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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO 
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
EDITAL Nº 002/2004 

 
O GERENTE DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS  

HUMANOS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO 
ESPÍRITO SANTO, tendo em vista a autorização concedida pelo Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Portaria nº 165, de 4 de setembro de 2003, alterada pela Portaria nº 184, 
de 24 de setembro de 2003 e subdelegação do Ministro da Educação, Portaria nº 2.782, de 02 
de outubro de 2003, torna pública a abertura de inscrições ao Concurso Público de Provas 
para o provimento de Cargos Técnico-Administrativos,  nas Classes e Níveis iniciais, do 
Quadro de Pessoal da Unidade de Ensino Descentralizada de Cachoeiro/ES, Unidade de 
Ensino Descentralizada de Colatina/ES, da Unidade de Ensino Descentralizada da Serra/ES e 
da Unidade Sede deste CEFET-ES, sob o  regime de que trata a  Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, publicado no Diário Oficial de 12 de dezembro de 1990. 
 

1. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS E DA TITULAÇÃO EXIGIDA: 
 

O provimento dar-se-á em vagas de acordo com os cargos relacionados abaixo: 
 

CARGOS No DE 
VAGAS 

TITULAÇÃO  EXIGIDA LOCAL DE 
TRABALHO 

- Analista de Sistemas (NS) 01 - Bacharel ou Tecnólogo da 
Área de Informática, ou 
Bacharel em: Administração, 
Economia, Engenharia, Ciências 
Contábeis (e Atuariais),  Estatís-
tica ou Matemática, com registro 
no Conselho Regional de Classe, 
se for o caso. 

Unidade Sede 

- Bibliotecário (NS) 01 
01 

- Curso de Graduação em 
Biblioteconomia com registro no 
Conselho Regional de Classe. 

UnED/Serra 
UnED/Cachoeiro 

- Técnico em Assuntos 
Educacionais (NS) 

01 
01 
01 
02 

- Curso de Graduação em 
Pedagogia ou Licenciatura 
Plena. 

UnED/Cachoeiro 
UnED/Colatina 
UnED/Serra 
Unidade Sede 

- Assistente em Administração 
(NI) 

02 
02 
06 
13 

- Nível Médio completo UnED/Cachoeiro 
UnED/Colatina 
UnED/Serra 
Unidade Sede 

- Auxiliar de Enfermagem (NI) 01 
01 
01 

- Curso de Auxiliar de 
Enfermagem completo com 
registro no Conselho Regional 

UnED/Cachoeiro 
UnED/Colatina 
UnED/Serra 
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de Classe.  
- Laboratorista/Biologia (NI) 01 - Nível Médio completo com 

curso profissionalizante na área 
correlata ou Pós-Médio na área 
de Biologia. 

Unidade Sede 

- Laboratorista/Química (NI) 01 - Nível Médio completo com 
curso profissionalizante na área 
correlata ou Pós-Médio na área 
de Química. 

Unidade Sede 

- Programador de Computador 
(NI) 

01 
01 

- Nível Médio completo com 
curso profissionalizante na área 
correlata ou Pós-Médio na área 
de Informática. 

UnED-Colatina 
UnED-Serra 

 
2. DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO: 

 
A carga horária de trabalho é de 40 (quarenta horas semanais) e as remunerações, 

incluindo vencimento e vantagem individual, encontram-se discriminadas no Anexo III. As 
remunerações referidas neste item serão acrescidas de auxílio alimentação no valor de R$ 
106,32 (cento e seis reais e trinta e dois centavos). 

  
 
3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
3.1. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este Edital será investido no 

cargo, se atendidas as seguintes exigências: 
a) ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira;  no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 
1972; 

c) gozar dos direitos políticos; 
d) estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 

masculino; 
f) possuir a titulação exigida para o exercício do Cargo; 
g) ter idade mínima de 18 anos;  
h) estar registrado no Conselho Regional de Classe, quando couber; 
i) Apresentar, a época da posse, outros documentos necessários. 
j) Ter aptidão física e mental, conforme artigo 5o, inciso VI, da Lei no 8.112/90. 
 
4. Das  Inscrições: 
 
4.1. Período: 02 de fevereiro de 2004 a 20 de fevereiro de 2004. (exceto sábado e 

domingo) 
4.2. Horário: 10h às 17 h. 
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4.3. Locais: no CEFET/ES – Unidade sede, situado na Avenida Vitória, 1729 - 
Jucutuquara - Vitória – ES,  na Unidade de Ensino Descentralizada de Colatina – 
UnED/COLATINA, situada na Avenida Arino Gomes Leal, 1700 - Bairro Santa Margarida - 
Colatina – ES e na Unidade de Ensino Descentralizada de Cachoeiro do Itapemirim – 
UnED/CACHOEIRO, situada na  Rodovia Cachoeiro-Alegre, Bairro Morro Grande – 
Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

4.4. Condições para a inscrição: 
4.4.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente:   
a) documento oficial de identidade (original e fotocópia); 
b) recibo do pagamento da taxa de inscrição, conforme discriminado no Anexo III, 

recolhida na Caixa Econômica Federal, conta corrente nº 001-2, operação 006, Agência 0823-
0 (Jucutuquara) da Caixa Econômica Federal, em favor do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Espírito Santo. 

4.4.2. Não haverá, em hipótese alguma, restituição do valor da taxa de inscrição. 
4.4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, sem 

emendas, rasuras ou omissão de dados nela exigidos, e optar apenas por um cargo objeto do 
Concurso. 

4.4.4. A efetivação da inscrição implica a aceitação tácita das condições fixadas para a 
realização do Concurso, não podendo o candidato, portanto, sob hipótese alguma, alegar 
desconhecimento das normas estabelecidas no presente Edital. 

4.4.5. Será admitida a inscrição efetivada por terceiros, mediante a procuração do 
interessado e a apresentação do comprovante (original) do recibo do pagamento da taxa de 
inscrição, acompanhada de cópia legível do documento oficial de identidade do candidato. 
Esses documentos serão retidos. Não é necessário o reconhecimento de firma na procuração. 

4.4.6. 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 da Ficha de Inscrição.   

4.4.7. Não serão aceitas inscrições via fax ou correio eletrônico. 
4.4.8. É vedada a inscrição condicional. 
4.4.9. Não haverá isenção, total ou parcial, do valor de inscrição. 
4.4.10. No caso de devolução, por qualquer motivo, de cheque utilizado para o 

pagamento da taxa de inscrição, será esta considerada nula. 
4.4.11. O candidato receberá o comprovante de inscrição, a cópia deste Edital e o 

conteúdo programático. 
 
 5. DA INSCRIÇÃO POR VIA POSTAL  

 
5.1. O candidato poderá solicitar a sua inscrição por via postal, por meio de SEDEX, 

postado até o último dia do período de inscrição, encaminhando para o seguinte endereço: 
Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos do CEFET-ES, Avenida Vitória, 1729 - 
Jucutuquara, CEP 29040-780, Vitória-ES, os seguintes documentos: 

a) solicitação de inscrição datada e assinada, conforme o modelo definido no Anexo II 
deste Edital; 

b) cópia legível do documento oficial de identidade, cujo original deverá ser 
apresentado nos dias e locais de realização das provas; 

c) comprovante (original) de depósito bancário, conta corrente nº 001-2, operação 006, 
Agência 0823-0 (Jucutuquara) da Caixa Econômica Federal ou cheque nominativo emitido 



4/11 

pelo próprio candidato, em favor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito 
Santo, no valor da inscrição; 

5.2. Serão enviados, via postal, o comprovante de inscrição, a cópia deste Edital e o 
conteúdo programático aos candidatos que se inscreverem por meio de SEDEX. 

5.3. O candidato que não receber o comprovante de inscrição até 02(dois) dias úteis 
antes da realização da Prova Escrita, poderá retirar cópia do comprovante de inscrição até 01 
(uma) hora antes no local da realização da Prova Escrita.  

5.4. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste Edital. 
 

6. DA ESTRUTURA DO CONCURSO PÚBLICO: 
 

6.1. O Concurso constará de Prova Escrita sobre conhecimentos de Língua Portuguesa, 
Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos, para os cargos do Grupo Nível 
Superior e Intermediário, conforme discriminado no Anexo III.  

6.1.1. Para o Cargo de Auxiliar de Enfermagem, o Concurso constará de 02(duas) 
Etapas: Etapa 1 (Prova Escrita) e Etapa 2 (Prova Prática). 

6.2. A Prova Escrita será dividida em PROVA 1 e PROVA 2, valendo 50 (cinqüenta) 
pontos para cada prova, totalizando 100 (cem) pontos. 

6.2.1. A PROVA 1 será objetiva, de múltipla escolha. 
6.2.2. A PROVA 2 será dissertativa. 
6.2.2.3.  Na  PROVA 2, os candidatos concorrentes aos cargos do Grupo Nível Superior 

e aos cargos do Grupo Nível Intermediário deverão fazer uma redação contendo de 15 
(quinze) a 20 (vinte) linhas. 

6.3. As PROVAS 2 serão corrigidas, conforme o número de vagas para cada Cargo, 
multiplicado por 10 (dez), por ordem de classificação na  PROVA 1.  

6.3.1. Havendo empate nesta última colocação, serão convocados todos os candidatos 
nesta situação. 

6.4. Na PROVA 2 será exigida para classificação a obtenção de, no mínimo, 20 pontos. 
6.5. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário do início da prova, munido de cartão de inscrição, documento de 
identidade e caneta esferográfica (tinta azul ou preta). 

6.6. Não será atribuído valor à questão que contiver rasuras ou emendas. 
6.7. Não será concedida vista de prova escrita. Facultar-se-á, entretanto, ao candidato 

dirigir-se à Comissão encarregada pelo Concurso Público, mediante requerimento 
devidamente fundamentado e protocolado na Coordenadoria de Protocolo e Arquivos da 
Unidade Sede do CEFETES, um único recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 
contar da divulgação do resultado.  

6.8. O resultado do recurso estará à disposição do interessado no CEFET-ES, 48 
(quarenta e oito) horas após o registro de entrega na Coordenadoria de Protocolo e Arquivos. 

6.9. Serão indeferidos, sumariamente, todos os recursos interpostos fora do prazo 
estabelecido no item anterior. 

6.10. A Prova Prática para o Cargo de Auxiliar de Enfermagem compreenderá a 
execução de trabalhos e/ou argüição para aferimento dos conhecimentos e habilidades dos 
candidatos no desempenho das atividades constante da síntese das atribuições do cargo. Nesta 
prova, os candidatos serão considerados aptos ou inaptos.  Aqueles considerados inaptos ou 
ausentes estarão eliminados do Concurso Público. 
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6.10.1. O calendário da Prova Prática, do qual constará a data e o horário da prova, será 
afixado na Portaria Social do CEFET-ES e nas Unidades de Ensino Descentralizadas da Serra 
e Colatina/ES, quando for divulgado o resultado da Prova Escrita. 

6.10.2. A Prova Prática de trata o item 6.10 será realizada na Unidade Sede do CEFET-
ES. 

6.10.3. O candidato deverá apresentar-se, para a Prova Prática, munido de cartão de 
inscrição e documento oficial de identidade. 

6.10.4. Não será permitida a presença, no recinto da prova, dos demais candidatos. 
6.10.5. Não caberá recurso para a Prova Prática. 

 
7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA: 

 
7.1. As Provas  para os cargos de Nível Superior (NS) serão realizadas em Vitória. As 

Provas  para os cargos de Nível Intermediário (NI) serão realizadas em Cachoeiro de 
Itapemirim, Colatina e Vitória. 

7.2. O local e o horário de realização das provas serão divulgados no endereço 
eletrônico: www.cefetes.br e no local das inscrições. Será de responsabilidade exclusiva do 
candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no horário 
determinado. 

7.3. A Prova Escrita terá duração de 04 (quatro) horas.  
 
 

8. DO RESULTADO FINAL: 
8.1. A nota final far-se-á pelo somatório da  PROVA 1 e da PROVA 2. 
8.2. Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência, para efeito de 

desempate, o candidato que: 
a) obtiver maior número de pontos na parte de Conteúdos Específicos da PROVA 1; 
b) obtiver maior número de pontos na parte de Português da PROVA 1; 
c) obtiver maior número de pontos na parte de Informática da PROVA 1; 
d) obtiver maior número de pontos na parte de Matemática da PROVA 1; 
e) obtiver maior número de pontos na PROVA 2; 
8.3. O resultado final do Concurso será homologado no Diário Oficial da União, 

respeitada a ordem de classificação dos aprovados. 
 

9. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO: 
 

 O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da 
homologação do resultado final no Diário Oficial da União, conforme consta do Decreto nº 
4.175, de 27 de março de 2002, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
ato próprio da autoridade competente. 
 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

10.1. O presente Edital está disponível no site do CEFET/ES, com o seguinte endereço 
eletrônico: www.cefetes.br. 
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10.2. A falsidade de afirmativas e/ou documentos, ainda que verificada posteriormente à 
realização do Concurso, implicará a eliminação sumária do candidato.  Serão declarados nulos 
de pleno direito a inscrição e todos os atos posteriores dela decorrentes, sem prejuízos de 
eventuais sanções de caráter judicial. 

10.3. Será excluído, por decisão da Comissão encarregada pelo Concurso Público, o 
candidato que:  

a) durante a realização da Prova Escrita for surpreendido em comunicação com outro 
candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 

b) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, "pagers", 
telefones celulares ou de qualquer tipo de consulta durante a prova. 

c) faltar a qualquer uma das provas eliminatórias. 
10.4. A classificação no Concurso Público não assegurará ao candidato o direito de 

ingresso no cargo, mas apenas a expectativa de ser nomeado, segundo a ordem de 
classificação. A concretização desse ato ficará condicionada à observância das disposições 
legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse, ao juízo e à conveniência da Administração. 

10.5. O candidato classificado nas condições do subitem anterior será convocado por 
correspondência direta para o endereço constante da Ficha de Inscrição, obrigando-se a 
declarar, por escrito, se aceita ou não o cargo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O não 
pronunciamento do interessado, dentro do prazo estabelecido, permitirá ao CEFET-ES 
considerá- lo desistente do Concurso Público e convocar o próximo candidato na lista de 
classificação.  

10.6. No caso de mudança de residência, deverá o candidato comunicar o novo endereço 
à Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal/GDRH do Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Espírito Santo, sob pena de ser excluído do Concurso. 

10.7. Será observado o disposto no parágrafo 2º do art. 5º da Lei nº 8.112/90: 
a) Aos portadores de deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente 

Concurso Público, para o cargo cujas atividades sejam compatíveis com a sua deficiência; 
b) O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência e, 

posteriormente, se convocado, submeter-se à perícia médica promovida por Junta Médica a 
ser determinada pelo CEFET-ES, a qual  verificará sua qualificação como portador de 
deficiência, ou não, o grau de deficiência, e ainda se essa deficiência realmente o habilita a 
concorrer à vaga reservada; 

c) O candidato deverá comparecer à perícia médica munido de laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a causa provável, ou não, da 
deficiência; 

d) A inobservância do disposto no subitem  anterior acarretará a perda do direito 
reservado aos candidatos em tais condições. 

 
10.8. Ao tomar posse, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará 

sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. 

10.9. O candidato nomeado deverá permanecer na localidade onde se deu posse, por um 
período mínimo de 02 (dois) anos de efetivo exercício. 
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10.10. O candidato aprovado no Concurso, convocado para posse, que não aceitar a sua 
indicação para assumir o cargo a que concorreu, ficará automaticamente excluído do 
Concurso, uma vez que não haverá, em hipótese alguma, final de relação. 

10.11. Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de 
habilitação e classificação no Concurso Público valendo, para esse fim, a homologação do 
resultado do Concurso publicado no Diário Oficial da União. 

10.12. Após a homologação do resultado no Diário Oficial da União, o candidato não 
classificado poderá reaver sua documentação, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

10.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão encarregada do Concurso 
Público. 

 
 

ARLINDO JOSÉ MERÇON 
Gerente da GDRH/CEFET/ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

ETAPA/ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

  

- Publicação do edital  01/02/2004 
  

- Inscrição de Candidatos 02/02/2004 a 20/02/2004 

  
- Prova Escrita 21/03/2004 
  
- Divulgação do Resultado – Prova Escrita 12/04/2004 
  
- Período para Recurso – Prova Escrita 13/04/2004 e 14/04/2004  
  

- Prova Prática – Cargo: Auxiliar de Enfermagem 26/04/2004 a 30/04/2004 
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- Divulgação do Resultado Final 14/05/2004 
  

- Homologação do Concurso no Diário Oficial da União 18/05/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO POR VIA POSTAL 
CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 
NOME DO CANDIDATO Nº DE INSCRIÇÃO 

    
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE 

NÚMERO DATA DE EMISSÃO ÓRGÃO EXPEDIDOR 
   

ENDEREÇO 
RUA, AVENIDA, PRAÇA, NÚMERO, APARTAMENTO, ETC. 

 
BAIRRO CIDADE UF 
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CEP DDD TELEFONE DATA DE NASCIMENTO 
    
     
     

CARGO LOCAL DE TRABALHO 
  

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (ESPECIFICAR) 
 

 
Solicito à GDRH/CEFET-ES minha inscrição no Concurso Público de Provas 
destinado ao provimento  de Cargos Técnico-Administrativos, de acordo com os 
dados acima. 
 
Declaro preencher os requisitos exigidos para a inscrição, nomeação e posse, bem 
como concordar, plenamente, com todos os termos do Edital nº 02/2004 - 
GDRH/CEFET-ES. 

 
___________________________, ______ de _______________ de 2004  . 

 
 

______________________________ 
Assinatura   

 

Para uso da GDRH/CEFET-ES: Devolver este recibo ao candidato, por via postal,  
com a cópia do Edital e do conteúdo programático.  

Concurso: Cargos Técnico-Administrativos 

 

Número de  Inscrição:     

 

Recebi o formulário de solicitação de inscrição por via postal. 

 

_____________         ___________                   ______________________ 

    
 R

E
C

IB
O

 

         UF                            data                                     Carimbo/Assinatura 
ANEXO III 

CARGOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 
 

CARGO VG 
Unidade 

Código 
Vaga 

Remuneração 
(R$) 

PROVA 1 
(Nº de Questões) 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
Analistas de Sistemas 

(NS) 
111SD 0743696 926,58 L. Portuguesa (10) 

Matemática (05) 
Informática (10) 
C. Específicos (25) 

22,00 

Bibliotecário (NS) 511SE 0743488 926,58 L. Portuguesa (10) 22,00 
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711CA 0743251 Matemática (05) 
Informática (10) 
C. Específicos (25) 

Técnico em Assuntos 
Educacionais (NS) 

112SD 
 

311CL 
512SE 
712CA 

0603534 
0603546 
0743706 
0743499 
0743274 

926,58 L. Portuguesa (10) 
Matemática (05) 
Informática (10) 
C. Específicos (25) 

22,00 

Assistente em 
Administração 

113SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

312CL 
 

513SE 
 
 
 
 
 

713CA 

0204723 
0208078 
0208091 
0208216 
0208282 
0208320 
0208336 
0208360 
0208362 
0208510 
0602093 
0602105 
0743518 
0743519 
0743520 
0743521 
0743310 
0743311 
0743312 
0743313 
0743314 
0743315 
0743316 

642,19 L. Portuguesa (10) 
Matemática (05) 
Informática (10) 
C. Específicos (25) 

13,00 

Auxiliar de Enfermagem 313CL 
514SE 
714CA 

0743718 
0743509 
0743294 

618,32 L. Portuguesa (10) 
Matemática (05) 
Informática (10) 
C. Específicos (25) 

13,00 

Laboratorista/Biologia 
(NI) 

114SD 
 

0743074 588,23 L. Portuguesa (10) 
Matemática (05) 
Informática (10) 
C. Específicos (25) 

13,00 

Laboratorista/Química 
(NI) 

115SD 0743075 588,23 L. Portuguesa (10) 
Matemática (05) 
Informática (10) 
C. Específicos (25) 

13,00 

Programador de 
Computador (NI) 

314CL 
515SE 

0711618 
0743072 

642,19 L. Portuguesa (10) 
Matemática (05) 
Informática (10) 
C. Específicos (25) 

13,00 

 
Legenda: 
VG: Código do Cargo 
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Unidade
: 

SD – Unidade Sede 
CL – UnED/Colatina 
SE – UnED/Serra 
CA – UnED/Cachoeiro 

 
 


