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3.5.2. As deficiências do candidato, admitida a correção por
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem per-
mitir o desempenho adequado das atribuições específicas do cargo.

3.5.3. A decisão final da equipe multiprofissional será so-
berana, dela cabendo, no entanto, recurso administrativo.

3.6. O candidato que não for considerado portador de de-
ficiência pela equipe multiprofissional ou que não comparecer no dia,
hora e local marcados para realização da avaliação pela equipe mul-
tiprofissional perderá o direito à vaga reservada aos candidatos por-
tadores de deficiência que iria ocupar, permanecendo na relação de
candidatos de ampla concorrência classificados no Concurso Públi-
co.

3.7. As vagas reservadas a portadores de deficiência que não
forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso
Público, por contraindicação na perícia médica ou por outro motivo
serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a
ordem geral de classificação.

3.8. Após a posse e entrada em exercício a deficiência não
poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria, salvo
nas hipóteses excepcionais de agravamento imprevisível da deficiên-
cia que impossibilite a permanência do servidor em atividade.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão efetuadas via Internet por meio do

sítio eletrônico do concurso, no período compreendido entre 10 horas
do dia 08 de janeiro de 2013 e 23 horas e 59 minutos do dia 08 de
março de 2013, considerando-se o horário oficial de Brasília-DF.

4.2. Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa de
inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste
Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para o cargo desejado.

4.2.1. O candidato poderá obter o Edital do Concurso e seus
Anexos pela internet, no sítio eletrônico do concurso.

4.2.2. No ato de inscrição o candidato indicará obrigato-
riamente a opção de Centro, Unidade, Departamento/Programa/Curso,
Setorização Definitiva e Regime de Trabalho do cargo de Professor a
que deseja concorrer, em conformidade com o Anexo II.

4.2.3. Após o envio do requerimento de inscrição não será
permitida a alteração da opção, feita na forma do subitem anterior.

4.2.4. Só será validado um Requerimento de Inscrição para
cada candidato, em cada opção.

4.2.5. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via
correio eletrônico ou qualquer tipo de correspondência, ou ainda fora
do prazo.

4.3. O valor da taxa de inscrição para cada regime de tra-
balho está definido no Anexo I.

4.3.1. O valor da taxa de inscrição não será devolvido em
hipótese alguma.

4.3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
obrigatoriamente por intermédio do boleto bancário gerado após o
preenchimento e o envio eletrônico do Requerimento de Inscrição via
Internet, impreterivelmente, até o último dia do período previsto para
tal procedimento, de acordo com o cronograma do concurso.

4.3.2.1. O boleto bancário a ser utilizado para efetuar o
pagamento da taxa de inscrição deve ser aquele associado ao Re-
querimento de Inscrição enviado.

4.3.2.2. Não será aceita a inscrição cujo pagamento não te-
nha sido confirmado, por parte da instituição bancária, dentro do
prazo, na forma do subitem 4.3.2.

4.3.2.3. Não será permitida a transferência do valor pago
como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência
da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.

4.3.3. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para o candidato que, em conformidade com o
Decreto no 6.593/2008, cumulativamente:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico de que trata o Decreto no

6.135/2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do

Decreto no 6.135/2007.
4.3.3.1. Para se inscrever com isenção do pagamento da taxa,

o candidato deverá preencher o Requerimento de Inscrição no sítio
eletrônico do concurso, no qual indicará o Número de Identificação
Social - NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal e firmará
declaração de que atende à condição estabelecida na letra "b" do
subitem 4.3.3.

4.3.3.2. A inscrição com o pedido de isenção poderá ser
efetuada no período compreendido entre 10 horas do dia 07 de fe-
vereiro de 2013 e 23 horas e 59 minutos do dia 10 de fevereiro de
2013, considerando-se o horário oficial de Brasília-DF. Ficam man-
tidas as isenções solicitadas no período de 08 de janeiro de 2013 a 11
de janeiro de 2013 e já concedidas.

4.3.3.3. As informações prestadas no Requerimento de Ins-
crição com isenção do pagamento da taxa serão de inteira respon-
sabilidade do candidato.

4.3.3.4. A UFRJ consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

4.3.3.5. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do Art. 10 do Decreto no 83.936/1979.

4.3.3.6. Serão desconsiderados os pedidos de isenção de pa-
gamento de taxa de inscrição ao candidato que omitir informações ou
prestar informações inverídicas, errôneas ou incompletas.

4.3.4. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da
taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.

4.3.5. Será desconsiderado o pedido de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição de candidato que, simultaneamente, tenha
efetuado o pagamento da taxa de inscrição.

4.3.6. Não serão atendidos pedidos de isenção do pagamento
da taxa de inscrição para candidatos que não preencham as condições
para sua concessão, seja qual for o motivo alegado.

4.3.7. A relação dos pedidos de isenção com as respectivas
respostas será disponibilizada no sítio eletrônico do concurso, no dia
20 de fevereiro de 2013.

4.3.8. O candidato poderá apresentar recurso contra o in-
deferimento do seu pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2013 no sítio eletrônico do
concurso.

4.3.9. O resultado da análise de eventuais recursos apre-
sentados será divulgado no sítio eletrônico do concurso no dia 28 de
fevereiro de 2013.

4.3.10. Os candidatos cujos pedidos de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição forem indeferidos deverão, para efetivar
sua inscrição no concurso, acessar o sítio eletrônico do concurso,
imprimir o respectivo boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa
de inscrição dentro do prazo estabelecido no subitem 4.3.2.

4.4. O candidato que necessitar de condições especiais para a
realização da prova deverá, no ato da inscrição, relacionar suas ne-
cessidades para o dia da prova, sendo vedadas alterações, salvo nos
casos de força maior e aqueles de interesse da Administração Pú-
blica.

4.4.1. O candidato portador de deficiência visual total deverá
indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição a
necessidade de realizar a prova com o auxílio de um Ledor, que será
disponibilizado pela UFRJ. Neste caso, o Ledor transcreverá as res-
postas para o caderno de respostas da Prova Escrita, não podendo a
UFRJ ser posteriormente responsabilizada pelo candidato, sob qual-
quer alegação, por eventuais erros de transcrição provocados pelo
L e d o r.

4.4.2. O candidato amblíope deverá indicar sua condição,
informando no Requerimento de Inscrição que deseja que a prova
seja confeccionada de forma ampliada. Neste caso, será oferecida
prova com tamanho de letra correspondente a corpo 24.

4.4.3. O candidato com dificuldade de locomoção deverá
indicar sua condição, informando no Requerimento de Inscrição se
utiliza cadeira de rodas ou se necessita de sala de prova de fácil
acesso.

4.4.4. O candidato que necessitar de condições especiais para
escrever deverá indicar sua condição, informando no Requerimento
de Inscrição que necessita de auxílio para transcrição das respostas.
Neste caso, o candidato terá o auxílio de um fiscal, não podendo a
UFRJ ser, pelo candidato, posteriormente responsabilizada, sob qual-
quer alegação, por eventuais erros de transcrição provocados pelo
fiscal.

4.4.5. O candidato deverá informar as condições especiais
que necessita, caso não seja nenhuma das mencionadas nos subitens
4.4.1 ao 4.4.4 deste Edital.

4.4.6. A candidata que tiver a necessidade de amamentar no
dia da prova deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda
da criança em local reservado e diferente da sala de prova da can-
didata. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem ne-
cessários, não tendo a candidata, neste momento, a companhia do seu
acompanhante, mas sim de um fiscal.

4.4.6.1. Não será dado qualquer tipo de compensação em
relação ao tempo de prova perdido com a amamentação.

4.4.6.2. A não presença de um acompanhante impossibilitará
a candidata de realizar a prova.

4.4.7. As condições especiais solicitadas pelo candidato para
o dia da prova serão analisadas e atendidas segundo critérios de
viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado o seu atendimento ou
não quando da Confirmação da Inscrição.

4.5. Informações prestadas no Requerimento de Inscrição
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a UFRJ do
direito de eliminá-lo do Concurso Público se o preenchimento for
feito com dados incorretos, bem como se constatado posteriormente
serem essas informações inverídicas.

4.6. A inscrição do candidato no concurso implicará o co-
nhecimento e aceitação tácita e irrestrita das normas e condições
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

4.7. O candidato somente será considerado inscrito neste
Concurso Público após ter cumprido todas as instruções aqui des-
critas, após confirmação pela rede bancária do recolhimento da taxa
de inscrição referida no subitem 4.3 e após a entrega da documen-
tação exigida, na forma do item 5 deste edital.

4.8. A UFRJ não se responsabiliza por pedidos de inscrição
que não sejam recebidos por fatores de ordem técnica, principalmente
por aqueles causados por conta do alto número de acessos ao sítio
eletrônico do concurso, que pode vir a ocorrer no último dia do
período de inscrições.

4.9. As orientações e procedimentos a serem seguidos para
realização de inscrição estarão disponíveis no sítio eletrônico do con-
curso.

4.10. O candidato que se inscrever em mais de uma opção,
tendo obedecido ao item 4 do presente edital, havendo coincidência
do dia e do horário de realização das provas, no dia das provas,
deverá comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar
e realizar a prova a ela correspondente, sendo considerado faltoso nas
demais opções.

4.11. Caso não haja inscrições deferidas, o período de ins-
crições poderá ser reaberto por igual período.

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A EFETIVA-
ÇÃO DA INSCRIÇÃO

5.1. O candidato inscrito no concurso público, ou o seu
procurador portando uma procuração simples e específica para esse
fim, deverá comparecer, obrigatoriamente e dentro do período pre-
visto no cronograma do concurso para tal procedimento, à Unidade
Acadêmica à qual está vinculada a vaga que concorre, para entregar
os seguintes documentos:

a) Curriculum Vitae em 5 (cinco) vias;
b) Memorial em 5 (cinco) vias, acompanhado de comentário

que permita ajuizar a significação dos títulos e trabalhos a eles atri-
buída pelo próprio candidato; e

c) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição.
5.2. A relação de endereços e de contatos com as Unidades

Acadêmicas está disponível no sítio eletrônico do concurso.
5.3. Os documentos deverão ser entregues nos dias úteis e

dentro do horário de funcionamento de cada Unidade Acadêmica à
qual pertence a vaga que o candidato deseja concorrer. Exceção se faz
para o dia 11 de março de 2013, no qual o atendimento em todas as
Unidades Acadêmicas será encerrado às 17 horas.

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6.1. Após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição,

ou do deferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa, e após
a conferência da documentação apresentada, na forma do item 5 deste
edital, será divulgada uma relação nominal com as inscrições ho-
mologadas, em conformidade com o Art. 4o da Resolução no 11 / 2 0 1 0
- CONSUNI.

6.2. A motivação da não homologação das inscrições, exceto
nos casos de não pagamento das taxas de inscrição, será divulgada no
sítio eletrônico do concurso, de forma individualizada.

6.2.1. Caberá ao diretor da Unidade, à qual pertence a vaga,
a responsabilidade de informar à Comissão Executiva do concurso
público o motivo da não homologação, para que esta o disponibilize
no sítio eletrônico do concurso.

6.3. Para os candidatos que tiverem a sua inscrição ho-
mologada, serão divulgadas individualmente as informações referen-
tes à data, horário, tempo de duração e local de realização das provas
(nome do estabelecimento, endereço e sala), bem como as orientações
para a sua realização.

6.4. As divulgações referidas nos subitens anteriores serão
feitas através do sítio eletrônico do concurso, nas datas previstas para
tais eventos no cronograma do concurso.

6.5. Caso o candidato constate que há divergências entre as
informações obtidas no sítio eletrônico do concurso e o Requerimento
de Inscrição quanto à setorização, tipo de vaga e/ou condições es-
peciais solicitadas, deverá entrar em contato com a UFRJ, pelo te-
lefone (55) (21) 2598-1818, no horário das 9 horas às 17 horas, pelo
horário oficial de Brasília-DF, dentro do período estabelecido no
cronograma.

6.5.1. Em caso de divergências informadas pelo candidato,
prevalecerá o constante no Requerimento de Inscrição.

6.5.2. Os erros referentes a nome, documento de identidade
ou data de nascimento deverão ser comunicados apenas no dia de
realização das provas, na sala de prova, junto à equipe de fisca-
lização.

6.6. Não é necessária a apresentação, no dia de realização
das provas, de qualquer documento que comprove a localização do
candidato no estabelecimento de realização de prova, bastando que o
mesmo se dirija ao local designado.

6.6.1. Não será permitida a realização das provas fora da
data, local e horário designado, na forma do subitem 6.3.

7. DAS COMISSÕES JULGADORAS
7.1. As Comissões Julgadoras serão compostas na forma do

que dispõem os artigos 6o a 8o da Resolução no 11/2010 - CON-
SUNI.

7.2. A composição de cada uma das comissões julgadoras
será publicada no Boletim da UFRJ e divulgada no sítio eletrônico do
concurso.

7.3. Após a publicação referida no subitem anterior os can-
didatos poderão impugnar, parcial ou totalmente, as comissões jul-
gadoras, dentro do período previsto no cronograma do concurso.

7.3.1. A impugnação, devidamente fundamentada, será en-
caminhada à Congregação ou ao órgão equivalente, de acordo com a
localização da vaga à qual o candidato concorre.

7.3.2. Em caso de indeferimento da impugnação caberá re-
curso ao Conselho Universitário, que o julgará em última instância.

7.4. A data da publicação da composição das comissões
julgadoras, o prazo de apresentação de impugnações, a data para a
divulgação da decisão preliminar das impugnações, o prazo para a
apresentação de recursos contra o indeferimento das impugnações e a
data da divulgação da resposta dos recursos estão informadas no
cronograma do concurso.

8. DA ESTRUTURA DO CONCURSO
8.1. O Concurso Público será realizado em etapa única, com

fases que visarão medir as habilidades e os conhecimentos neces-
sários ao desenvolvimento das atribuições do cargo/setorização, em
conformidade com o capítulo "DOS TÍTULOS E PROVAS", artigos
12 a 18, da Resolução no 11/2010 - CONSUNI.

8.2. Os programas dos concursos estão disponíveis no sítio
eletrônico do concurso.

9. DO JULGAMENTO DO CONCURSO
9.1. As fases do concurso público serão realizadas dentro do

período informado no cronograma do concurso, na forma do capítulo
"DO JULGAMENTO DO CONCURSO", artigos 19 a 32 da Re-
solução No 11/2010 - CONSUNI.

9.2. Caberão recursos contra o resultado do concurso público
na forma do artigo 30 da Resolução No 11/2010 - CONSUNI.

10. DA HOMOLOGAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE
10.1. O resultado final do Concurso Público será homo-

logado no Diário Oficial da União e divulgado no sítio eletrônico do
concurso.

10.1.1. A homologação do resultado final do concurso se
fará obedecendo-se estritamente a ordem de classificação e dentro dos
limites estabelecidos no Anexo II do decreto no 6.944/2009.
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