ______________________, CEP _____________________, Tel. ___________________, Nomeio e constituo meu 
bastante  procurador  o  Senhor  (nome  completo)  _________________________________________,  (nacionalidade)  ____________________,  (estado  civil) 
______________________________________,  (profissão)  ___________________________,  R.G.  nº  _________________________,  C.P.F.nº______________________ 
residente  na  Rua/Av.  _____________________________________,  nº________,  Bairro  ______________________,  Cidade  _____________________________  ,  Estado 
___________________ , CEP _____________________, para o fim específico de assinar o requerimento de inscrição do Concurso Público do CEFET/RJ,  organizado pela 
Consulplan Consultoria Ltda.

________________________________________________(local e data)

________________________________________________(assinatura)

________________________________________________(R.G.)
* PROCURAÇÃO A SER OUTORGADA SOMENTE PELO CANDIDATO, SE MAIOR DE 18 ANOS, EM CASO DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PARA 
REQUERER A INSCRIÇÃO, NA CONDIÇÃO DE CANDIDATO.

ANEXO III
MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA DEFICIENTES

Atesto para os devidos de direito que o Sr. (a) ______________________________ é portador da deficiência _____________ código internacional da doença (CID - 10) 
__________, sendo compatível  a deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições do cargo de _____________________ disponibilizado no Concurso Público 
_______________________ conforme  Edital do processo de seleção.

Data: ______________ (não superior a 180 dias)
Nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de deficiência/doença do candidato e carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade.

Organização:
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