UNIR
MINISTERIO DA EDucAcAo
FUNDAçAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR

EDITAL DE CONCURSO PUBLICO N o 001/2018/GR/UNIR
ABE RTU RA

o Magnifico Reitor da Fundação Universidade Federal de Rondônia, no uso de suas atribuiçaes legais e
estatutárias, considerando o que dispöe o Decreto n° 6.944/2009. a Portaria n° 006/2018/PRAD/UNIR de 24 de
abrii de 2018 publicada no Boletim de Serviço n° 035 de 26/04/2018. a Portaria n° 010/2018/PRAD/UNIR, de 15
de maio de 2018, publicada no Boletim de Servico n° 040 de 15/05/2018. a Lei n° 8.112/1990 do Piano de
Carreira dos Cargos Técnico - Administrativos em Educacao, aprovado peia Lei n° 11.091/2005, alterada pelas
Leis n° 11.233/2005 e 11.784/2008, da Lei n° 12.772/2012, em conformidade corn o Artigo 37 da Constituicao
Federal e cernais reguiamentaçoes pertinentes, mediante as condicOes estipuiadas neste Edital, TORNA
PUBLICO que realizará CONCURSO PUBLICO, sob regime estatutãrio, nas condiçOes a seguir declinadas:
DAS DISPOSIQOES PRELlMINARES
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

0 Ccncurso P/iblico, a que se refere o presente Edital, será executado peio Instituto AOCP, corn sede na
Avenida Dr. Castáo Vidigai, n° 959 - Zona 08, CEP 87050-440, Maringá/PR, endereco eietrônico
www. i nstitutc.cp.org b e correio eietrônico candidato(institutoaocp.org.br.
0 Ccncurso Pübiico destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime estatutário, no quadro de
Servidores Técnico-Adrninistrativo da Fundacao Universidade Federal de Rondônia - UNIR, de acordo
corn a Tabela 2.1 deste edital, corn prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologacão
do certarne, podendo ser prorrogado por igual periodo a critério da Fundação Universidade Federal de
Roncönia, e Iotaçao em quaisquer de suas Unidades, iocalizadas nos rnunicIpios de Ariquernes. Cacoai,
Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Roiim de Moura e Viihena, iocaiizados no
Estado de Rondônia/RO.
A seieção para as cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e
habiiidades, conforme as Tabelas do item 10 deste Edital.
A convocacâo para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital, será feita de acordo corn a
necessidade e a conveniéncia da Fundacao Universidade Federal de Rondônia, dentro do prazo de
validade do concurso, obedecida a ordem de classificacao.
A Prova Objetiva sera realizada nos rnunicIpios de Ji-Paraná e Porto Veiho, localizados no Estado
de Rcndônia/RO.
Os requisitos e as atribuicöes dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital.
Os conteüdos programãticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
0 cronograrna de execucao encontra-se no Anexo III deste Edital.
Não serão fornecidas, par teiefone ou e-mail, inforrnacOes a respeito de datas, locals e horários de
realização das provas e demais eventos. 0 candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de
divulgacão estabeiecidas neste Edital e as demais pubiicacdes no endereco eletrOnico
www.institutcaocp.org.br.

2.

DOS CARGOS

2.1

0 código do cargo, a cargo, os requisitos, as vagas de ampla concorréncia (AC), as vagas para pessoa
corn deficiência (PcD), as vagas para pessoa preta ou parda (PPP) e o periodo de realizacão da prova
objebva. 5O as estabelecidos a seguir:

TABELA 2.1
NVEL INTERMEDIARJO - CLASSE C

-1

Cod.
Cargo

[

201

Cargo

RequistoS

Assistente de Tecnologia Certificado de conclusao de curso de Nivel Media. expedidos
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da Informaçae

pot instituiçao de ensino reconhecida pelo Ministéno da
Educacae (MEC), corn experiência minima de 06 meses na
area.
NIVEL MEDJO - CLASSE D 1

Cargo

Requisitos

301

Assistente em
Administração

Certificado de conclusãe de curse de Nivel Medie
profissionalizante ou de curso de Nivel Medio, expedidos por
instituiçao de ensino reconhecida pelo Ministéne da Educaçae
(MEC).

302

Técnico de
LaboratOno/Area:
Anátises CtInicas

Certificado de conclusão de curse de Nivel Médio
profissionalizante ou de curso de nIvel rnédio acrescido de
curse na area de Análises Ctinicas, expedidos por instituição
de ensino reconhecida pelo Ministéno da Educação (MEC).

303

Técnico de
LaboratOriolArea:
Quimica

Certificado de conclusão de curso de Nivel Médio
profissionalizante ou de curso de nivet médio acrescido de
curso na area de Quimica, expedidos por instituiçao de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educacão (MEC).

304

305

Vagas Vagas
AC
PcD

Certificado de conctusão de curse de Nivel Medio
profissionalizante ou de curso de nIvet medlo acrescido de
curse Técnico em Centabilidade, expedidos per instituicãe de
ensino reconhecida pelo Ministéno da Educação (MEC).

ppp(3)

0

2

Tarde

0

Tarde

0

0

3

Periodo de
realizacão
da prova
objel:iva

Manhã

5

Certificado de conctusão de curso de Nivel Médio
profissionalizante ou de curse de nivet medlo acrescido de
Técnico em Agropecuária curse Técnico em Agrepecuária, expedidos per instituicãe de
ensino reconhecida pelo Ministéne da Educaçao (MEC).
Técnico em
Contabilidade

Vagas

Tarde

0

Tarde

0

306

Certificado de conclusâo de curse de Nivel Médio
profissionalizante ou de curse de nivel médie acrescido de
Técnico em Enfermagem curse Técnice em Enfermagem, expedidos per instituicae de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educaçâe (MEC).

0

0

Manha

307

Certificado de conclusão de curso de Nivel Médie
profissionalizante ou de curse de nIvel médie acrescido de
curse Técnico em Tetefenia, expedidos per instituicãe de
ensino reconhecida pelo Ministéne da Educacâo (MEC), corn
experiOncia minima de 12 meses na area.

0

0

Tarae

Técnico em Tetefonia

NIVEL SUPERIOR - CLASSE E 1

Periodo de
Requisitos

401

404

406

Vagas Vaças
PcD2
AC

Vagas
ppp(3

realizaço
da prova
o be1:iva

Administrador

Diploma, devidamente registrado, de cenclusãe de curso
superior em Administracão, fomecido per instituicão de ensino
superior reconhecida pelo MEC e registro no consetho
competente.

2

C

Analista de Tecnolegia
da Informação

Diploma, devidamente registrado, de conctusão de curso
superior na area, fornecido per instituiçãe de ensino superior
reconhecida pelo MEC.

2

0

1

Manhã

Arquivista

Diploma, devidamente registrado, de conctusâo de curse
superior em Arquivelogia, fomecido per instituiçâe de ensino
superior reconhecida pelo MEC.

0

0

Manhâ

Bibtiotecário
Documentatista

Diploma, devidamente registrado, de conclusãe de curso
superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informacão,
fomecido per instituição de ensino superior reconhecida pelo
MEC e registro no conselhe competente.

0

0

Manhã

Biólogo

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
superior em Ciências BiolOgicas, fomecido per instituiçâo de
ensino superior reconhecida pelo MEC.

0

0

Manhâ

Contador

Diploma, devidamente registrado, de conclusãe de curse
superior em Ciências Centábeis, femecido per instituicâe de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho
competente.

0

0

Manhã
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Engenheiro de
Segurança do Trabalho

Diploma, devidamente registrado. de conclusão de curso
superior Engenharta corn Especialização em Seguranca do
Trabalho, fornecido per instituicao de ensino superior
reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.

408

Engenheiro/Area: Civil

Diploma, devidamente registrado, de concluseo de curso
superior em Engenharia Civil, fomecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho
competente.

409

Medico Veterinário

410

0

0

Manh

3

0

1

Manhã

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
superior em Medicina Vetehnãria, fornecido por instituiç.ão de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho
competente.

2

0

0

Manhã

Pedagogo

Diploma, devidamente registrado. de conclusão de curso
superior em Pedagogia, fornecido per instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC.

1

0

0

Manhä

411

PsicOlogo

Diploma, devidamente registrado. de conclusâo de curso
superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho
competente.

2

0

412

Técnico em Assuntos
Educacionais

Diploma, devidamente registrado. de conclusão de curso
superior em Pedagogia ou Licenciaturas, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

2

0

407

H
Manhã

0

Tarde

'Ver as atribuiçöes e Os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital.
121)
Não haverã reserva de vagas, para provimento imediato, quando a quantitativo de vagas oferecido for inferior ao previsto em lei
para reserva, sendo mantido cadastro de reserva. A normativa completa para o candidate se inscrever como Pessoa corn DeficiOncia
ou Pessoa Preta ou Parda consta nos itens 6 e 7 deste Edital, respectivarnente.

2.2

0 vencimento básico correspondente a classe, nivel de capacitacão e padrOes iniciais dos cargos tern
valor mensal de:

TABELA 2.2
F

2.3
2.4

Categorias:

Valor do vencimento básico:

Classe C

R$ 1.945,07

Classe D

R$ 2.446,96

Classe E

R$ 4.180,66

Ainda haverá a acréscimo do auxIlio-alimentação no valor RS 458.00 (quatrocentos e cinquenta e oito
reais). em conformidade corn o Decreto n° 3.887/2001.
As taxas de inscricao terão Os seguintes valores:

TABELA 2.3
Categorias:

Valor da taxa de inscricao (1):

Classe C

R$ 38,00

Classe D

R$ 48,00

Classe E

R$ 83,00

Os valores correspondern ao estabelecido no art. 17 da Portaria n° 450, de 6 de novembro de 2002, do Ministérlo do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

2.5

2.6

2.7

2.8

Para todos Os cargos constantes na tabela 2.1 do item 2, o candidato deve apresentar também
inscricao no correspondente Conselho Regional, quando for o caso, e comprovante de
regularidade, no momento da nomeaçao para posse.
Para os cargos 201 - Assistente de Tecnologia da lnformacao e 307 - Técnico em Telefonia
constantes na tabela 2.1 do item 2, o candidato deve apresentar também a comprovacao da
experiência minima exigida, no momento da nomeacao para posse, conforme disposto no item 17.
Os candidatos selecionados serão nomeados sob o Regime Juridico dos Servidores PUblicos Civis da
União, das Autarquias e das Fundaçôes Piiblicas Federais. previsto na Lei n° 8.112/1990 e Lei n°
11.091/2005, aterada pelas Leis n° 11.233/2005 e 11.784/2008.
Os candidatos selecionados, serão lotados em quaisquer de suas Unidades, localizadas nos
municIpios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim
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2.9

2.10
2.11

de Moura e Vilhena, localizados no Estado de Rondônia/RO, de acordo corn a necessidade e a
conveniência da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR.
A classificacao obtida pelo candidato aprovado no concurso não gera para si o dVeito de escoiher a
Unidade de seu exercicio. ficando essa deflniçao condicionada a necessidade e a conveniência da
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR.
0 servidor que não entrar em exercicio na Unidade definida pela Fundacão Universidade Federal de
Rondônia - UNIR. sera exonerado ex officio.
0 servidor poderá fazer jus aos percentuais de incentivo a qualificação e a capacitação, na forma da Lei
n° 11.091/2005, alterada pelos Anexos XVI e XVII da Lei 12.772/2012.

3.

REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO

3.1

São requisitos básicos para o ingresso no quadro da Fundação Universidade Federal be Rondônia:
a) ter sido aprovado no Concurso Püblico. na forma estabelecida neste Edital:
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou ainda, no caso de estrangeiro, estar em situacao reguar no pa is.
por interrnédio de visto permanente que o habilite inclusive a trabaihar no território nacional. No caso de
ter nacionalidade portuguesa. estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses.
nos termos do § 11do Art. 12 da Constituição Federal:
c) ter idade minima de 18 anos completos, na data da posse:
d) ter aptidão fisica e mental para o exercicio das atribuicöes do cargo:
e) não acumular cargos, empregos e func(5es püblicas. exceto aqueles permitidos pela Constituição
Federal assegurada a hipótese de opcão dentro do prazo para posse. previsto no §10 do art.13 da Lei no
8.112/1990;
f) estar em dia corn as obrigaçoes eleitorais;
g) estar quite corn as obrigaçoes militares, para os candidatos do sexo masculino:
h) estar em gozo dos direitos politicos:
i) apresentar, na data da posse, a documentação necessária a comprovação do atendirnento aos
requisitos minimos constantes para o cargo. presentes na tabela 2.1 do item 2 e noAnexo I deste Edital;
j) apresentar titulação fornecida por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educacão (MEC),
devidamente registrada:
k) apresentar comprovante de registro no correspondente Conseiho Regional. quando houver, e
comprovante de regularidade, no momento da nomeacão para posse:
I) não ter sofrido. no exercicio de funçao pCiblica, penalidade incompativel corn a r':estidura em cargo
püblico federal, prevista no art. 137 da Lei n° 8.112/1990.

4.

DA S0LIcITA(;A0 DE lsENcAo DA TAXA DE INSCRIcAO

4.1

Haverá isencão total do valor da taxa de inscriçáo somente para os candidatos amparados pelo Decreto
n° 6.593, de 2 de outubro de 2008 ou pela Lei n° 13.656. de 30 de abri! de 2018.
4.1.1 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
a) estiver inscrito no Cadastro Unico para Prograrnas Socials do Governo Federal CadUnico), de que
trata o Decreto n° 6.135, de 26 dejunho de 2007:
b) for membro de familia de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135/2007 e da Lei n° 13.656/2018:
ou
c) ao candidato que esteja registrado corno doador de medula Ossea em entidades reconbecidas pelo
Ministério da SaUde. nos termos da Lei no 13.656/2018.
4.2
A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso PbIico da Fundacao Universidade Federal
de Rondônia - UNIR será realizada somente via internet.
4.3
Da Isencao - Cad(Jnico:
4.3.1 o candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) solicitar no perlodo das lOh do dia 17/09/2018 as 23h59min do dia 23/09/2018. observado o horário
oficial de Brasilia/DF. rnediante preenchimento do Formulãrio de Solicitação de lsencão da Taxa de
Inscrição. dispon Ivel no endereco eletrônico www.institutoaoco.org.br, declarando estar ciente das
condiçoes exigidas para admissão no cargo e submetendo-se as normas expressas neste Edit2I;
a.1) optar por uma das cidades disponIveis para realizacao da prova objetiva, sendo Ji-Paraná/RO
ou Porto Veiho/RO;
b) indicar no Formulário de Solicitacao de Isençao da Taxa de Inscricão o NUmero de ldentficação Social
- NIS, atribuldo pelo CadUnico.
4.4
0 Instituto AOCP consultará o órgão gestor do CadUnico para verificar a veracidade das informacoes
prestadas pelo candidato.
4.4.1 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição, Via CadUnico. ao candidato que:
a) omitir informacoes e/ou torná-Ias nveridicas:
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação:
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C) nào observar a forma, o prazo e Os horários estabelecidos no subitem 4.3.1 deste Edital;

d) inf3rrnar nümero de NIS inválido e/ou incorreto. ou que não esteja em nome do candidato;
e) no apresentar todos os dados solicitados.
4.4.2 Cada pedido de isencão será analisado e julgado pelo órgao gestor do CadUnico.
4.4.3 0 candidato que requerer a isençao deverã informar, no ato da inscricâo, seus dados pessoais
rigorosamente em conformidade corn os que foram originalmente informados ao Orgao de Assistência
Social de seu MunicIpio, responsável pelo cadastramento de farnilias no CadCinico. 0 candidato deve
atentar-se que, qualquer dado que tenha sido alterado/atualizado junto ao CadUnico, nos ijltimos 45
(quarenta e cnco) dias, poderá causar divergência entre o dado informado (atualizado) e o ainda
constante no sistema do CadUnico. em virtude do decurso de tempo para atualizacao do banco de dados
do CadUnico em âmbito nacional.
4.4.4 Mesmo que inscrito no CadUnico, a inobservância do disposto no subitem anterior poderá implicar ao
candidato o indeferimento do seu pedido de isencao, por divergëncia dos dados cadastrais informados e
as constantes no banco de dados do CadUnico. Apôs a solicitação e julgamento do pedido de isenção,
nao será permitido a complementaçao ou alteração de dados para obtencào da isencao.
4.5
Da Isencao - Doador de medula óssea:
4.5.1 0 candidato interessado em obter a isencao da taxa de inscrição. na condiçao de Doador de Medula
Ossea. deverá:
a) solicitar no perlodo das lOh do dia 17/09/2018 as 23h59min do dia 23/09/2018, observado a horária
oficial de Brasilia/OF, rnediante preenchimento do Formulário de Solicitação de lsencào da Taxa de
lnscrçao, disponIvel no endereco eletrônico www.institutoaocp.org.br, declarando estar ciente das
condcOes exigidas para admissão no cargo e submetendo-se as normas expressas neste Edital;
a.1) optar por uma das cidades disponIveis para realizacão da prova objetiva, sendo Ji-Paraná/RO
ou Porto Veiho/RO;
b) indicar nc Formulário de Solicitaçao de lsencao da Taxa de lnscricão a opcäo "Doador de medula
óssea":
c) enviar cópia simples do documento oficial de identificação corn foto, filiacao e assinatura;
d) cópia simples do Cadastro de Pessoa F(sica - CPF;
e) cópia autenticada do Comprovante ou Carteira de lnscricão do candidato registrado como Doador de
Medula Ossea, emitido por entidade reconhecida pelo Ministério da SaLide:
f) Os documentos comprobatórios exigidos nas alineas 'c". "d" e 'e" deste subitem, deverão ser
enviEdos via SEDEX corn AR (Aviso de Recebimento). ou Carta Simples corn AR (Aviso de
Recebimento), ate o dia 24/09/2018 (será observada a data de postagem) em envelope fechado
endereçado ac Instituto AOCP. para o endereço informado nas etiquetas geradas:
DESTINATARIO: Instituto AOCP
Caixa Postal 132
Maringá - PR
CEP 87.001-970
Concurso Püblico da Fundacão Universidade Federal de Rondônia - UNIR
soLlcrrAçAo DE !sENçAo DA TAXA DE INscRl(;Ao - DOADOR DE MEDULA 6SSEA
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NUMERO DE INscRIçAo: XXXXXXXX

4.5.2 Não serã corcedida isencao do pagamento da taxa de inscrição, na condicão de doador de medula
óssea, ao candidato que:
a) omitir informa(;oes e/ou torná-las inveridicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, a prazo e os horãrios estabelecidos no subitem 4.5.1 deste Edital;
d) nao apresentar todos Os dados solicitados:
e) não enviar a documento exigido no subitem 4.5.1, alinea 'e', e/ou em cópia ilegivel;
f) não enviar a copia do documento pessoal exigido no subitem 4.5.1. alinea c e d, ou enviá-la em copia
ilegivel.
4.5.3 Cada pedido de isencão sera analisado e julgada pelo Instituto AOCP.
0 candidato interessado em obter a isenção da Taxa de lnscrição. pessoa corn deficiência au não, que
4.6
necessitar de atendimento especial durante a realizacao da prova deverá. no ato do pedido de isencão da
taxa de inscrição. indicar claramente. no Formulário de Solicitaçao de lsenção da Taxa de lnscriçao, quais
são os recursos especiais necessãrios. 0 laudo medico, original ou cópia autenticada, deverá ser enviado
via SEDEX corn AR (Aviso de Recebimento), ou Carta Simples corn AR (Aviso de Recebimento), em
envelope fechado, endereçado ao Instituto AOCP, conforme a subitem 8.3 deste Edital.
As informaçöes prestadas no Formulãrio de Solicitação de lsençao da Taxa de lnscricao serão de inteira
4.7
responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, par crime contra a fé
püblica, a que acarretará na sua eliminaçao do Concurso Püblico. após procedimento administrativo em
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que Ihe sejam assegurados a contraditório e a ampla defesa, sem prejuizo de outras sançöes cabiveis.
0 fato do candidato participar de algum Programa Social do Governo Federal (PROUNI, FIES. Balsa
FamIlia, etc), assim como a fato de ter obtido a isencão em outros certames nao garante, par si so, a
isencao da taxa de inscrição neste concurso.
Não serà aceita solicitacão de isençäo do pagamento da taxa de inscriqão via fax ou via correio eletrônico.
4.9
A relacao dos pedidos de isençào deferidos sera divulgada ate a dia 05/10/2018 no endereço eletrônico
4.10
www.institutoaocp.org.br.
0 candidato que tiver a solicitaçao de isenção da taxa de inscriçâo indeferida pocerá impetar recurso
4.11
através do endereco eletrônico www.institutoaocp.org.br no perlodo da OhOOmin dc dia 08/10/2018 as
23h59min do dia 09/10/2018, observado a horário oficial de Brasilia/DF. par meia do ink "Recursc contra
a Indeferimento da Solicitaçao de lsencao da Taxa de lnscricao'.
4.11.1 As respostas aos recursos impetrados contra a indeferimento da solicitacão de isenção e a relacão dos
pedidos de isencao da taxa de inscricaa. que par ventura sejam deferidos no pos-recurso, serão
divulgadas na data provável de 18/10/2018 no endereco eletrônico www.institutoaocp.org.br.
4.11 .2 Se, apOs a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento da solicitaçao de isenç.ão da taxa
de inscriçao, a candidato poderá acessar o endereco eletrOnico www.institutoaocp.org.br. ate as
23h59min do dia 29/10/2018. realizar uma nova inscrição, gerar a boleto bancário e efetuar o pagamento
ate a seu vencimento para participar do certame.
4.11 .3 0 interessada que nao tiver seu requerimento de isencaa deferido e que não realizar uma nova inscrição.
na forma e no prazo estabelecidos neste Edital, estará automaticamente excluldo do certame.
4.12
0 candidato que tiver seu pedido de isençaa da taxa de inscrição deferido e. posteriormente, realizar uma
inscricao, sem pedido de isençao, e realizar a pagamento do boleto bancário. terá a sua solicitação de
isencao cancelada. sendo deferida a Ultima inscrição realizada. conforme subitem 5.6.3.
4.13
Os candidatos que tiverem as solicitacoes de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos
no Concurso PUblico e poderão consultar a status da sua inscriçãa no endereço eletrônico do Instituto
AOCP www.institutoaocp.org.br, a partir do dia 05/10/2018.
4.8

5.

DAS INscRIcOEs

5.1

A inscricão neste Concurso PUblico implica, desde logo, a conhecimento e a tácita aceitação pelo
candidato das condicoes estabelecidas neste Edital.
5.2
As inscricöes para a Concurso PUblico da Fundacao Universidade Federal de Rordônia - UNIR serão
realizadas somente via internet. Não serãa aceitas inscriçöes efetuadas de forma diversa da
estabelecida neste item.
5.3
0 perIodo para a realizaçaa das inscriçöes sera a partir das lOhOOmin do dia 17/09/2018 as 23h59rnin
do dia 29/10/2018, observada horãrio oficial de Brasilia/OF, através do endereçc eletrôiico
www.institutoaocp.org.br.
5.4
Após declarar ciência e aceitação das disposiçOes contidas neste Edital, a candidato interessado em
inscrever-se para a presente certame deverá:
a) preencher a Forrnulária de Solicitacaa de lnscricão, declarando estar ciente das condicöes exigidas
para admissão no cargo. e submeter-se as narmas expressas neste Edital;
a.1) optar por uma das cidades disponIveis para realizacao da prova objetiva, sendo Ji-Paraná'RO
ou Porto Veiho/RO;
b) após a confirmacaa da inscricãa, que acarrerã aa términa da aperaçãa, a candidato devem, imprimir a
Guia de Recolhimento da União - GRU simples. exclusivamente no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br. para efetuar a pagamento da taxa de inscricãa no valor estipulado na Tabela 2.3
deste Edital, ate a dia do vencimento impressa na guia, exciusivamente nas agências do Banco do
Brasil.
5.4.1 Em conformidade cam a Decreta 8.727/2016, fica assegurada as pessoas transexuais e travestis, o direito
a identificaçao par meia da seu name social e direita a escolha de tratamenta nominal. Entende-se par
name social aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecern. bern coma são identificadas par sua
comunidade e em seu meio social.
5.4.2 Ac preencher a Forrnulária de Salicitacao de lnscricão, 0(a) candidato(a) poderá informar a seu name
social.
5.4.3 A anatacão do name social de travestis e transexuais, nos termas do Decreto 8.727/2016, constará par
escrito nos editais do cancurso, entre parénteses, antes do respectiva name civil.
5.4.4 As pessoas transexuais e travestis, candidatas a este cancursa. deverãa apresentar coma identi9caçao
oficial no dia de aplicacãa das provas, urn dos documentos previstas neste edital, conforme narmativa dos
subitens 11.5.1 e 11.5.2.
5.5
Em hipótese algurna, após finalizada a preenchimenta do Formulária de Solicitação de lnscricãa. será
permitido ao candidato alterar a cargo para a qual se inscreveu.
5.6
0 candidato terá sua inscrição deferida sarnente após 0 recebimento. pelo Instituto AOCP, através do
banco, da canfirmacao do pagamento de sua taxa de inscriçãa.
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5.6.1 0 recibo de pagamento da GRU será o comprovante de que o candidato realizou sua inscricäo neste
Concurso PCiblco. 0 Instituto AOCP näo se responsabiliza por Guia de Recoihirnento da União - GRU
simples, emitida através de endereço eletrOnico diferente do www.institutoaocp.org.br.
5.6.2 0 candidato poderá efetuar inscricáo para mais de urn cargo do Concurso Püblico, desde que a
prova objetiva seja realizada em perlodos distintos para cada cargo, devendo observar os perlodos
de aplicacao da prova (manhã e tarde) estabelecidos na Tabela 2.1 deste Edital.
5.6.3 No caso de duas ou mais inscricoes de urn mesmo candidato, para o mesmo perlodo de realizacao
da prova, será considerada a Ultima inscricao realizada corn data e horário mais recente,
independente da data em que o pagamento tenha sido realizado. As dernais inscriçôes serão
canceladas automaticamente, nao havendo ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor
pago para outro candidato, ou, ainda, para inscricão realizada para outro cargo.
5.7
F de exciusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da
inscricäo.
5.7.1 Declaracao falsa ou inexata dos dados constantes no Formulãno de Solicitacão de Inscriçao, bern coma a
falsificação de declaracOes ou de dados e!ou outras irregularidades na documentacao, determinará a
cancelamento da inscrição e anulacao de todos as atos dela decorrentes, implicando, em qualquer epoca,
na e:iminação do candidato sem prejuIzo das cominacães legais cabiveis. Caso a irregularidade seja
constatada apOs a posse do candidato, a mesmo será exonerado do cargo pela Fundacäo Universidade
Federal de Rondônia - UNIR, após procedimento administrativo em que Ihe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa. sem prejuizo de outras sançOes cabIveis.
0 candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição ate a data de vencimento constante da GRU,
5.8
poderá utilizar a opçao de imprimir a 2 via da Guia de Recoihimento da União - GRU, no endereco
eletrônico wwinstitutoaocp.org.br, ate o dia 30 de outubro de 2018. As inscricôes realizadas corn
pagamento após essa data näo serão acatadas.
5.8.1 Recomenda-se que a candidato efetue a acesso ao link citado no subitem 5.8, e efetue a geracao da GRU
corn a antecedência necessária para atender ao limite de horãrio de compensacao do banco que a
candldato Ira se utilizar para efetuar a pagamento, para que seja possivel efetuar o pagamento da taxa de
inscriçéo dentro do prazo registrado na guia de pagamento.
5.9
0 Instituto AOCP em nenhuma hipótese, processaré qualquer registro de pagamento corn data posterior a
estabelecida no subitem 5.8 deste edital. 0 valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será devolvido em hipOtese alguma, a não ser por anulacao plena deste concurso.
5.9.1 A Fundacao Universidade Federal de Rondânia e a Instituto AOCP não se responsabilizam: por solicitação
de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bern coma outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados: por erro ou atraso dos bancos ou entidades
conveniadas, no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscricão.
5.9.2 Não serão aceitas inscricöes pagas em cheque que venha a ser devolvido par qualquer motivo, nem as
pagas em depósito ou transferéncia bancéria, tampouco as de programacao de pagamento que não
sejam efetivadas.
5.10
Quanto ao indeferimento da solicitação de inscricao, caberá interposição de recurso, protocolado em
formulário próprio, disponivel no endereço eletrônico Nww.institutoaocp.ora.br, no perIodo das OhOOmin
do dia 08/11/2018 ate as 23h59min do dia 09/11/2018, observado a horário oficial de Brasilia/OF.
DA INSCRIçAO PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA (PcD)
6.1

As pessoas corn deficléncia serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e
das que vierem a ser criadas durante a prazo de validade do concurso, desde que as atribuiçöes do cargo
sejam compa:Iveis corn a deficiéncia. As disposiçöes deste Edital, referentes as Pessoas corn Deficiència,
são corresponoentes as da Lei n° 7.853/89 e do Decreto n° 3.298/99, alterado pelo Decreto n° 5.296/2004,
e da Lei n° 12.764/12 regulamentada pelo Decreto n° 8.368/14.
6.1.1 Casc a aplicacão do percentual de que trata a subitem 6.1 deste edital resulte em nümero fracionado. este
deve'a ser eievado ate a primeiro nümero inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas
oferecidas par cargo, nos termos do § 21do artigo 51da Lei n° 8.112/1990.
6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para as candidatos corn deficléncia nos cargos corn nümero
de vagas igual au superior a 5 (cinco).
6.1.3 A compatibilidade da pessoa corn deficiência corn o cargo no qua] se inscreveu será declarada através de
pericia médica preliminar, perdendo o candidato a direito a nomeação caso seja considerado inapta para a
exercicio do cargo.
A pessoa corn deficiência participaré do Concurso Püblico em igualdade de condicoes corn as demais
6.2
canddatos no que se refere: ao conteUdo das provas, a avaliaçãa e aos critérios de aprovacao, ao horário
e ao local de aplicação das provas e as notas minimas exigidas, de acordo corn a previsto no presente
Edital.
São consideradas pessoas corn deficiência, de acardo corn a artigo 40 do Decreto Federal n° 3.298, de 20
6.3

Edital de Abertura n° 001/2018/GR/UNIR - Fundacao Universidade Federal de Rondônia - UNIR

Págna 7 de

22

de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as
que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as r.ontempladas pelo enunciado da Sümula 377
do Superior Tribunal de Justiça: "0 portador de visão monocular tern direito de concorrer, em Selecao
Competitiva Füblica. as vagas reservadas aos deficientes":
- deficiência fisica - alteração completa ou parcial de urn ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o cornprometimento da funcão fisica, apresentando-se sob a forma de paraplegia.
paraparesia, rnonoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de mernbro. paralisia cerebral, nanismo. membros corn
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funçöes (Redacao dada pelo Decreto n° 5.296, de 2004);
II - deficiëncia auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e urn decibels (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas frequéncias de 500HZ. 1 .000HZ. 2.000Hz e 3.000Hz (Redacao dada pelo Decreto n°
5.296, de 2004);
Ill - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 ro melhor olho. corn
a melhor correcão óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0.3 e 0,05 no melhor olho. corn
a melhor correcão óptica; os casos nos quais a somatória da medida do carnpo visual em ambos Os olhos
for igual ou rnenor que 60°: ou a ocorréncia simultànea de quaisquer das condicoes anteriores (Redacão
dada pelo Decreto n° 5.296. de 2004):
IV - deficiência mental - funcionamento intelectual sign ificativamente inferior a media, corn manifestação
antes dos dezoito anos e lirnitaçöes associadas a duas ou mais areas de habilidades adaptativas, tais
como:
a) comunicacao;
b) cuidado pessoal:
c) habilidades sociais:
d) utilizacão dos recursos da cornunidade (Redacao dada pelo Decreto n° 5.296, de 2004);
e) saüde e segurança:
f) habilidades acadêrnicas;
g) lazer e
h) trabalho;
V - deficiëncia mültipla - associacao de duas ou mais deficiências.
VI - A pessoa corn transtorno do espectro autista é considerada pessoa corn deficéncia. para todos Os
efeitos legais.
6.4
Para concorrer como Pessoa corn Deficiência, o candidato deverã:
6.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de lsencão da Taxa de lnscrição ou Formulário de So'icitação de
Inscricao, conforme orientacöes dos itens 4 ou 5 deste Edital, declarar que pretende participar do
concurso como pessoa corn deficiência e especificar no carnpo indicado o tipo de deficiência que possul;
6.4.2 enviar a laudo medico corn as informaçoes descritas no subitem 6.4.2.1 deste Edital. conforme
disposicoes do subitem 8.3 deste Edital;
6.4.2.1 o laudo medico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido ern letra legivel e dispor sobre a
espécie e a grau ou nivel da deficiência da qual o candidato e portador, corn expressa referência ao
código correspondente de Classificacao lnternacional de Doenca—CID, corn citacão por extenso do nome
do candidato, carimbo indicando o name. nUrnero do CRM e a assinatura do medico responsável por sue
ernissão. Somente serão considerados as laudos medicos ernitidos nos ültimos 12 (doze) meses
anteriores a data da realização da inscrição. 0 candidato deve enviar também, junto ao laudo, cópia
de documento oficial de identificacao e CPF.
6.4.2.2 Não haverá devolucao do laudo medico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas
cOpias desse laudo.
6.5
0 candidato corn deficiência que não proceder conforme as orientaçaes deste item será considerado
como não-portador de deficiência, perdendo o direito a reserva de vega para PcD e passardo a arnpla
concorréncia. Nesses casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
6.6
Caso a deficiência não esteja de acordo corn os termos da Legislacão supracitada no sub tern 6.3. a
opcâo de concorrer as vagas destinadas as pessoas corn deficiência serã desconsiderada, passanco o
candidato a ampla concorréncia.
6.7
0 deferirnento das inscricöes dos candidatos que se inscreverem como pessoa corn deficiência estará
disponivel no endereco eletrônico vww.institutoaocp.org.br a partir da data provável de 07/11/2018.
6.7.1 0 candidato que tiver a sua inscriço indeferida como PcD poderá irnpetrar recurso. em forrnulãrio próprio
disponivel no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no perIodo das OhOOmin do dia 08/11/2018
ate as 23h59min do dia 09/11/2018, observado horário oficial de Brasilia/OF.
0 candidato inscrito como pessoa corn deficiência e aprovado nas etapas do Concurso PUblico
6.8
será convocado pelo Instituto AOCP, para perIcia médica preliminar, corn a finalidade de verificar
se a deficiência se enquadra na previsâo do art. 40 do Decreto n° 3.298/1999, bern como avaliar,
prelirninarmente, a cornpatibilidade entre as atribuicôes do cargo a ser ocupado e a deficiência
constatada, nos termos do art. 44 do referido decreto.
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6.8.1 A pericia médica preliminar será realizada na cidade de Porto Velho/RO. 0 local, a data e o horário
serão divulgados oportunamente no Edital de convocaçâo para realização da PerIcia Médica para
PcD.
6.9
Nào haverá segunda chamada para a pericia indicada no subitern 6.8, seja qual for a motivo alegado para
justificar a atraso ou a auséncia da pessoa corn deficéncia a avaliacao.
6.9.1 0 não comparecirnenta ou a reprovação na pericia médica acarretará a perda do direito as vagas
reservadas as pessoas corn deficiéncia e eliminacäo do concurso, caso não tenha atingido Os critérios
classificatórios da ampla concorrència.
6.10
Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão da Legislação supracitada no subitem 6.3, ele
serã olassificado em igualdade de condiçoes corn os demais candidatos da ampla concorrència.
611
0 candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscriçäo não se confirme na pericia médica será
eliminado da lista de pessoa corn deficiëncia, devendo constar apenas na lista de classificaçäo geral.
6.12
0 candidato inscrita coma pessoa corn deficiéncia, reprovado na pericia rnédica prelirninar em virtude de
incompatibilidade da deficiéncia corn as atribuiçoes do cargo, sera elirninado do concurso.
6.13
Após a posse do candidato, a deficiéncia não poderâ ser arguida para justificar a concessão de
a pose nta doria.
6.14
Será desligada do cargo a pessoa corn deficiéncia que, no decorrer do estágio probatório, tiver verificada
a incompatibWdade de sua deficiOncia corn as atribuiçäes do cargo.
6.15 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada as pessoas corn deficiência, esta será
preenchida corn estrita observância da ordem de classificacao geral.
6.16
Quanta ao resultado da pericia médica, caberá pedido de recurso. conforme a disposto no item 15 deste
Edital.
7.

DA RESERVA DE VAGAS AOS CAN DIDATOS NEGROS

7.1

Conforme previsto na Lei n° 12.990/2014, serão reservados 20% (vinte par cento) das vagas dos cargos
elencados na Tabela 2.1 deste Edital, durante validade do Concurso PUblico, aos candidatos que se
autodeclararem pretos ou pardos.
7.1.1 A reserva de vagas sera aplicada quando a nUmero de vagas oferecidas no Concurso PUblica for igual au
superior a 3 (trés).
7.1.2 Será convocada para a procedirnento de heteroidentificaçao, no minimo, a quantidade de candidatos
equivalente a trés vezes a nOmero de vagas reservadas as pessoas negras previstas neste edital ou dez
candidatos, a que for maior, resguardadas as condicaes de aprovação estabelecidas neste edital.
7.1.3 Nos casos em que a aplicação do percentual resultar em nümero fracionado, esse será aumentado para a
prirnera namero inteiro subsequente, em caso de fração igual au major que 0,5 (cinca décimas), au
dimiruido para nUrnero inteira imediatamente inferior, em caso de fracao menor que 0,5 (cinco décimos).
7.2
0 candidato negro participará do Concurso POblico em igualdade de condicOes corn as demais candidatos
no que se refere: ao conteüdo das provas, a avaliacaa e aos critérios de aprovação. ao horária e local de
aplicaçao da prova objetiva e a nota minima exigida para todos as demais candidatos.
7.3
Para concorrer as vagas reservadas, a candidato deverá. no momenta do preenchimento do Formulário
de Solicitaçãa de lnscrição, se declarar preto au pardo, conforme a quesito car ou raga utilizado pela
Fundacão Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica - IBGE.
7.3.1 E de exclusiva responsabilidade do candidato a opçao e a preenchimento do Formuléria de Salicitaçaa de
lnscrcao pare concorrer as vagas reservadas aos negros.
7.3.2 Na hipôtese de constatacao de declaracao falsa, o candidato deixará de concorrer as vagas
reservadas aos candidatos negros e, se houver sido admitido, ficará sujeito a anulacao da sua
posse no cargo püblico na reserva de vagas, após procedimento administrativo em que Ihe sejam
assegurados a contraditório e a ampla defesa, sem prejuIzo de outras sançôes cabIveis.
7.3.3 Ate o 'final do perIodo de inscriçao do concurso püblico, será facultado ao candidato desistir de
concorrer pelo sistema de reserva de vagas, devendo o candidato requerer a alteracao através de
solicitaçao assinada pelo próprio candidato através do e-mail de atendimento ao candidato
candidatoinstitutoaocp.org.br, anexando documentos que comprovem tal alteracão, corn
expressa referéncia ao Concurso, Cargo e nümero de lnscricao.
7.4
0 candidato que tiver sua salicitacão de inscricãa as vagas reservadas deferida concarrerá as vagas da
ampla cancorréncia e as vagas reservadas aos candidatos negros, que se declarararn pretos ou pardas.
7.4.1 Os candidatos negros concorrerâo, concornitantemente, as vagas reservadas as pessoas corn deficiência,
se atenderem a essa condição, conforme a dispasto no item 6 deste Edital.
7.4.2 Em atendimento ao previsto na Lei n° 12.990/2014, as candidatos negras, aprovados dentro do nUmero de
vagas oferecida para ample concarrência, nãa seräo computadas pare efeito do preenchimento das vagas
reservadas.
74.3 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada. a vaga será preenchida pelo
candidato negro pasteriormente classificado.
7.5
Nao havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos negros, estas serão preenchidas pelas
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candidatos da ampla concorrência. corn estrita observância da ordem de classificacäo.
Os candidatos inscritos como negros, aprovados neste Concurso Püblico, serão convocados pelo lnsttuto
AOCP, anteriormente a homologação do resultado final do concurso. para a compa'ecimento presencial
para afericao da veracidade da autodeclaracao como negro, corn a finalidade de atestar a enquadramento
previsto na Lei n° 12.990/2014. 0 documento da autodeclaracão corno pessoa preta ou parda, em
conformidade corn a Lei n° 12.990/2014, será fornecido pela Fundacao Universidade ederal de Rcndônia
UNIR
7.6.1 Somente será convocado para realizar a aferição a candidato inscrito como negro que obter a pontução
estabelecida no subitem 10.4 e estar classificado na prova objetiva ate o limite rnáximo na 101(décima)
colocacão, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
7.6.2 Todos os candidatos empatados corn a Ultimo colocado na Prova Objetiva, ate o lirnite rnáxmo na 10'
(décirna) colocacao, seräo convocados para a aferiçao da veracidade da autodeclaração coma negro.
7.6.3 Os candidatos inscritos coma negras, não classificados dentra do lirnite maxima na 10a (décima)
coloca(;ão, ainda que tenharn a nota minima prevista no subitem 10.4, não serão convocados para a
aferição e estarãa autarnaticamente eliminados do concurso.
7.6.4 Para não ser eliminado do Concurso Püblico e ser convocado para a afericào, o candidato inscrito coma
PcD e negro deverá atingir, no minima, a pontuacao estabelecida no subitem 10.4, além de não ser
eliminado par autras critérios estabelecidos neste Edital.
7.6.5 A Fundacão Universidade Federal de Rondônia - UNIR constituirá uma Banca exarninadora para aferção
da veracidade da autodeclaraçào coma pessoa negra corn requisitas habilitantes, conforrne determinado
pela Portaria Normativa n° 4. de 6 de abril de 2018. do Ministérlo do Planejamenta. Desenvolvimento e
Gestão, A Banca Examinadora serã respansãvel pela emissão de urn parecer conclusivo favorãvel ou não
a declaraçäo do candidato, consideranda os aspectas fenotIpicos deste.
7.6.6 Serão eliminados do concurso püblico as candidatos cujas autodeclaracöes não forem confirmadas em
procedirnento de heteroidentificacäo, ainda que tenham obtidc nota suficiente para aprovacao na arnpla
concorrência e independentemente de alegacão de boa-fe.
7.7
A eliminacão de candidato par não confirmacao da autodeclaraçâa não enseja a dever de convocar
suplernentarmente candidatos não convocados para a procedimenta de heteraidentificaçãa.
7.8
0 procedimento de heteroidentificaçao será realizado na cidade de Porto Velho/RO. 0 Edital' de
convocacao, corn horário e local para a comparecirnento presencial para afericão da veracidade da
informacao prestada par candidatos negros, que se declarararn pretos ou pardos, será publicado
oportunamente no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
7.8.1 Não haverá segunda chamada para a aferição da veracidade da autodeclaracão como pessoa preta au
parda, seja qual for a motivo alegado pars justificar o atraso ou a ausOncia do candidato a aferiqão.
7.8.2 0 nâo comparecimento ou a repravação na afericão da veracidade da autodeclaração coma pessoa preta
ou parda acarretara a perda do direita as vagas reservadas aos candidatos negros e elirninação do
concurso.
7.9
A avatiacao da Comissão quanta a condicao de pessoa negra considerará os seguintes aspectos:
a) infarmaçào prestada no ata da inscricão quanta a condiçãa de pessoa preta ou parda;
b) autodeclaração assinada pela(a) candidato(a) no momento da aferiçäo da veracidade da
autodeclaracao coma pessoa preta ou parda, ratificanda sua condição de pessoa preta ou parda, indicada
no ata da inscriçãa:
c) fenótipo apresentada pela(a) candidato(a) e filmagem feita pets equipe da Fundacãa Universidade
Federal de RondOnia - UNIR. para fins de registra de avatiaçaa e para usa da cornissãa de
heteroidentificacao.
d) as farmas e as critérias de afericao da veracidade da autodeclaração cansiderarão, presencialmente.
tao somente os aspectas fenotipicos dos candidatos.
7.9.1 0(a) candidato(a) sera cansiderada(a) não enquadrado(a) na condição de pessoa preta ou parda quanda:
a) não cumprir os requisitos indicados no subitem 7.9:
b) negar-se a fornecer algum dos itens indcados no subitem 7.9, no momenta solicitado pets Fundacãa
Universidade Federal de RondOnia - UNIR:
c) houver unanimidade entre as integrantes da Comissãa quanta aa nãa atendimento do qussita car ou
raga par parte da(a) candidato(a).
d) prestar declaraçào fatsa.
7.10
0 deferirnento das inscricoes dos candidatos que se inscreverem as vagas reservadas para negros estará
dispanIvel no endereço eletrônico www.institutoaoc.arg.br a partir da data provável de 07/11/2018. 0
candidato que tiver a sua inscricao indeferida poderá irnpetrar recurso. em forrnulário próprio disponIvel no
endereço etetrOnico www.institutoaocp.org.hr, no perIodo das OhOOmin do dia 08/11/2018 ate as
23h59min do dia 09/11/2018, observado horária oficial de Brasilia/OF.
7.11
Quanta so não enquadramento do candidato na reserva de vaga, conforme afençào presencial da
veracidade da autodeclaracàa coma pessoa preta au parda, cabera pedido de ecursa, confarme a
disposta no item 15 deste Edital.
7.12
Haverá a previsao de comissão recursal. que será camposta de três integrantes distintos dos membros da
7.6
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7.13
714
7.15

8.

comissão de heteroidentificaçäo, nos termos do respectivo edital e da Portaria Normativa n° 4, de 6 de
abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Em suas decisOes, a cornissão recursal deverã considerar a filmagern do procedirnento para fins de
heteroidentificação, a parecer emitido pela comissão e a conteido do recurso elaborado pelo candidato.
Das decisOes da comissão recursal nao caberá recurso.
Demais informacoes a respeito do procedirnento de heteroidentificação constarão de edital especifico de
convocacão para essa fase.
DA SOLICITAcAC DE CONDIçAO ESPECIAL PARA A REALIZAcAO DA PROVA OBJETIVA E DA
CANDIDATA LACTANTE

8.1
Da solicitacao de condicao especial para a realizacao da Prova Objetiva:
8.1.1 0 candidato que necessitar de condicão especial durante a realizacão da Prova Objetiva, pessoa corn
deficiência ou nao, podera solicitar esta condicao, conforme previsto no Decreto Federal n° 3.298/99.
8.1.2 As condicoes especIficas disponiveis para realizaçao da prova são: prova em braile, prova ampliada
(fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso a cadeira de rodas e/ou tempo adicional de ate 1 (uma)
hora para realização da prova (somente para os candidatos corn deficiência). 0 candidato corn
deficiência, que necessitar de tempo adicional para realizacão da prova, deverá requere-lo corn
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da area de sua deficiência, conforme prevé
o § 21do artigo 40 do Decreto n° 3.298/99, no prazo estabelecido no subitem 8.3 deste Edital.
8.1.3 Para solicitar condicao especial, o candidato deverá:
8.1.3.1 no ato da inscrição, indicar clararnente no Formulário de Solicitacão de lnscrição, ou no Farmulário de
Salicitaçäo de Isencao da Taxa de lnscriçao, quais as recursos especlais necessários;
8.1.3.1.1 caso o candidato necessite de uma condicao especial não prevista no Formulário de Solicitacao de
lnscriçäo, poderá requerer através do e-mail candidatoiinstitutoaoco.org.hr e enviar a Laudo Medico que
ateste a(s) condicao(öes) especial(is) necessária(s), obedecidos a critério e o prazo previstos no subitern
8.3. A solicitação da condicao especial poderá ser atendida. obedecendo aos critérios previstos no
subitem 8.4;
8.1.3.2 enviar a laudo medico, original ou copia autenticada, conforme disposiçoes do subitern 8.3 deste Edital;
8.1.3.2.1 o laudo medico deverá: ser original ou cOpia autenticada; estar redigido em letra legivel, corn citacao
do name par extenso do candidato, corn carimbo indicando a nome, nOrnero do CRM e a assinatura do
medico respansável par sua emissão; dispar sabre a especie e a grau au nivel da deficiOncia da qual a
candidato é portador, corn expressa referéncia ao códiga correspondente de Classificação Internacional
de Doenca—CID, justificando a condicao especial solicitada. Somente serão consideradas os laudos
medicos emitidos nos ültimos 12 (doze) meses anteriores a data da realizaçaa da inscricão. 0(a)
candidato(a) deve enviar também, junto ao laudo, cOpia de documento oficial de identificacao e
C PF.
8.2
Da candidata lactante:
8.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realizaçao da prova. deverá:
8.2.1.1 solicitar essa condição indicando claramente, no Forrnulário de Solicitação de lnscrição au lsencão, a
opcao Amamentando (levar acompanhante):
8.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples), ou laudo medico (original, au copia
autenticada) que ateste essa necessidade, conforme dispasiçoes do subitern 8.3 deste Edital.
8.2.2 A candidata que necessitar amarnentar devera, ainda, levar urn acompanhante rnaiar de idade (ou seja,
cam no minima, 18 anas), sob pena de ser irnpedida de realizar a prova na auséncia deste. 0
acompanhante ficará responsãvel pela guarda do lactente em sala reservada para arnamentaçaa.
Contudo, durante a amarnentaçaa, e vedada a perrnanência de quaisquer pessaas que tenharn grau de
parentesco au de amizade corn a candidata no local.
8.2.3 Aa acompanhante nãa serã permitida a usa de quaisquer dos abjetas e equiparnentas descritos no item
14 deste Edital, durante a realização da prova do certame.
8.2.4 Nos horãrios previstos para arnarnentacao, a candidata lactante podera ausentar-se, temporariamente, da
sala de prova acornpanhada de uma fiscal. Não sera concedido tempo adicional para a candidata que
necessitar arnarnentar, a tItulo de cornpensação, durante a perioda de realizacão da prova.
8.3
Os documentos referentes as disposicoes dos subitens 4.5.1, 4.6, 6.4.2, 8.1.2, .8.1.3.1.1, 8.1.3.2 e 8.2.1.2
deste Edital deverão ser encarninhadas, via SEDEX corn AR (Avisa de Recebimenta), ou Carla Simples
corn AR (Avisa de Recebimenta), ate a dia 30/10/2018, em envelope fechado. endereçada ao Instituto
AOCD, corn as infarrnaçoes que seguem:
DESTINATARIO: Instituto AOCP
Caixa Postal 132
Maringá - PR
CEP 87.001-970
Concurso Püblico da Fundaçao Universidade Federal de Rondônia - UNIR
LAUDO MEDICO I CONDIQAO ESPECIAL I LACTANTE
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NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NOMERO DE INScRIçAO: XXXXXXXX

0 envia dessa solicitação náo garante ao candidato a condiçáo especial. A solicitaçáo sera deferida ou
indeferida pelo Instituto AOCP. após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e
razoabilidade.
0 envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 8.3, ou por outra via diferente da
8.5
estabelecida neste Edital. causará a indeferirnento da solicitacão da condiçào especial.
8.5.1 0 Instituto AOCP não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.
Não haverã devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo medico original ou cópia autenticada.
8.6
bern como quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias desses documentos.
8.7
0 Instituto AOCP não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida
docurnentacao ao seu destino.
0 deferimento das solicitacoes de condição especial estará disponivel aos candidatos no endereço
8.8
eletrânico wwwinstitutoaoco.org.br a partir da data provãvel de 07/11/2018. 0 candidato que tiver a sua
solicitação de condiçáo especial indeferida poderá impetrar recurso. em formulãrio próprio disponivel no
endereco eletrOnico www.institutoaocp.ora.br, no perlodo da OhOOmin do dia 08/11/2018 ate as
23h59min do dia 09/11/2018, observado horário aficial de Brasilia/DF.
8.4

9.

DO DEFERIMENTO DAS INSCRIcOES

9.1

0 edital de deferimento das inscriçöes sera divulgado no endereco eletrônico www.institutoaocp.org.br na
data provável de 07/11/2018.
No edital de deferimento das inscriçöes, constará a listagem dos candidatos as vagas para anipla
concorrëncia, as vagas para candidato negro, as vagas para pessoa corn deficiêno:a e dos candidatos
solicitantes de condiçoes especiais para a realizaçao da prova.
Quanta ao indeferimento de inscricãa, caberá pedido de recurso. sem efeito suspesivo. err formuário
proprio, disponivel no endereco eletrônico www.institutoaocp.org.br, no perlodo da OhOOmin do dia
08/11/2018 ate as 23h59min do dia 09/11/2018, observado a horário oficial de BrasIliaDF.
0 Instituto AOCP, em casos ornissas, subrneterá as recursos a Comissão Especial do Concurso PübIico. a
qual decidirá sabre a pedido de reconsideraçäo e divulgará o resultado através de edtal disponEbilizado no
endereço eletrônico vww.institutoaocp.org.br.

9.2

9.3

9.4

10.

DAS FASES DO CONCURSO

10.1

0 Concurso Püblico constará das seguintes provas e fases:

TABELA 10.1
NIVEL INTERMEDIARIO - CLASSE C
I *

CARGO

TWO
FASE DE
PROVA

AREA DE CONHECIMENTO
Português (C. B.) *

NO DE VALOR VALOR
POR ITEM TOTAL
IT ENS (PONTOS) (PONTOS)
15

15

10

10

RaciocInio LOgico (C. B.) *

10

10

Conhecimentos Especificos

30

30

Administração Püblica (C. B.)

*

Unica Objetiva
201 - Assistente em
Tecnologia da lnforrnaçao

CARATER

Eliminatório e
Classificatório

TOTAL DE QIJESTOES E PONTOS
* C. B. = Conteüdo Básico (Ver Anexo II - Dos ConteUdos Programãticos).
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TABELA

10.2
NVEL MEDIa - CLASSE D

CARGO
301 -Assistente em
Administraçao
302 - Técnico de
Laboratário!Area:
Análises Clirilcas
303 - Técnico de
Laboratório.'Area:
Quimica
304 - Técnico em
Agropecuária
305 - Técnico em
ContabiUdade
306 - Técnico em
F nfermag em
307 - Técnico em
Telefonia

FASE

TWO
DE
PROVA

Unica Objetiva

AREA DE CONHECIMENTO

VALOR I VALOR
NODE
POR ITEM TOTAL
ITENS
(PONTOS)I(PONTOS):
1

15

Portugués (C. B.) *

15

Administraçao PUblica (C. B.)
Informãtica Básica (C. B.) *

15

15

15

15

Conhecimentos Especificos

40

TOTAL DE QUESTOES E PONTOS

1

Eliminatório e
ClassificatOrio

40

85

C. B. = Conteco Basicc ( Ver Anexo II - Dos ConteSdos Programáticos).

TABELA 10.3
NIVEL SUPERIOR - CLASSE E
CARGOS

TWO DE
FASE PRO VA AREA DE CONHECIMENTO

401 - Aan'inistaJor
Portuguès (C. B.)
403 - Arquivista
Administraçao POblica (C. B.) *
404 - Bibliotecdrio
Unica Objetiva
Documer.talista
lnformãtica Bdsica (C. B.) *
405 - Biologo
Conhecimentos EspecIflcos
406 - Contador
407 - Engenheiro de
Segurança do Trabalho
408 - Engenheiro/Area: Civil
409 - Medico \Jeterinário
TOTAL DE QUESTOES E PONTOS
410 - Pedagogo
411 - Psicôlogo
412 - Técnico em Assurtos
Educacionais

VALOR
VALOR
POR ITEM
TOTAL
ITENS (PONTOS) t j (P)
NODE

20

20

15

15

15

15

CARATER

Eliminatório e
ClassificatOrio

50

C. B. = Conteüdo Básico (Ver Anexo II - Dos ConteOdos ProgramSticos).

TABELA 10.4
NIVEL SUPERIOR - CLASSE E
CARGOS

FASETWO DE
PROVA

Cinica Objetiva
402 - Analista de Tecrtologia
da lnformacSo

AREA DE CONHECIMENTO

VALOR
N DE
POR ITEM
ITENS
(PONTOS)

-

Português (C. B.) *

20

Administraçâo PbIica (C. B.) *

15

VALOR
TOTAL
(PONTOSI

CARATER

20
15

Raciocinio Logico (C. B.) *

15

1

Conhecimentos Especificos

50

1

15
50

EliminatOrio e
Classificatôrio

TOTAL DE QUESTOES E PONTOS

* C. B. = ConteOdo Básico (Ver Anexo II - Dos ConteUdos Programãticos).
10.2
10.3

Os conteüdos programáticos referentes a prova objetiva dos cargos das tabelas 10.1 a 10.4, são as
constantes do Anexo II deste Edital.
A prova objetiva, de caráter eliminatório e class ificatOrio, será distribulda e avaliada conforme as Tabelas
do item 10. A nota final da prova objetiva será a soma algébrica dos acertos e erros (acertos menos
erros), conforme a gabarito oficial do cargo.
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0 julgamento de cada item da prova objetiva sera VERDADEIRO ou FALSO;
Seri atribuIdo o valor de I (urn) ponto para cada marcação em acordo corn o gabarito oficial:
Será atribuIdo 0 (zero) ponto para cada item em branco ou corn dupla marcacão:
Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para cada marcaqao em
desacordo corn o gabarito oficial.
0 candidato para ser aprovado na prova objetiva deverá, além de nao ser eliminado nor outros critérios
10.4
estabelecidos neste Edital:
10.4.1 Obter 50% (cinquenta por cento) ou mais do total de pontos previstos nos cadernos de conteüdo
básico; e
10.4.2 Obter 50% (cinquenta por cento) ou mais do total de pontos previstos no caderno de
Conhecimentos EspecIficos.

10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4

11.

DAS CONDIcOES DE REALIZAcA0 DA PROVA OBJETIVA

j

11.1
A Prova Objetiva será aplicada nas cidades de Ji-Paraná e Porto Velho, Estado de Rondônia.
11.1.1. 0 Instituto AOCP poderá utilizar sala(s) existentes e/ou extra(s) nos locais de 6plicacao da prova.
alocando ou remanejando candidatos para essa(s), conforrne as necessidades.
11.2
AProva Objetiva será aplicada na data provável de 09 de dezembro de 2018, em horãrio e local a serem
informados através de edital disponibilizado no endereco eletrônico www.instW.i.oaoc.og.br e no
CARTAO DE INFORMAçAO DO CANDIDATO.
11.2.1 0 horário de inicio da prova sera o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais.
11.2.2 0 horário de aplicacao da prova objetiva. terá como referência o horário oficial do Estado de Rondônia.
11.2.3 Havendo alteracao da data prevista, a prova poderá ocorrer em sábados, domingos e feriados. Despesas
provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
11.3 0 CARTAO DE INF0RMAcA0 DO CANDIDATO corn o local de prova deverá ser emitido no endereço
eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir de 22 de novembro de 2018.
11.3.1 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificacão correta de seu local de realização da
prova e o comparecimento no horário determinado.
11.4
0 local de realizacao da Prova Objetiva, constante no CARTAO DE INFORMAcAO. divulgado conforme
subitens anteriores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato.
11.5
0 candidato deverá comparecer corn antecedência minima de 45 (quarenta e cinco) minutos do
horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realizaçao da prova, munido de caneta
esferografica transparente, de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificacao corn foto
e o Cartão de lnformação do Candidato, impresso através do endereço eletrônico
www.institutoaocp.org. br.
11.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança, pelas Forcas Armadas, pela Policia Militar. pelo Ministério das RelacOes
Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, par lei federal. valem
como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social. bern como a Carteira
Nacional de Habilitacao corn foto, nos termos da Lei n° 9.503. art. 159, de 23/9/97.
11.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida ha. no maxima, 30 (trinta) dias da date da
realização da Prova Objetiva e, ainda, ser subrnetido a identificação especial, consistindo na coleta de
impressão digital.
11.5.3 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos. certidOes de
nascimento e de casarnento, titulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade. Carteira de
Habilitacao sem foto, documento digital acessado de forma on-line. carteira de estudante. Carteiras de
Agremiacoes Desportivas, fotocôpias dos documentos de identidade. ainda que autenticadas, bern como
documentos ilegIveis e/ou não identificáveis.
Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer rnotivo.
11.6
eliminado do Concurso Püblico.
11.7
Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material
de estudo ou leitura.
11.8
Em hipótese alguma sera permitido ao candidato:
11.8.1 prestar a prova sem que esteja portando urn documento oficial de identificaçao original que
contenha, no mInirno, foto, filiacão e assinatura;
11.8.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada:
11.8.3 ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso:
11.8.4 realizar a prova fora do horário ou espaço fIsico pré-determinados;
11.8.5 comunicar-se corn outros candidatos durante a realização da prova:
11.8.6 portar indevidamente e/ou fazer usa de quaisquer dos objetos e/ou equiparnentos citados no item 14
deste Edital;
11.8.7 em toda e quaisquer dependéncias fisicas onde sera realizada a prova. o usa de quaisquer dispositivos
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eletrOnicos relacionados no item 14 deste edital. E expressamente proibida a realizacao de qualquer tipo
de imagem, por qualquer meio eletrönico, do local de prova, por parte do candidato, cabendo ao Instituto
AOCP a aplicaçao da penalidade devida.
11.9
0 Instituto AOCP recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos ou equipamentos
relacionados no item 14 deste Edital. Caso seja necessário o candidato portar alguns desses objetos,
estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos
pelo Instituto AOCP e conforme o previsto neste Edital. Aconseiha-se que os candidatos retirem as
baterias dos celulares antes do acondicionamento no envelope, garantindo, assim, que nenhum
som será emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.
11.10 0 Instituto AOCP não ficará responsável pela guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos,
tampouco se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrOnicos
ocorridos durante a realizaçao da prova, nem por danos neles causados.
11.11 Não sera permitida entrada de candidatos no local de realização da prova portando armas de qualquer
espécie, exceto para Os casos previstos no art. 60 da Lei 10.826 de 22 de dezembro de 2013. 0 candidato
que estiver armado será encarninhado a Coordenaçao do Concurso, para desmuniciamento da alma,
antes do inIcio da realizacão da Prova Objetiva. 0 Instituto AOCP não efetuará a guarda de nenhurn tipo
de arma do candidato.
11.12 Não será permitido o ingresso ou a permanéncia de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de
prova, durante a realizaçao da Prova Objetiva, salvo o previsto no subitem 8.2.2 deste Edital.
11.13 0 Instituto AOCP poderá, a seu critério, coletar impressOes digitais dos candidatos, bern como utilizar
detectores de metais.
11.14 Ao terminar a Prova Objetiva, a candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua Folha de
Respostas devidamente preenchida e assinada.
11.15 Em hipótese alguma haverá substituicao da Folha de Respostas por erro do candidato.
11.15.1 0 candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o
ünicc docurnento válido para a correção. 0 preenchimento da Folha de Respostas é de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruçoes contidas na mesma e na
capa do caderno de questoes.
11.15.2 0 candidato deverá assinalar as respostas das questoes da Prova Objetiva na Folha de Respostas,
preenchendo Os alvéolos corn caneta esferogrãfica transparente, de tinta azul ou preta.
11.15.3 Os prejuizos advindos de marcacôes feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira
responsabilidade do candidato, tais como marcacào rasurada, marcaçâo não preenchida
integralmente, marcaçoes feitas a lápis, cu qualquer outro tipo diferente da orientação contida na
Folha de Respostas ou na capa do caderno de questôes.
11.15.4 0 candidato nao deverá arnassar. moihar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua
Folha de Respostas. sob pena de arcar corn Os prejuizos advindos da impossibilidade de realizaçao do
processamento eletrônico desta.
11.16 Após identificado e acomodado na sala. o candidato sornente poderã ausentar-se da mesma 60
(sessenta) minutos após o inIcio da prova. acompanhado de urn fiscal. Exclusivarnente nos casos de
alteraçào psicológica e/ou fisiológica ternporários e necessidade extrerna, em que 0 candidato necessite
ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos iniciais da prova, poderá fazb-lo desde que
acompanhado de urn fiscal.
11.17 0 candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivarnente 0 local de realizaçao da
Prova Objetiva somente após decorridos, no minima, 60 (sessenta) minutos do seu inIcio, porérn nãa
poderá levar ccnsigo a Caderno de Questöes e nenhurn tipo de anotação de suas respostas.
11.18 Os trés Ubtirnos candidatos so poderão deixar a sala apOs entregarern suas Foihas de Respostas e
assinarem a termo de fechamento do envelope, no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da
sala.
11.19 0 candidato poderá levar consigo o Caderno de Questôes desde que permaneça na sala ate o final
do periodo estabelecido no subitem 11.20 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao
fiscal da sala sua Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada.
11.20 A Prova Objetiva terá a duracao de 04 (quatro) horas, incluido o tempo de marcacaa na Folha de
Respostas. Não havera. par qualquer motivo, prorragaçao do tempo previsto para a realizaçao da prova
em razão do afastamento de candidato da sala de prova.
11.21 0 espelho da Folha de Respostas do candidato sera divulgado no endereco eletrOnico do Instituto AOCP
www.institutoaoce.org.br na mesma data da divulgacão do resultado da Prova Objetiva, ficando disponiveb
para consulta durante o prazo recursal.
11.22 A Prova Objetiva, de carater elirninatório e cbassificatório, sera distribuida e avaliada conforme as Tabelas
do item 10 deste Edital.
12.

DA olvuLGAcAo DO GABARITO PRELIMINAR

12.1

0 gabarito preliminar e o caderno de questäes da Prova Objetiva serão divulgados 1 (urn) dia apOs a
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12.2

aplicacão da Prova Objetiva, no endereco eletrOnico www.institutoaocp.org.br.
Quanto ao gabarito preliminar e a caderno de questöes divulgados, caberá a interposição de recurso.
devidamente fundamentado. nos termos do item 15 deste Edital.

13.

DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAcAO

13.1

Será considerado aprovado no Concurso Püblico o candidato que obtiver a pontuação e a classificaçao
mInimas exigidas para aprovação. nos termos deste Edital.
13.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo em que
concorrem.
13.2
Para todos as cargos. a Nota Final dos candidatos habilitados será igual a nota obtida na prova objetiva.
13.3
Na hipátese de igualdade da nota final, terá preferéncia, sucessivarnente, a candidato que:
a) tiver major idade, dentre as candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. ate a data de
publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, paragrafo ünico. do Estatuto
do Idoso (Lei n.° 10.741, de 1.0 de outubro de 2003).
b) obtiver major pontuacão em Conhecimentos Especificos:
c) obtiver major pantuaçáo em Português:
d) obtiver major pontuacáo em Administração PUblica;
e) obtiver maior pontuacãa em Raciocinio Lógica (quando houver):
f) obtiver major pontuacão em lnformática Básica (quando houver);
g) persistindo o empate, terá preferëncia o candidato corn mais idade (exceto as enquadrados na alinea
"a" deste subitem), consjderando dia, mês, ano e. se necessãrio, hora e minuto do nascjmento.
13.4
São considerados aprovados e classificados no concurso da Fundacao Unjversjdade Federal de Rondônia
- UNIR, as candidatos que obtiverem as notas previstas no subitem 10.4. e classificados no limite disposto
nos termos do Art. 16 do Decreto n° 6.944/09, Anexo II, conforme segue na Tabela 13.1:
Tabela 13.1
Quantidade de
vagas previstas por
cargo

Ntmero mâximo de candidatos
aprovados e classificados no certame

1

5

2

9

3

14

4

18

5

22

6

25

7

29

8

32

9

35

10

38

11

40

12

42

13

45

14

47

15

48

16

50

17

52

18

53

19

54

20

56

21

57

22

58

23

58

24

59
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25

60

26

60

27

60

28

60

29

60

30 ou mais

duas vezes o nmero de vagas

13.4.1 Os candidatos não classificados dentro do limite disposto na Tabela 13.1, mesmo que tenham obtido a
nota prevista no subitem 10.4. estarão automaticamente eliminado do Concurso Püblico da Fundacão
Unive'sidade Federal de Rondânia - UNIR.
13.5
0 resultado final do Concurso Pübtico sera publicado por rneio de très listagens. a saber:
a) Lista Geral, contendo a classificaçao de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como
pessoa corn deficiència, em ordem de classificacao, respeitados os cargos para os quais se inscreveram;
b) Lista de Pessoas corn Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados
inscritos como pessoa corn deficiència, em ordem de classificaçào, respeitados os cargos para os quais
se inscreveram;
c) Lista de Pessoa Preta ou Parda - PPP, contendo a classificação exclusive dos candidatos habilitados
inscritos como pessoa preta ou parda, em ordem de classificação. respeitados os cargos pare os quais se
inscreveram.
13.6
0 candidato eliminado sera excluldo do Concurso PLiblico e não constará da lista de classificação final.
DA ELIMINAçA0
14.1
Seri eliminado do Concurso Püblico o candidato que:
14.1 .1 apresentar-se após o fechamento dos portöes, ou nào estiver presente na sale ou local de realização da
prova no horário determinado para o seu inicio;
14.1.2 não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 11.5.1, ou 11.5.2, e também conforme a
exigência nas dernais fases do certame, conforme previsto neste Edital:
14.1 .3 for surpreendido, durante a realizaçao da prove, em comunicação corn outro candidato, utilizando-se de
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovaçao própria ou de
terceiros;
14.1.4 for surpreendido, durante a realizacao da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou
diferentemente das orientaçôes deste Edital:
a) equipamentos eletrOnicos, mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4,
telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou
qualquer apareiho similar;
b) livros, anotacoes, reguas de cálculo, dicionários, codigos e/ou legislacâo e impressos que não
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta:
c) bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, bone, gorro, etc;
14.1.5 tenha qualquer objeto, tais como apareiho celular, apareihos eletrônicos ou relógio de qualquer
espécie, que venha a emitir qualquer som, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de
guarda de pertences e/ou conforme as orientaçôes deste Edital, durante a realizaçao da prova;
14.1 .6 for surpreendido dando ou recebendo auxilio pare a execucao da prove;
14.1 .7 faltar corn o devido respeito para corn qualquer membro da equipe de aplicação da prova, corn as
autoridades pesentes ou corn os demais candidatos:
14.1.8 fizer anotacao de inforrnacoes relatives as suas respostas em qualquer outro melo, que não Os permitidos;
14.1 .9 afastar-se da sala, a qualquer tempo. sern o acornpanharnento de fiscal:
14.1 .10 ausentar-se da sale, a qualquer tempo, portando a Foiha de Respostas:
14. 1.11 descumpriras instrucöes contidas no caderno de questães e na Foiha de Respostas;
14.1.12 perturbar, de qualquer rnodo, a ordem dos trabaihos. incorrendo em cornportarnento indevido:
14.1.13 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a
realização da prove;
14.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal:
14.1 .15 ausentar-se da sala portando a caderno de questOes da Prove Objetiva antes do tempo determinado no
subitem 11.20;
14.1.16 recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado pare a sue realizaçäo;
14.1 .17 não atingir a pontuação minima estabelecida no subitem 10.4 deste Edital.
14.1.18 0 candidato que recusar a realizaçao da filmagem do procedimento pare fins de heteroidentificação,
conforme disposto no paragrafo Unico do Art. 10, da Fortaria n° 4 de 06 de abril de 2018, do Ministérlo de
Planejamento, Desenvolvirnento e Gestão;

Edital de Abertura

)0

001120181GR/UNIR - Fundaçâo Universidade Federal de Rondônia - UNIR

Página 17 de 22

14.2

Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer melo, ter o candidato se utilizado de processo ilicito.
sua prova será anulada e ele será automaticamente elirninado do Concurso Püblico.

15.

DOS RECURSOS

Caberá interposicão de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP. no prazo de 2 (dois)
dias Citeis da publicação das decisôes objetos dos recursos, assim entendidos:
15.1.1 contra o indeferimento da solicitacao de isenoo da taxa de inscricão:
15.1.2 contra o indeferimento da inscriçao nas condicoes: pagamento não confirmado, oondição especial e
inscrição como pessoa corn deficiência. e/ou pessoa negra:
15.1.3 contra as questôes da Prova Objetiva e o gabarito preliminar:
15.1.4 contra o resultado da Prova Objetiva;
15.1.5 contra o resultado da Pericia Médica para PoD - pessoa corn deficiência:
15.1.6 contra o resultado do ato de confirmação da autodeclaração como pessoa preta ou parda:
15.1.7 contra a nota finale a classificação dos candidatos.
15.2
E de exciusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicacao das decisôes
objetos dos recursos no endereco eletrônico www.institutoaocp.org.br , sob pena de perda do
prazo recursal.
15.3
Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio. através de link disponivel no endereço
eletrônico www.institutoaocp.org.br.
Os recursos deveráo ser individuals e devidamente fundamentados. Especificamente para a casc do
15.4
subitem 15.1.3,0 recurso deverã estar acompanhado de citacão da bibliografia.
15.5
Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados Cu interpostos fora do
prazo estabelecido neste Edital não serào apreciados.
Admitir-se-á urn ünico recurso por candidato para cada evento referido no subitem 15.1 deste Edital.
15.6
Admitir-se-á urn ijnico recurso por questào para cada candidato. relativamente ao gabarito preliminar
15.7
divulgado, não sendo aceitos recursos coletivos.
15.8
Na hipátese de alteraçao do gabarito preliminar por força de provimento de algur ecursc, as provas
objetivas serão recorrigidas de acordo corn o novo gabarito.
15.9
Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulaçao de questao(oes) ou ateraçao de
gabarito da Prova Objetiva, o resultado da mesma sera recalculado de acordo corn a novo gabarito.
15.10 No caso de anulaçào de questáo(Oes) da Prova Objetiva. a pontuacào correspondente será atribuida a
todos os candidatos, inclusive aos que näo tenham interposto recurso.
15.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificaçoes. poderá, eventualmente. alterar-se
a classificaçao inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, cu, ainda, poderá
acarretar a desclassificaçäo do candidato que não obtiver nota minima exigida para a aprovação.
15.12 Recurso interposto ern desacordo corn este Edital nao sera considerado.
15.13 0 prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
15.14 Os recursos serão recebidos sern efeito suspensivo. exceto no caso de ocasionar prejuizos ireparáveis
ao candidato.
15.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
15.16 Os recursos contra as questães da Prova Objetiva e gabarito prelimirar serão analisados e somente serão
divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereco eletrônico www.insitutoaoc.org.br. Não
serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
15.16.1 As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarào
disponiveis para consulta individual do candidato no endereço eletrônico www.irstitutoaoco.org.br do
Instituto AOCP por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do edital de resultado a que se refere.
15.17 A Banca Examinadora do Instituto AOCP, empresa responsável pela organizacäo do certame, constitui
ültima instância administrativa para recursos. sendo soberana em suas decisöes, razáo pela qual nâo
caberão recursos ou revisöes adicionais.
15.1

16.

DA H0M0L.oGAcA0 DO RESULTADO FINAL

16.1

0 resultado final do Concurso PUblico, após decididos todos os recursos interpostos. será homologado
pela Fundação Universidade Federal de Rondönia - UNIR, publicado no Diário Oficial da União. e no
endereço eletrOnico
'v.institutoaoc.p.org.r em três listas, em ordem classificatôria. corn pontuação: a
prin-leira lista conterá a ctassificacão de todos os candidatos (ampla concorréncia), respeitados os cargos
para as quais se inscreveram, incluindo aqueles inscritos como pessoas corn deficência e candidatos
inscritos as vagas reservadas aos negros. que tenharn obtido classificação na ampla concorréncia,
conforme parãrnetros da Lei Federal n° 12.990/2014: a segunda lista conterá especificamente a
classificaçao dos candidatos inscritos como pessoas corn deficiência. respeitados as cargos para as quais
se inscreveram: a terceira lista conteré especificamente a classificacao dos candidatos inscritos as vagas
reservadas aos negros. respeitados as cargos para os quais se inscreveram.
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17.

DA COMPROVA(;AO DE EXPERIEN CIA PROFISSIONAL PARA 0 CARGO QUE A EXIGE

17.1

A comprovação de experiência profissional exigida para investidura nos cargos 201 - Assistente de
Tecnologia da lnformacao e 307 - Técnico em Telefonia, deverá ser feita par meio de documentos que
expressern a relaçao trabalhista em emprego formal e a prestaçãa de servicos na area do cargo pleiteado,
tais como:
a) cópia da CTPS e declaracao que informe a periodo (corn inicio e fim, se for a caso) e a especie do
servico realizado. corn a descrição das atividades desenvolvidas, compativel corn as atribuiçães do cargo,
constante do Anexo I;
b) certidão que informe a perlodo (corn inicia e fim, se for a caso) e a espécie do servico realizado, corn a
descrição das atividades desenvolvidas, compativel corn a cargo, conforme Anexo I, quando realizada na
area pUblica;
c) contrato de prestação de servicos e recibo de pagamenta autOnomo (RPA) e declaracão que informe o
perlodo (corn in(cio e fim, se for a caso) e a espécie do servico realizado compativel corn a cargo,
conforme Anexo I, no caso de servico prestado coma autônomo. A comprovaçao par meio de recibo de
pagamento autônoma (RPA) so sera aceita corn a apresentação do primeiro mës e do Ultimo més
recebido, para periodos ininterruptos. e mOs a més quando tiver nterrupção:
d) cópia do contrata social. demonstrando propriedade au sociedade em empresa e declaraçäo que
informe a espécie do serviço realizado. camprovando que as atividades exercidas são correlatas corn a
descrição sumãria do cargo, de acordo corn a especificada no Anexo I. observando, quando da investidura
no cargo, a vedaçao prevista no inciso X do Art. 117 da Lei n° 8.112/1990.
Os documentos mencionados nas alineas "a" e "b" do subitem anterior deverão ser emitidos par setor de
pessoal, de recursos humanos ou equivalente. Não havendo setor de pessoal, de recursos humanos ou
equivalente, deverá ser especificado, na declaração, qual é a setor competente para a emissão do
docu mento.
Adeclaração mencionada na alInea 'c" do subitem 17.1 deste Edital deverá ser emitida pelo contratante.
Na ccmprovação da experiência profissional, sera aceita a soma de qualquer tempo de serviço, desde
que apresentacias conforme subitem 17.1 deste Edital.
Quando se tratar de comprovaçao de experiência profissional no exterior, o docurnento deverã estar
traduzido para a lingua portuguesa, par tradutor juramentado, na forma da lei.

17.2

17.3
17.4
17.5

[18. DA NOMEAçAO PARA POSSE
18.1
18.2

18.3

A nomeação para passe será publicada no Diãrio Oficial da União, sendo de inteira responsabilidade do
candEdato a acampanhamento dos editais de canvocacao que serãa publicados.
A passe no cargo dependerá de prévia inspeçãa médica oficial. realizada pela Junta Medics Oficial do 10
NUcleo SIASS/SU EST/FU NASA - Rondônia. 0 candidata nomeado somente serã empossado ser for
julgado APTO fisica e mentalmente para a exercicio do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer
o cargo, não será empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado a prOximo habilitado
da lista, obeaecida a ordem de classificação.
Para investidura no cargo a candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá
apresentar as seguintes documentos:
a) Original e uma fotocópia contendo apenas a Cédula de Identidade em alta qualidade de impressao e
em papel branco:
b) Original e uma fotocopia contendo apenas a CPF/MF corn comprovante de Situaçao Cadastral junto a
Receita Federal disponIvel em (wwwreceitafazenda.gov.br ) em alta qualidade de impressão e em papel
branco;
c) Original e uma fotocOpia contendo apenas a Titulo de Eleitor em alta qualidade de impressão e em
papel brancc;
d) Original e uma fotocópia contendo apenas a comprovante que está quite corn a Justica Eleitoral
(www.tse.jus.ur) em alta qualidade de irnpressão e em papel branco;
e) Original e uma fotocopia contendo apenas a Comprovante de Inscricão no PIS/PASEP em alta
qualidade de impressão e em papel branco;
f) Uma fotocOpia da ültima Declaraçao de Imposto de Renda corn a recibo de entrega a Receita Federal
do Brasil ou Declaração de Isento em alta qualidade de impressão e em papel branco;
g) Original e uma fotocopia contendo apenas a Certificado de Reservista (Masculina) em alta qualidade de
impressao e em papel branca;
h) Original e uma fotocOpia contendo apenas a Diploma camprovanda a escolaridade, habilitacão e
titulaçao exigida para a cargo em sits qualidade de impressao e em papel branco;
i) Original e uma fotocopia do Registro Profissional do Conselha Equivalente (Dispensado ao ingresso na
Carreira de Magistério Superior, conforme Decreto n°. 5.773/2005. Art. 69);
j) Original do Exame de Capacidade FIsica e Mental. expedido por Junta Médica Oficial;
k) Original e uma fotocópia contendo apenas a Compravante de Residëncia em alta qualidade de
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impressäo e em papel branco:
I) Uma fotografia 3x4 recente:
m) Original e uma fotocôpia. se possuir, contendo apenas a cornprovante de Conta Corrente de Pessoa
FIsica em alta qualidade de impressao e em papel branco;
n) Uma Cópia do Curriculo em alta qualidade de impressao e em papel branco:
o) Original e uma fotocópia contendo apenas a Certidào de Nascimento e/ou Casamento em alta
qualidade de impressão e em papel branco:
p) Original e uma fotocópia da Carteira de Trabalho (Identificacão. Qualiflcação e Contratos de Trabalho)
em alta qualidade de irnpressão e em papel branco:
q) Docurnentos pessoais (RG ou Certidão de Nascimento e CPF) de Dependentes. se houver, em alta
qualidade de impressão e em papel branco:
r) Uma via original da Ficha de Cadastro do servidor em alta qualidade de impressao e em papel branco
(será disponibilizado na convocação pare posse):
s) Uma via original da Declaração de Aptidão Legal, ernitida pelo próprio candidato, de existéncia ou não
de demissão por justa causa ou a bern do Serviço Püblico, em alta qualidade de impressão e em papel
branco (será disponibilizado na convocacào pare posse):
t) Uma via original de Declaração de nao acumulação de proventos corn vencimentos de cargo efetivo, em
alta qualidade de irnpressão e em papel branco (será disponibilizado na convocaçao para posse);
u) Uma via original da Declaração de acurnulaçao ou nao de cargos pUblicos ou privados, expedida pelo
proprio candidato, em alta qualidade de impressão e em papel branco (será disponbilizado na
convocacao para posse);
v) Uma via original de Declaracão Negativa de Participacão em Gerëncia. em alta qualidade de impressão
e em papel branco (sera disponibilizado na convocaçao para posse),
osse);w) Uma via original de Declaraçâo Negativa de Beneficiário do Seguro-Desemprego, em alta qualidade de
impressão e em papel branco (será disponibilizado na convocacão para posse):
x) Uma via original da autorizacao de acesso a declaraçao de ajuste anual do imposto de renda pessoa
f(sica em alta qualidade de impressao e em papel branco (será disponibilizado na convocação para
posse);
y) Uma via original do requerirnento para recebirnento de auxilio alimentacão em alta qualidade de
impressão e em papel branco (sera disponibilizado na convocacao para posse).
18.4
0 candidato aprovado deverá, após efetuar agendamento, comparecer a Junta Médica Oicial do 10
Nücleo SIASS/SU EST/FU NASA - Rondônia, situada na Rua Festejos, n° 167. Bairro Costa e Silva. Porto
Velho - RO, rnunido dos seguintes exames complementares:
- Avaliaçâo clinica:
a) Raio-X total da coluna vertebral cam laudo radiológica (exceto pare gestante);
b) Raios-X do tórax em PA e perfil. cam laudo radiologico (exceta pare gestante);
C) Avaliação oftalrnologica;
d) Avaliacao cardiologica, baseada no exame de eletrocardiograma, acompar hado da respectiva
interpretacäo (para candidatos acima de 40 anos):
e) Avaliação de clinico geral baseada no exame geral e nos exames laboratorials.
II - exames Iaboratoriais:
a) Glicemia;
b) Hernograma completo:
c) Acido Cirico:
d) Ureia;
e) Creatinina;
f) colesterol total e triglicérides:
g) AST (Transarninase Glutâmica Oxalacética - TGO);
h) ALT (Transaminase Glutâmica Pirüvica - TGP);j
i) Anti-HBS
j) urina tipo I (Elementos Anormais e Sedimentoscopia - EAS):
k) Toxicologia (cocaina e maconha);
I) citologia oncótica (Papanicolau), para mulheres:
III - servidores corn mais de quarenta e cinco anos de idade: oftalmologico; e
IV - servidores corn mais de cinquenta anos:
a) pesquisa de sangue oculto nas fezes (métado imunocromatográfico);
b) mamografia, para mulheres; e
c) PSA, para hornens.
18.5 As avaliacOes e as exames medicos poderão ser realizados na rede püblica oficial de saüde coma
também na rede particular. onde as despesas relativas correrão as expensas do próprio candidato.
18.6 Os prazas de validade dos exames camplementares ate a data da inspeçãa em saUde realizada pela
Junta Médica Oficial do 11NUcIeo SIASS/SUEST/FUNASA - Rondônia, são:
a) para as exames bioquIrnicos, prazo de ate 30 dias:
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b) pare Os exames de ultrassonografia pélvica, ultrassonografia marnária, Raio-X de tórax, prazo de ate
180 dias;
c) pare marnografia, prazo de ate 12 meses;
d) pare exame oftalrnologico, prazo de ate 90 dias:
e) para exame EGG, prazo de ate 12 meses;
f) para exame citodiagnostico ginecolOgico (preventivo) corn respectivo relatório rnédico, prazo de ate 60
dias;
g) Os raios-X deverão constar a identificação corn data e o nome do candidato.
18.7
A critério da equipe avaliadora, outros exames cornplementares podern ser solicitados durante a inspeção
médica. a critério da junta rnédica do 10 NOcIeo SIASS/SU EST/FU NASA - Rondônia, na dependOncia de
necessidade de esciarecirnento diagnóstico.
.18.8 0 candidato. após a norneaçao, deverá comparecer a Diretoria de Recursos Humanos da Fundação
Universidade Federal de Rondônia - UNIR, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicaçao,
munido de docurnento de identidade original juntamente corn os docurnentos citados no item 3 e subitern
183.
9.

DAS DISPOSIçOES FINAlS

19.1

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alteracOes. atuelizaçOes ou acréscimos, enquanto não
consumeda a providéncia do evento que Ihes disser respeito, circunstância que sera mencionada em
Cornunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Fundeçao Universidade Federal de Rondônia
- UNIR. no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
19.1.1 E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicaçôes de todos Os
comunicados e Editais referentes ao Concurso Piblico de que trata este Edital, no endereco eletrônico do
Instituto AOCP www.institutoaocp.ora.br.
19.2
Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informaçöes e docurnentos do candidato, ou
quando constatada a ornissão ou declaração falsa de dados ou condicöes. ou. ainda, irregularidade na
realizaçao das provas, corn finalidade de prejudicar direito ou crier obrigaçao. mesrno que ja tenha sido
divulgado o resultado deste Concurso PUblico e embora o candidato tenha obtido aprovaçao, levará a sua
elirninacao, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sue inscricão, após procedirnento
administrativo ern que Ihe sejam assegurados o contraditOrio e a arnpla defesa. sern prejuzo de outras
sancóes cabIveis.
19.3
Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, continuos e cornuns a todos os candidatos, não
havendo justificativa pare o não cumprimento e pare a apresenteção de docurnentos após as dates
estabelecidas.
19.4
Os docurnentos produzidos, enviedos e utilizados pelos candidatos, ern todas as etapas do concurso, são
de uso exciusivo do Instituto AOCP, sendo terrninanternente vedada a sue disponibilizaçao a terceiros ou a
devoiução ao candidato.
19.5
0 candidato, ao realizer sua inscrição, manifesta ciência quanto a possibilidade de divulgacao de
nforrnacoes (tais como norne, data de nascimento, notes e desernpenho, entre outres) que são essenciais
pare o fiel cumprirnento da publicidade dos etos atinentes ao certeme. Teis informaçoes poderão,
even'tualrnente, ser encontradas na internet, por rneio de rnecenismos de busca.
19.6
Não naverá segunde chemada pare queisquer des fases do concurso, seja qual for 0 motivo da auséncia
do candidato, nem serão eplicadas proves em loceis ou horários diversos dos estipulados no documento
de confirmaçao de inscrição, neste Edital e em outros Editeis referentes as fases deste Concurso PUblico.
19.6.1 0 não cornparecirnento do candidato a qualquer des fases acarreterá sua eliminação do concurso.
19.7 A Fur.dacão Universidade Federal de RondOnia - UNIR e o Instituto AOCP não se responsabilizam por
quaisquer tipo de despeses, corn viegens e/ou estadia dos candidatos, pare prestarern as proves deste
Concurso Piblico.
19.8
0 Instituto AOCP não se responsebiliza por queisquer cursos, textos e apostilas referentes a este
Concurso Püblico.
19.9
0 candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereco residencial podera requerer a
alterecao através de soliciteção essineda pelo próprio candidato, atrevés do telefone (44) 3344-4242, ou
através do e-mail de atendirnento ao candidato candidatoinstitutoaocp.org.br , anexando docurnentos
que cornprovern tel alteraçao, corn expressa referOncia ao Concurso. Cargo e nOmero de lnscricao, ate a
data de publicacão da homologação dos resultados. Após esta data, podera requerer a alteracao junto a
Fundecão Universidade Federal de RondOnia - UNIR, situada na Avenida Presidente Dutra, n° 2965 CEP
76801-974, Porto Veiho/RO, ou envier a documentação via SEDEX corn AR para o rnesrno endereco, eos
cuidados de Diretoria de Recursos Humenos da UNIR.
19.9.1 A Fundeção Universidade Federal de Rondônia - UNIR e o Instituto AOCP não se responsebilizam por
even:uais prejuizos ao candidato decorrentes de:
a) endereco eletrônico incorreto e/ou desatualizedo:
b) endereco residencial desatuelizado;
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c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telegrafos (ECT) por razôes diversas;
d) outras informacöes, divergentes n/au errôneas. fornecidas pelo candidato, tais coma: dados pesscais.
telefones e documentos.
19.10 Não serão considerados requerimentos. reclamaçöes, notificacOes extrajudiciais ou quaisquer outros
instrumentos similares, cujo tear não seja objeto de recurso apontado neste Edital.
19.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso PUblico n° 001/2018.GRIUNR. ouvida a
Instituto AOCP.
19.12 Será admitida a impugnacão deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo be 5 (cinco)
dias iteis a contar da sua publicação.
19.12.1A impugnaçäo deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada. dentro do prazo estipulado. via Sedex
corn AR (aviso de Recebimento) para a endereço do Instituto AOCP. localizado na Avenida Doutor Gastäo
Vidigal, n° 959, Bairro: Zona 8. Cep: 87.050-440, Maringa/PR.
19.13 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
elho/RO. 17 be setembro de 2018.

Prof. Dr.
Reitor da Fundaça

is ITeixe, Ott
idade F. .1 de Rondônia - UNIR
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ANEXO I - DOS REQLJISITOS E ATRIBuIcOES DOS CARGOS
EDITAL DE CONCURSO PUBLICO No 00II20I8IGRIUNIR
CARGO NIVEL C (NVEL INTERMEDIARIO)
CARGO 201: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAçAO
Requisitos: Certificado de conclusão de curso de NIvel Médio. expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministérlo da
Educacao (MEC), corn experiência minima de 06 meses na area.
Atribuiçöes: Auxiliar a (analista de tecnologia da informaçao) (operador de processamento de dados) dando-Ihe condicoes para
processar c programa. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar e controlar projetos de sistemas de
irforriação; planejar e pesquisar novas técnicas e metodologias na sua area de atuação; desenvolver, testar, implantar, documentar
e manter programas de cornputador; utilizar aplicativos de apoio a atividade adrninistrativa; avaliar a performance de sistemas de
irforriaçào; irnplan:ar, manter e operar infra-estrutura e serviços de redes de comunicacao; configurar e executar manutencöes
corretivas e preventivas de software, hardware e infra-estrutura de rede: realizar vistoria, pericia, laudo e parecer técnico em sua
area de atuação: instalar e administrar sistemas operacionais e aphcativos; elaborar, orientar e participar de programas de
.capacitacao na area; garantir a execução das poilticas de segurança e uso aceitável para as recursos computacionais; prestar
assisténcia técnica na utilizaçao de recursos de informática; atender e apoiar o usuário na instalação de software, configuracao de
equipamentos e usa dos recursos da informaçao: efetuar cópias de segurança; Executar outras tarefas de rnesma natureza e nIvel
de ccmplexidade associadas ao ambiente organizacional.
CARGOS NVEL D (NIVEL MEDIO)
CARGO 301: ASSISTENTE EM ADMINISTRAcAO
Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nivel Médio profissionalizante ou de curso de NIvel Médio, expedidos por
nstituição de ensino reconhecida pelo Ministérlo da Educaçao (MEC).
Atribuicoes: Oar suporte administrativo e técnico nas areas de recursos humanos, administracão, finanças e logIstica; atender
usuários, fornecendo e recebendo informaçôes: tratar de documentos variados, cumprindo todo a procedimento necessário
referente aos mesmos; preparar relatOrios e planilhas; executar serviços nas areas de escritório. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
CARGO 302: TECNICO DE LABORATORIOIAREA: ANALISES CLINICAS
Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nivel Médio profissionalizante ou de curso de nivel media acrescido de curso na
area de Análises Cknicas, expedidos por instituiçao de ensino reconhecida pelo Ministérlo da Educacao (MEC).
Atribuicoes: Executar trabaihos técnico de laboratório relacionados corn a area de atuaçao, realizando ou orientando coleta,
anâlise e registros de material e substàncias através de métodos especificos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
xtensão.
CARGO 303: TECHICO DE LABORATORIO/AREA: QUIMICA
Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nivel Media profissionalizante ou de curso de nivel media acrescido de curso na
area de Quimica, expedidos par instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Atribuicoes: Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados corn a area de atuacão, realizando ou orientando coleta,
analise e registros de material e substàncias através de métodos especIficos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
CARGO 304: TECN1CO EM AGROPECUARIA
Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nivel Media profissionalizante au de curso de nivel medic, acrescido de curso
Tecnico em Agrapecuaria expedidos par instituiçaa de ensino reconhecida pelo Ministeria da Educaçao (MEC)
Atribuicöes: Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretarnente produtores sobre producão agropecuária.
comercialização e procedimentas de biosseguridade. Executar projetos agropecuárias em suas diversas etapas. Planejar atividades
agropecuárias. Prornover arganizaçâo, extensão e capacitaçáo rural. Fiscalizar producao agropecuária. Desenvolver tecnologias
adap:adas a produção agropecuaria. Assessorar nas atividades de ensino. pesquisa e extensãa.

Anexo I - Dos Requisitos eAtrtbuiçoes dos Cargos - Edital deAbertura n° 001/2018/GRJUNIR

I Página 1 de 4

CARGO 305: TECNICO EM CONTABILIDADE
Requisitos: Certificado de conclusão de curso de Nivel Media profissionalizante ou de curso de nivel media acrescido de curso
Técnico em Contabilidade, expedidos par instituiçao de ensino reconhecida pelo Ministérlo da Educaço (MEC).
Atribuicöes: Identificar documentos e informacOes, atender a fiscalizacao; executar a contabilidade geral, oper3cionalizar a
contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle patrimonial. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
IMUMUG-E
Requisitos: Certificado de conclusão de curso de NIvel Médio profissionalizante ou de curso de nivel media acrescido de curso
Tecnico em Enfermagem expedidos por instituiçao de ensino reconhecida pelo Ministerio da Educacao (MEC)
Atribuicoes: Desempenhar atividades técnicas de enferrnagem em hospitais, cilnicas e outros estabelecimentos de assistência
médica, embarcaçOes e domicilios: atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetricia, saUde ocupacional e
outras areas: prestar assisténcia ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrurnentaçãc
cirürgica, posicionando de forma adequada a paciente e a instrumental, a qual passa ao cirurgiao; arganizar ambiente de trabaiho,
dar continuidade aos plantöes. Trabaihar em conformidade as boas práticas. normas e procedimentos de biosseguranca.
Assessorar nas atividades de ensino. pesquisa e extensão.
CARGO 307: TECNICO EM TELEFONIA
Requisitos: Certificado de conclusão de curso de NIvel Médio profissionalizante ou de curso de nIvel médio acrescido de curso
Técnico em Telefonia, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educaçao (MEC), corn experiëncia minima
de 12 meses na area.
Atribuicöes: Participar na elaboração de projetos de telecomunicaçao: instalar, testar e realizar rnanutençaes preventiva e corretiva
de sistemas de telecomunicacoes. Supervisionar tecnicamente processos e servicos de telecomunicaçães. Reparar equipamentos
prestar assistOncia técnica; ministrar treinarnentos, treinar equipes de trabalho e elaborar documentaçao técnica. Assessorar nas—
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
NIVEL E (NIVEL SUPERIOR)
CARGO 401: ADMINISTRADOR
Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Adriinistracão, fomecida par instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC e registra no conseiho competente.
Atribuiçoes: Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizaçôes nas areas de recursos hurranos, patrimônio.
materiais, informag6es, financeira, tecnolOgica, entre outras: implementar prograrnas e projetos: elaborar planejamento
organizacional; promover estudos de racionalização e controlar a desempenho organ izacional; pestar consultoria
administrativa. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- .
CARGO 402: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAcAO
Requisitos: Diploma, devidamente registrado. de conclusão de curso superior na area. fornecido par instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC.
AtribuicOes: Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcianalidade do sistema.
especificanda sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos.
Administrar ambientes informatizados. prestar suporte técnico ao usuário e a treinamento, elaborar docurnentação técnic
Estabelecer padrôes. coordenar projetos e oferecer soluçães para ambientes informatizados e pesquisar tecnalogias erfl'
informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CARGO 403: ARQLJMSTA
Requisitos: Diploma. devidamente registrado. de conclusáo de curso superior em Arquivologia, fornecido par instituicaa de ensino
superior reconhecida pelo MEC.
Atribuiçães: Organizar documentação de arquivos institucionais e pessaais. criar projetos de museus e exposicöes, organizar
acervos; dar acesso a informacao, conservar acervos: preparar açöes educativas e culturais, planejar e realizar atividades
técnico-administrativas, arientar implantaçao de atividades técnicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensàa.
CARGO 404: BIBUOTECARIO DOCUMENTAL ISTA
Requisitos: Diploma, devidamente registrado. de conclusäo de curso superior em Biblioteconomia ou Ciências da lnformação,
fornecido par instituiçäo de ensino superior reconhecida pelo MEG e registro no conseiho campetente.
Atribuiçöes: Disponibilizar informaçao em qualquer suporte; gerenciar unidades coma bibliotecas. centros de documentacão.
centros de informacao e correlatos. além de redes e sistemas de informaçäo. Tratar tecnicamente e desenvolver recursos
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informacionais; disseminar informaçao corn o objetivo de facilitar o acesso e geracao do conhecimento; desenvolver estudos e
pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver acOes educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

U

CARGO 405: BIÔLOGO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Ciências BiolOgicas, fomecido por instituicão de
ensino superior reconhecida pelo MEG.
Atribuicöes: Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na area de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia
ambiental e epidemiologia e inventariam biodiversidade. Organizar coleçöes biolOgicas, manejar recursos naturais,
desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnOsticos biolOgicos, moleculares e ambientais, além de realizar
anãlises clInicas, citolOgicas, citogênicas e patologicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
CARGO 406: CONTADOR
Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Ciências Contábeis, fomecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEG e registro no conselho competente.
Atribuicoes: Administrar os tributos; registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; gerenciar custos; preparar
obrigacOes acessôrias, tais como: declaraçOes acessOrias ao fisco, Orgaos competentes e contribuintes e administrar o
registro dos livros nos Orgaos apropriados; elaborar demonstracoes contábeis; prestar consultoria e informaçoes gerenciais;
realizar auditoria interna e externa; atender solicitacOes de Orgãos fiscalizadores e realizar perIcia. Assessorar nas atividades
de ensino, pesquisa e extensão.
CARGO 407: ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO

.IL

—Requisitos: Diploma, deviaamente registrado, de conclusão de curso superior Engenhana corn Especializaçao em Seguranca do
Frabalho, fomecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.
Atribuicöes: Controlar perdas potencials e reals de processos, produtos e servicos ao identificar, determinar e analisar
causas de perdas, estabelecendo pIano de açães preventivas e corretivas. Gerencia atividades de segurança do trabalho e do
meio ambiente e coordena equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Emitir e divulgar documentos técnicos como
relatórios, mapas de risco e contratos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensâo.
CARGO 408: ENGENHEIRO/AREA: CIVIL
Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Engenharia Civil, fomecido por instituiçâo de
ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho competente.
Atribuicôes: Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, orcar e contratar empreendimentos; coordenar a
operacao e a manutencao dos mesmos. Controlar a qualidade dos suprimentos e servicos comprados e executados. Elaborar
normas e documentacao técnica. Realizar fiscalizacao de obras. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
CARGO 409: MEDICO VETERINARIO
Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Medicina Veterinária, fomecido por instituiçao de
ensino superior reconhecida pelo MEG e registro no conselho competente.
Atribuicoes: Praticar clInica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; podem
romover saüde pUblica; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar nas
producoes industrial e tecnolOgica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produçao animal; atuar nas areas de
biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboraçao de legislacao
pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
CARGO410: PEDAGOGO
Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Pedagogia, fomecido por instituiçao de ensino
superior reconhecida pelo MEG.
Atribuicoes: Implementar a execucão, avaliar e coordenar a (re) construcão do projeto pedagágico de escolas de educacao
infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante corn a equipe escolar. Viabilizar o trabalho pedagOgico coletivo e facilitar
o processo comunicativo da comunidade escolar e de associacöes a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
CARGO 411: PSICOLOGO
Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEG e registro no conselho competente.
Atribuicoes: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvoMmento emocional e os processos mentais e sociais deindivIduos,
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grupos e instituicOes, corn a finalidade de análise, tratamento, orientaçao e educaçao; diagnosticar e avaliar distUrbios
emocionais e mentais e de adaptacão social, elucidando conflitos e questôes e acompanhando 0(s) paciente(s) durante o
processo de tratamento ou cura: investigar Os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os
conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clinicas e coordenar equipes e atividades de area e afins.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
CARGO 412: TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusâo de curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
Atribuicães: Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientacão, supervisionando e avaliando estas atividades.
para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino. pesquisa e
extensão.
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ANEXO II
DOS CONTE000S PROGRAMATIC
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CONHECIMENTOS COILUNS AOS CARGOS DE NIVEL INTERMEDIARIO E MEDIO, CLASSES C e D,
CARGO DE ASSISTENTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAcAO
Português: 1. Leitura e interpretagão de textos de variados generos discursivos. 2. Variedades linguIsticas. 3.
Linguagem formal e informal da escrita padrão. 4. Significaçao das palavras: sinonImia, antonImia, denotacão e
conotacào. 5. Pontuacao. 6. As classes de palavras e suas flexöes. 7. Estrutura e formação das palavras. 8. Emprego
de adjetivos, pronomes, advérbios e conjuncoes. 9. Emprego de modos e tempos verbais. 10. Concordâncias verbal e
nominal. 11. Regéncias verbal e nominal. 12. Colocação pronominal. 13. Coesão e coerência textual, argumentacào.
14. Redacao de documentos oficiais de acordo corn o Manual de Redacao da Presidência da Repüblica.
Administraçao PUblica: 1. Poderes administrativos: poder hierárquico e poder disciplinar. 2. Serviços Püblicos:
conceito e princiolos. 3. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos: anulaçao, revogação e convalidacão;
discricionariedade e vinculacao. 4. Contratos administrativos: conceito e caracteristicas. 5. Regime jurIdico dos
.....servidores pUblicos civis da União. das autarquias e das fundaçoes püblicas federals Lei no 8.112/1990. 6. Processo
administrativo no âmbito da Administraço Püblica Federal Lei no 9.784/1999. 7. lmprobidade Administrativa Lei no
8.429/1992. 8. Decreto no 1.171/1994 - Código de Etica. 9. Processo licitatório na Administração Püblica Lei 8.666/93
e Lei no 10.520/2002. 10. Lei de Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar no 101/2000. 11. Processo administrativo:
normas básicas no âmbito da Administraçào Federal Lei no 9.784/1999. 12. Estatuto e Regimento da UNIR.
-

-

-

-

-

Informática Básica: 1. Hardware: Conceitos básicos: Periféricos; Meios de armazenamento de dados; Processadores.
2. Software: Conceitos bãsicos; Virus e antivirus: Sistemas Operacionais. 3. Editores de textos. 4. Planilhas eletrônicas.
5. Internet: Conceitos básicos; Seguranca e Protecao; Navegadores; Correio Eletrônico; Busca na web.
CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE ASSISTENTE EM TECNOLOGIA, DA IN
Português: 1. Leitura e interpretaçäo de textos de variados generos discursivos. 2. Variedades linguisticas. 3.
Linguagem formal e informal da escrita padrão. 4. Significaçao das palavras: sinonImia, antonImia, denotação e
conotaçào. 5. Pontuação. 6. As classes de palavras e suas flexöes. 7. Estrutura e formaçao das palavras. 8. Emprego
de adjetivos, pronomes, advérbios e conjunçöes. 9. Emprego de modos e tempos verbais. 10. Concordâncias verbal e
lnominal. 11. Regências verbal e nominal. 12. Colocacão pronominal. 13. Coesão e coerência textual, argumentaçào.
14. Redaçäo de documentos oficiais de acordo corn a Manual de Redação da Presidéncia da Repüblica.
Administraçâo Püblica: 1. Poderes adrninistrativos: poder hierárquico e poder disciplinar. 2. Serviços PUblicos:
conceito e principios. 3. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação;
discricionariedade e vinculação. 4. Contratos administrativos: conceito e caracteristicas. 5. Regime jurIdico dos
ervidores püblicos civis da União, das autarquias e das fundaçoes püblicas federals Lei no 8.112/1990. 6. Processo
administrativo no ãmbito da Administraçao Püblica Federal Lei no 9.784/1999. 7. Improbidade Administrativa Lei n°
8.429/1992.8. Decreto no 1.171/1994 - Codigo de Etica. 9. Processo licitatório na Administração POblica Lei 8.666/93
e Lei no 10.520/2002. 10. Lei de Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar no 101/2000. 11. Processo administrativo:
normas básicas no âmbito da Administração Federal Lei no 9.784/1999. 12. Estatuto e Regimento da UNIR.
-

-

-

-

-

Raciocinlo Lógico: 1. Raciocinio Lógico e matemático: resoluçào de problemas envolvendo fraçoes, conjuntos,
porcentagens. sequencias (corn nümeros, cam figuras, de palavras). 2. Raciocinio logico-matemático: proposicöes,
conectivos, equivalencia e implicacao IOgica, argumentos válidos.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NVEL INTERMEDIARIO, CLASSE E. EXCETO AO CARG
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçAO
Português: 1. Leitura e interpretação de variados gêneros discursivos. 2. As condicoes de produçäo de urn texto e as
marcas composiconais de géneros textuais diversos. 3. Linguagem e adequaçäo social: Variedades linguisticas e seus
determinantes sociais, regionais. histOricos e individuals; Registros formal e informal da linguagem. 4. Aspectos
linguisticos na construçäo do texto: Fonética: prosódia. ortografia; Morfologia: formacao, classificaçào e flexão das
palavras; Sintaxe: frase, oraçao e periodo, concordâncias verbal e nominal. regéncias verbal e nominal, colocaçâo
pronominal, emprego de names, pronomes, conjuncoes, advérbios, modos e tempos verbais; Semântica: polissemia,
paronlm, homonimia, denotaçao e conotaçäo, figuras de linguagem. 5. Textualidade: coesão, coeréncia.
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argumentacão e intertextualidade. 6. Pontuacäo. 7. Redaçao de documentos oficiais de acordo corn o Manual de
Redaçao da PresidOncia da Repüblica.
Administracao Póblica: 1. Poderes administrativos: poder hierárquico e poder disciplinar. 2. Servicos Püblicos:
conceito e principios. 3. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos: anulação. revogacão e convalidocão;
discricionariedade e vinculaçao. 4. Contratos administrativos: conceito e caracteristicas. 5. Regime jurIdico dos
servidores püblicos civis da União. das autarquias e das fundacoes pUblicas federais - Lei n° 8.112/1990. 6. Processo
adrninistrativo no âmbito da Administracao Püblica Federal - Lei n° 9.784/1999. 7. Improbidade Administrativa - Lei n°
8.429/1992. 8. Decreto n° 1.171/1994 - Codigo de Etica. 9. Processo licitatóric na Administração PCjblica - Lei 8.666/93
e Lei no 10.520/2002. 10. Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n° 101/2000. 11. Processo administrat:vo:
normas bàsicas no âmbito da Administração Federal - Lei n° 9.784/1999. 12. Processo organizacional: planejamento,
direcao, comunicaçäo, controle e avaliaçao. 13. Gestão da Qualidade: exceléncia nos servicos püblicos. 14. Gestão
estratégica, ferramentas de análise para gestão e planejamento estrategico, tático e operacional: Balanced scorecard,
gestão de projetos; Governanca e governabilidade: negocio, rnissão, visão e valores nas organizacães; Objetivos
estratégicos, estratégias, indicadores de gestao, relacionamento entre estratégias e objetivos estratégicos; Mapa
estrategico, administraçào gerencial: gestão püblica eficiente, eficaz e efetiva; POCA, monitoramento e avaliação:
sistema de gestão pUblica: ética no servico e gestão de processos, simplificacão de rotina de trabalho. 15. Gestão de
Riscos. 16. Transparência e acesso a informação. 17. Estatuto e Regimento da UNIR.
lnformática Básica: 1. Conceitos e fundamentos básicos. 2. Conhecimento e utilização dos principais softwares
utilitários (compactadores de arquivos. chat, clientes de e-mails, reprodutores de video, visualizadores de imagem,
antivirus). 3. ldentificação e manipulacão de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa
mae, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs. CDs e OVOs). 6. Periféricos de computadores.
7. Ambientes operacionais: utilizacao dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. 8. Conceitos básicos sabre
Linux e Software Livre. 9. Utilização de ferramentas de texto. planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word.
Excel e PowerPoint) - versöes 2010. 2013 e 2016. 10. Utilizaçao de ferramentas de texto, planilha e apresentacãc dc
pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versöes 5 e 6. 11. Utilizaçäo e configuraçäo de e-mail no Microsoft Outlool
12. Conceitos de tecnologias relacionadas a Internet e Intranet. busca e pesquisa na Web, mecanismos de busca na
Web. 13. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 14. Seguranca na internet; virus
de computadores: Spyware; Malware: Phishing e Spam. 15. Transferéncia de arquivos pela internet.

COMUNSAO CARGO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAcAO Português: 1. Leitura e interpretaçào de variados generos discursivos. 2. As condicoes de producao de urn texto e as
marcas composicionais de géneros textuais diversos. 3. Linguagem e adequacao social: Variedades linguisticas e seus
determinantes sociais, regionais. históricos e individuais; Registros formal e informal da linguagem. 4. Aspectos
linguisticos na construçâo do texto: Fonética: prosódia, ortografia; Morfologia: formaçào, c!assificação e flexão das
palavras; Sintaxe: frase, oraçao e periodo, concordâncias verbal e nominal. regéncias verbal e nominal. colocação
pronominal, emprego de names, pronomes, conjuncöes, advérbios, modos e tempos verbais: Semãntica: polissenia,
paronImia, homonImia, denotaçao e conotaçao, figuras de linguagem. 5. Textualidade: coesão, coeréncia,
argumentacâo e intertextualidade. 6. Pontuacao. 7. Redacào de documentos oficiais de acordo corn a Manual de
Redaçao da Presidência da Repüblica.
Administraçao Püblica: 1. Poderes administrativos: poder hierárquico e poder disciplinar. 2. Serviços PUblicos:
conceito e principios. 3. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulacao. revogacao e convalidaçao:
discricionariedade e vinculacäo. 4. Contratos administrativos: conceito e caracteristicas. 5. Regime juridico dos
servidores püblicos civis da União, das autarquias e das fundacoes pUblicas federais - Lei n° 8.112/1990. 6. Processo
administrativo no ãmbito da Administraçao Püblica Federal - Lei n° 9.784/11999. 7. Improbidade Administrativa - Lei
8.429/1992. 8. Decreto n° 1.171/1994 - Codigo de Etica. 9. Processo licitatório na Administracão Püblica - Lei 8.666/93
e Lei n° 10.520/2002. 10. Lei de Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar n° 101/2000. 11. Processo administratvo:
normas básicas no ãmbito da Administraçao Federal - Lei n° 9.784/1999. 12. Processo organizacional: planejamento.
direçäo, comunicacão, controle e avaliaçao. 13. Gestao da Qualidade: exceléncia nos serviços pUblicos. 14. Gestão
estratégica, ferramentas de análise para gestao e planejamento estratégico, tático e operacional: Balanced scorecard.
gestão de projetos; Governanca e governabilidade: negócio, missao, visão e valores nas organizaçoes; Objetivos
estratégicos, estratégias, indicadores de gestao, relacionamento entre estratégias e objetivos estratégicos: Mapa
estratégico, administração gerencial: gestao pUblica eficiente, eficaz e efetiva; POCA, monitoramento e avaliacão:
sistema de gestão pOblica: ética no serviço e gestao de processos, simplificacão de rotina de trabalho. 15. Gestão de
Riscos. 16. Transparência e acesso a informaçao. 17. Estatuto e Regimento da UNIR.
RaciocInio LOgico: 1. Raciocmnio Logico e matemático: resolucao de problemas envolvendo fracöes, conjuntos,
porcentagens, sequéncias (corn niiimeros, corn figuras, de palavras). 2. RaciocInio lógico-matemático: proposicôes,
conectivos, equivalência e implicaçao logica, argumentos válidos.

CARGO NIVEL C (NIVEL INTERMEDIARIO)
CARGO 201: ASSIST1TE EM TEGNOLOGIA PA INF0RMAcA0
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Conhecimentos especIficos: 1. Fundamentos de informática: Histórico e evoluçao; Conceitos de hardware e software:
Componentes de urn computador e periféricos; Montagem e configuração de microcomputador; Processadores Intel e
AMD 2. 2. Softwares: Sistemas operacionais: Sistema operacional Windows 7; Sistema operacional Linux Ubuntu
14.0.4; Instalaçao e configuraçao de sistemas operacionais; Adrninistracao de sistemas operacionais; Softwares
aplicativos: Conceitos, Tipos; AplicacOes: VIrus e aritivirus; Editores de texios: LibreOffice Writer 3.6.4.3; Word 2007:
Planilhas eletrônicas: LibreOffice Calc 3.6.4.3; MS Excel 2007: Aplicativos de Apresentaçao: LibreOffice Impress 3.6.4.3;
MS Power Point 2007. 3. Internet: Conceitos básicos e segurança: Navegadores: Internet Explorer 11; Google Chrome
46.0.2; Conceito e uso de e-mail; Busca na web; PrincIpios para navegaçào segura na Internet. 4. Redes de
Computadores: Arquitetura de redes e meios de transmissáo: Modelo OSI e modelo TCP/IP; Protocolo de comunicação
de dados; Elementos ativos de rede; Internet, intranet e extranet; Redes sem fio; Cabeamento Estruturado;
Cabeamento Optico. 5. Segurança em Tecnologia da Informação: Firewall: Softwares de detecçao e prevencão; VPN
(Virtual Private Network): PolIticas de segurança; melhores prãticas em seguranca da informaçao; Classificaçao das
informaçôes; Procedimentos de segurança da informacao.
CARGdI7EL 0 (NIVEL MEDIO)
CARGO 301: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçAO
Conhecimentos especIficos: 1. Postura profissional. 2. Organizaçao do ambiente de trabalho. 3. Gestão arquivIstica:
Técnicas de arquivamento; Métodos de arquivamento: Classificaçao de arquivos: Gestão de documentos; Tabela de
temporalidade. 4. Nocoes de Administraçao: Conceitos e fundamentos da Administração; Gestäo de materiais e
logistica; Nocoes de Técnicas Administrativas; Organização, sistemas e métodos: Nocoes de Marketing. 5. NoçOes de
Gestão de Pessoas. 6. Noçoes de Contabilidade. 7. Noçoes de Administraçao Financeira. 8. Noçoes de orcamento
püblico. 9. Receitas e despesas püblicas. Principios e sistemas da Administraçao Federal: SIAFI e SICAF. 10. Nocoes
de cidadania.
CARGO 302: TECNICO DE LABORATORIO/AREA: ANALISES CLINICAS
Conhecimentos especIficos: 1. Biossegurança em Iaboratório clinico. 2. Prestaçao de primeiros socorros. 3. Coleta de
amostras biol6gicas.4. Manipulação e conservação de amostras biobogicas. 5. Limpeza. desinfecçao e esterilização de
materials de Iaboratório. 6. Gerenciamento de residuos de serviços de saUde. 7. Equipamentos de urn laboratório de
análises clinicas: finalidade, uso e conservação. 8. Preparaçao de meios de cultura, solucoes, reagentes e corantes. 9.
Fundamentos e execuçao de técnicas de diagnOstico laboratorial nas areas de: bioquimica, hematologia, imunobogia,
microbiobogia, parasitobogia e uroanálise.

CARGO 303 TECNICO DE LABORATORIO/AREA QUIMICA

-

Conhecimentos especIficos: 1. Acidos, bases. sais. 2. Reacao de neutralizaçäo. 3. EquilIbrio iônico na água; pH e
pOH. 4. Anãfise voIumética. 5. Concentraçao das soluçoes. 6. Equivalentes - grama. 7. Normalidade. 8. Diluicao e
mistura de soluçöes. 9. Vidraria utilizada em Iaboratório. 10. Nocoes de seguranca em laboratório. 11. Nocoes em
Espectrofotometria e rotina em baboratório. 12. Sistema Internacional de Unidades e conversöes. 13. Substâncias e
misturas. 14. Nomenclatura quimica. 15. FOrmulas e equacoes quimicas. 16. Nocoes de segurança e primeiros
socorros em IaboratOrio. 17. Nocaes de descarte de residuos gerados em LaboratOrio.
CARGO 304: TECNICO EM AGROPECUARIA
Oonhecimentos especIficos: 1. Uso e conservação dos solos. 2. Adubacão em geral; Tipos e classificação de
fertilizantes e corretivos. 3. Irrigaçao e drenagem. 4. Conhecimentos gerais de fitotecnia; Grandes culturas anuais;
Grandes culturas perenes; Olericultura; Fruticuitura; Silvicultura: Pastagens. 5. Mecanizacão agrIcola; Máquinas e
implementos agricolas; Regulagem de equipamentos agricolas; Manutenção de máquinas e implementos agricolas. 6.
NoçOes de fitossanidade; identificaçao das principais pragas agricolas: Manejo de pragas; Uso correto de agrotOxicos.
7. Conhecimentos gerais de zootecnia; Bovinocultura; Avicultura: Ovinocuitura: Caprinocultura; Piscicultura;
Suinocultura. 8. Nogoes de sanidade animal. 9. Noçoes de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalaçöes.
10. NoçOes de segurança no trabaiho e de primeiros socorros.
CARGO 305: TECNICO EM CONTABILIDADE
Conhecimentos especificos:

. Orçamento pObiico: principios orcamentários. 2. Processo de planejamentoorçarnento: piano pluriarual, lei de diretrizes orçamentarias e lei orçamentaria anual. 3. Constituição da RepUblica
Federativa do Brasil de 1988: da fiscalizacão contábil, financeira e orçamentária (art. 70 ao 75), das finanças püblicas
(art. 163 ao 169). 4. Contabilidade Aplicada ao Setor Püblico: Conceito e campo de atuação. 5. PrincIpios
Funcamentais de Contabilidade. 6. Controle e variacoes do patrimônio pübiico. 7. Contabilizaçao de atos e fatos
contábeis. 8. Receitas e despesas pUblicas: execucào orçamentária e financeira. 9. Ingressos e dispéndios extra
orcarnentãrios. 10. Estrutura e anãlise dos baIancos e demonstraçöes contábeis. 11. Suprimento de fundos. 12.
Despesas de exercicios anteriores. 13. Restos a pager. 14. Divide ativa. 15. Normas e manuais editados pela
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Secretaria do Tesouro Nacionai - STN e Secretaria de Orcamento Federal - SOF, referentes a procedimentos
contábeis orcamentãrios, procedimentos contãbeis pathmoniais. procedimentos contábeis especIficos. piano de contas
aplicado ao setor pübiico e demonstraçöes contábeis aplicadas ao setor püblico. 16. Lei n° 4.320/1964 e 8lteraçöes
posteriores. 17. Etica Profissional: Codigo de ética profissional do contabilista. Resolucao CFC n° 803/1996 e suas
alteraçöes. 18. As prerrogativas profissionais. especialmente a Resoluçao CFC n° 560/1983 e suas alteraçôes. 19.
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Piiiblico - MCASP. 20. Normas Brasileiras de Contabilidade Apiicadas ao
Setor PUbiico - NBCASP. 21. Normas Brasiieiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor PCjbiico (NBCASP-NBC T
16).
CARGO 306: TECNICO EM R4FERMAGEM
Conhecimentos especIficos: 1. Processo de trabalho em saUde: Lei do exercIcio profissional e cOdigo de ética
profissional da enfermagem; Sistema Unico de Saüde e polIticas de saide; Concepcoes sobre processo saCide-doenca;
Nocöes sobre o processo de enfermagem. 2. Seguranca no ambiente de trabalho: Biossegurança; NR32 e suas
atuaiizaçoes - SaUde e Segurança Ocupacional em Estabelecimentos Assistenciais de Saide; Causas e formas de
prevenção de acidentes de trabalho; Uso de equipamentos de proteção individual e coletiva: Fatores de risco fisico,
quimico, bioiógico, ergonOmico e de acidentes: Organização do ambiente e da unidade hospita!ar; Medidas de higiene e
conforto: Manuseio de materiais estéreis: Processamento de artigos crIticos e semicriticos; Areas de risco, criticas e
semicrIticas; Mecnica corporal, transporte, posicionamento do paciente e mudança de decCbito. 3. Tecnologias de
Cuidado em enfermagem: Afericao dos sinais vitais: Sondagens: pacientes portadores de fe-idas abertas e echadas:
Retirada de pontos; Administraçào de medicarnentos por todas as vias de administraçào: Cálculos de medicamentos:
Nutriçao enteral; Oxigenioterapia e nebulização: RDC 45/2003 - Regulamento técnico de boas práticas de utilização
das solucoes parenterais em serviços de saüde: Nocoes sabre monitoracäo cardlaca e respiratôria. 4. Assistência de
enfermagem ao adulto/idoso: Cuidados no processo de doença cardiocirculatOria. neurolOgica, geniturinária, digestória,
endócrina; Medidas de primeiros s000rros; Assisténcia a parada cardiorrespiratória; Cuidados ao paciente cirürgico: pré.
trans e pós-operatório; Cuidados ao paciente corn queimaduras. 5. AssistOncia em SaUde Coietiva: Programa de Saüd
da Muiher e de Saüde do Hornem; Programa de SaUde da Crianca e do Adolescente: Puericultura: Programa Nacional
de lmunizacao; Nocoes de Epidemiologia geral e regional: Prevenção de doencas infectocontagiosas.
CA

EIIIIII 1tLEFONIA

Conhecimentos especIficos: 1. Amplificador operacional. 2. Antenas. 3. Cabeamento estruturado. 4. Canais de
comunicação. 5. Centrais telefônicas. 6. Comunicaçoes Opticas.7. Conceitos básicos em sistemas de comunicação. 8.
Eletrônica anai6gica.9. Eletrônica digitallO. lnstalaçoes elétricas de baixa tensão. 11. Linhas de transmissão de sinais.
12. Moduiacäo do sinaI da informaçao. 13. Multiplexaçao de canais. 14. Ondas de rãdio.15. Radiopropagacao. 16.
Redes de computadores. 17. Redes de transporte de dados. 18. Redes telef6nicas.19. Seguranca no trabalho em
telecomunicacao. 20. Sinalizaçao telefônica. 21. Telefonia básica. 22. Telefonia IP e VOIP. 23. Telefonia môvel celular.

CARGOS NIVEL E (N(VPERIOR)
CARGO 401: ADMINISTRADOR
Conhecimentos especIficos: 1. Administraçao Geral: Conceito. princIpios e origem da Administracâo; Conceito e tios
de organizacào; As funçoes administrativas (planejar, organizar, iiderar e controlar); Ambientes Organizacionais
(externos, internos, controláveis e incontrolàveis): Organizaçao, Sistemas Métodos; Eficiência e eficácia nas
organizaçöes; Processo decisório: Centralizaçao, descentralizaçao e delegacao: Habilidades e papéis do Administrador
e liderança. 2. Administraçã..
Poder e autoridade; Administração da qualidade; Culturalorganizacional:utoridade
A
Püblica: Conceito, filosofia e princIpios: Evolução da Administração PUblica (patrimonialista, burocrátca e gerencial);
Poderes, obrigacoes e deveres na Administraçao Piiblica: Orcamento pUblico e finanças pUblicas: Orçamento PCiblico:
elaboragão, acompanhamento e fiscalização. 3. Créditos adicionais. especiais, extraordinãrios, ilirnitados e
suptementares. 4. Plano Plurianual. 5. Lei de Diretrizes Orçamentarias. 6. Lei Orçamentária Anuai - eiaboracao,
acompanhamento e aprovação. 7. Métodos, técnicas e instrurnentos do Orcamento Pübiico. 8. Receita püblica:
categorias, fontes, estàgios; dIvida ativa. 9. Despesa pUbiica: categorias. estãgios; Suprimento de fundos: Restos a
Pagar; Despesas de exercIcios anteriores. 10. Supervisão ministerial e controle interno. 11. Responsabilidades dos
dirigentes e demais usuários de recursos püblicos. 12. Julgamento e penalidades aos responsáveis pelos recursos
pCiblicos. 13. Tomadas e prestaçöes de contas. 14. Qualidade e produtividade no setor püblico: Cultura organizacional
Planejamento estratégico na gestao püblica: Modernizaçao na gestao püblica; Governabiiidade, governanca e
accountability: Administraçâo de projetos: Conceito de projetos; Tipos de projetos; Etapas do projeto; Projetos
organizacionais; Processos organizacionais: Gestão participativa: Planejarnento de projetos; Indicadores de
desempenho dos projetos; Ciclo de vida de projetos. 15. Estrutura de Rede. 16. Gestão de Pessoas/Recursos
Humanos: Conceito, evoiução histórica, objetivos e funçoes; Modelos de gestão de pessoas: Recrutamento e selecão:
Treinamento e avaliaçao de desempenho; Cargos, salários, carreiras e benefIcios: Comunioaçäo e endomarketing;
Qualidade de vida no trabalho. saiide e ergonomia: Clima organizacional: Comportamento humano nas organizaçOes;
Dinâmica de grupos; motivacao e teorias motivacionais: Lideranca e teorias de lideranca; Administracão de talentos
humanos e do capital Antelectual; Modelagem do trabalho nas organizaçöes; Sistema de remuneração; Programas de
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incenhivos e benefIcios; RelacOes no trabaiho. 17. Pianejarnento estratégico: Conceitos e evoiução; Tipos de
planejamento,- Processo do planejamento estratégico; Desenvolvimento de pianos táticos e operacionais; Diagnostico
nterno e externo (análise SWOT): Definiçâo de objetivos e estratégias: Construçào de cenários; Controle e
desempenho organizacionai: Governança Corporativa; Balanced Scorecard: Escolas do Planejamento; Administraçao
estratégica; Pensamento estratégico; Componentes da estrategia. 18. A estrutura do apareiho pUblico brasiieiro:
administraçao direta e indireta. 19. Centralizacào e descentralização na Administraçao Püblica.
CARGO 402: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçAO
Conhecimentos especificos:
. Criptografia (chave simétrica e chave püblica): Assinaturas digitais; iPseq:
Firewall; SSL. 2. Protocolos HTTP, SMTP, POP, FTP: Gateway: DNS. 3. Engenharia de Software: Processos de
software: Modelos de processo, Atividades de processo; Engenharia de requisitos: Requisitos funcionais e nào
funcionais, Especificacao, Elicitacao e análise, Validacao. Gerenciamento: Análise de sistemas; Projeto de sistemas:
PadrOes de projeto, Padröes arquiteturais (MVC, Camadas, Modelo cliente-servidor). Projeto orientado a objetos.
Projeto de interface corn o usuário; Linguagens de Programacão (Java. XML, HTML, PHP); Testes de Software:
Unitário, de caixa-branca, de caixa preta; Validaçao e verificação de software; Desenvolvimento ágil: XP e SCRUM;
UML; Ferramentas CASE: Modelo de maturidade CMM. 4. Banco de Dados: Papel do administrador, do projetista, do
programador em bancos de dados: Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados; Modelo relacional: Normaiizaçao
de dados. Algebra relacional, Visöes, lntegridade de dados: Sistemas de apoio a decisão: OLAF, MOLAP e HOLAP;
Linguagem SQL. 5. Gerência de tecnologia da lnformaçao: COB IT: ITIL; Gerenciamento de Projetos corn PMBOK.

CARGO 403: ARQUIVISTA
Conhecimentos especificos: 1. Fundamentos de Arquivologia: princIpios e teorias. 2. Gestão de documentos: fluxo
documental, classificação de documentos, sistemas e métodos de arquivamento. 3. Instrumentos de gestao de
iocumentos da Adrninistraçao Püblica Federal: códigos e pianos de classificacão, Tabelas de temporalidade e
destinacào de documentos de arquivos relativos as atividades-meio e fim das lnstituicöes Federais de Ensino Superior.
4. Sistema Nacional de Arquivos - SINAR. Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Püblica SIGA, Sistema Informatizado de Gestão ArquivIstica de Documentos - SIGAD. 5. Conselho Nacional de Arquivos CONARQ. 6. Avaliaçao de documentos: conceitos, objetivos e finalidades. 7. Seleçao de documentos. 8. Critérios de
avaliação. 9. Atribuiçao de valores aos documentos. 10. Classificaçao de documentos quanto ao grau de sigilo. 11.
Diferencas entre documenacao de arquivo, biblioteca, centro de documentação e museu. 12. Arranjo e descriçao:
nocOes fundamentais, teorias dos fundos, principios da proveniência e respeito aos fundos, instrumentos de pesquisa,
normas nacionais e internacionais. 13. Paleografia e Diplomática, 14. Reprografia e microfilmagem. 15. Diagnóstico em
arquivos. 16. Legislacao ArquivIstica (excertos da Constituiçao Federal. Leis e Decretos-leis, Medidas Provisórias,
Decretos Federais, Resolucoes, Portarias Federais, Resoluçoes do CONARQ, lnstruçöes Normativas Federais e
Cámaras Técnicas do CONARQ). 17. Preservaçao e conservaçào preventiva e corretiva de documentos. 18.
Terminologia arquivIstica. 19. Segurança da informaçao em suportes convencionais e digitais. 20. Tecnologias da
informacao aplicada aos arquivos: digitalização de documentos e preservação digital. 21. Certificação digital: conceitos
e definiçöes, infraestrutura de Chaves PUblicas Brasileira - ICP/Brasil, assinatura digital. 22. Modelo de Requisitos para
Sistemas Informatizados de Gestão ArquivIstica de documentos - e-ARQ Brasil. 23. Automação aplicada aos acervos
arquivIsticos: politica, planejamento e técnicas. 24. lndexação: conceitos, linguagens, descritores, processos e tipos de
indexacao.

ARGO 404: BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA
Conhecimentos especificos: 1. Fundamentos de Documentacao, CiOncia da Informaçao e Biblioteconomia: Conceitos
e principios; Bibliotecas: tipos. 2. Catalogacão: Conceitos: Funcoes, finalidades e objetivos; Tipos de catálogos:
Notacào de autor; Pontos de acesso; Programas de catalogacão centralizada, cooperativa, na fonte e automatizada:
Padröes e normas de catalogacao: ISBD, ISBN, ISSN, AACR-2R; Formatos de cataiogaçäo: MARC 21, FRBR, RDA. 3.
Classificaçao: Classificacão Decimal Universal; Classificacao Decimal de Dewey. 4. lndexacão: Principios e técnicas:
Análise documentária; Linguagens de indexação: natural, controlada e artificial; Sistemas de indexaçao pre-coordenada
e pós-coordenada. 5. Disseminaçao seletiva da informação: Conceito; Serviços convencionais e eletrônicos; Sumários
correntes; Bibliografias; Alerta e boletim bibliografico. 6. Controle bibliográfico: Conceito; Processos; Técnicas de
controle; Instrumentos de controle; Agéncias Bibliográficas Nacionais. 7. Fontes de lnformacão: Conceitos; Fontes
eletrônicas; Fontes convencionais. 8. Serviço de Referéncia: Conceitos; Processos de referëncia. 9. Desenvolvimento
ae Acervos: Conceitos; Seleção: Aquisiçao: Avaliação de acervos: Descarte e desbaste. 10. Organizacao e
administraçào de unidades de informação: Principios; Estrutura e organizacão de funçoes; Tipos de planejamentos;
Principios de planejamento; Politicas de funcionamento de unidades. redes e sistemas de informação; Manuais de
serviços e procedimentos; Marketing para unidades de informacao; Avaliaçao de unidades de informação. 11.
Autornação de Unidades de lnformacao: Tipos de automacão; Projetos de automação: lnfraestrutura para automação;
Fatores crIticos para automacao; Softwares para automaçäo: Avaliaçao do projeto de automacào. 12. Uses e usuários
da informaçao: Terminologias; Aspectos metodológicos de estudos de usuários. 13. Pesquisa em Biblioteconomia:
Etapas da pesquisa técnico-cientifica. 14. Estudos métricos: Estudos cientométricos: Estudos bibliométricos; Estudos
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infométricos. 15. Normalizaçâo documentária: ABNT 6023/2002; ABNT 6028/2003; ABNT 14.747/2011: ABNT
10520/2002.
0•
Conhecimentos especIficos: 1. Noçoes de Biosseguranca em laboratôrio: Boas práticas: Equipamentos de proteçãc de
seguranca individual e coletiva; Armazenamento e descarte de materiais biológicos e quImicos. 2. Preparo de amostras:
Procedimentos e cuidados na coleta de material zoológico; Técnicas e métodos para conservação de tecidos. 3.
Cuidados corn o aparelho de microscopia: limpeza e conservacão: Preparo de material zoológico: substâncias
fixadoras, desidratacao, taxidermia, inclusão e coioraçao. 4. Zoologia: Nomenclatura zoológica ; Caracteristicas gerais
sabre as principais ordens das classes Mammalia. Pisces, Reptilia, Anphibia, Insecta; Métodos de coleta, montagem e
conservacäo de material biologico para colecaa cientifica e didáticas. 5. NoçOes básicas de curadoria de colecoes
zoolôgicas
CARGO 406: CONTADOR
. Contabilidade Aplicada ao Setor Püblico: Conceito; Campo de Atuacão:
Objetivos; Abrangencia; Regimes Contábeis: PrincIpios de Contabilidade sob a perspectiva do setor pCiblico. 2.
Planejamento e Orcamento Püblico: Conceito; Instrumentos Bàsicos de Planejamento; Principios Orçarnentãrios;
Técnicas e etapas do processo de elaboraçao da proposta orçamentária; Recursos para execução dos programas:
Exerciclo financeiro; Créditos orcamentários; Créditos adicionais. 3. Receitas Püb!icas: Conceito; Receita sob a ótica da
Contabilidade PUblica: Classiflcacao das receitas: Receitas sob a enfoque orçamentário, patrimonial e fiscal: Estagios
da Receita; A Receita e a Lei de Responsabilidade Fiscal; Receita da Divida Ativa. 4. Despesas PUblicas: Conceito:
Despesas sob a ótica da Contabilidade Püblica; Classificaçào das despesas: Despesa sob a enfoque orçamentário,
patrimonial e fiscal; Estagios da Despesa: Tipos de Empenho; Restos a Pagar: Regime de Aciantamentos 0
Suprimento de Fundos; Despesas de ExercIcios Anteriores: A Despesa e a Lei de Responsabilidade Fiscal; Divia,
Püblica. 5. PatrimOnio na Administração PUblics: Conceito: Bens PUblicos: Avaliaçao e Mensuração de Ativos e
Passivos; Depreciaçao, Amortizaçao e Exaustào: Escrituraçao na Administração PUblica: Coceito: Piano de Contas
Aplicado ao Setor PUblico: Contas de Ativo. Passivo e Patrimônio LIquido: Variacöes Patrimoniais Diminutivas:
Variacães Patrimoniais Aumentativas: Controles de Aprovacào do Planejamento e Orçamento: Controles da Execucào
do Planejamento e Orçamento: Controles Devedores: Controles Credores; Subsistemas de lnformaç6es Contábsis;
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI: Conceito: Objetivos: Formas de Acesso:
Modalidades de Uso: AbrangOncia do SIAFI: Segurança do SIAFI; Principals Documentos de Entrada de Dados:
Fundamentos Lógicos: Fundamentos Contábeis; SIAFI Gerencial: Formalidades do Registro Contábil; Escrituracão de
operaçoes TIpicas: Contabilizacao das transaçöes no Setor PUblico. 6. Estrutura e Anãlise das Demonstraçoes
Contábeis do Setor PUblico: Conceito: Composiçao e ConteUdo dos Balanços PUblicos; Balanco Orçamentário; Balanco
Financeiro; Balanco Patrimonial: Classificaçao das Variaçoes Patrimoniais: Demonstração das Variaçôes Patrimoniais:
Demonstraçáo dos Fluxos de Caixa; Demonstração das MutacOes do Patrimänio Liquido; Análise e lnterpretaçao dos
Balanços PUblicos: Objetivo da Análise das Demonstraçoes Contábeis; Dos Quocientes sobre as Balanços: indicadores
e Indicativos Contãbeis; Levantamento de Contas: Prestacao de Contas: Tomada de Contas. 7. Auditoria Contãbil:
Normas práticas usuais de auditoria; Conceito; Controle Interno e Externo: Procedimentos e Rotinas. 8. Contabilidade
de Custos. 9. Legisiaçäo Aplicada a Gestão PUblica: Constituicao da RepUblica Federativa do Brasil de 1988: da
fiscalizacao contábil, financeira e orcamentária (art. 70 ao 75), das finanças pUblicas (art. 163 ao 169): Lei
Complementar n° 4.320/64; Decreto Lei 200/67; Lei n° 10.028 de 19.10.2000; Escrituracäo Fiscal Digital de RetencUes
- lnstrucäo Normativa Receita Federal do Brasil n° 1701: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
PUblico; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor PUblico (7a. Edicao).
Conhecimentos especIficos:

CAR' O 407: ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO
Conhecimentos especIficos: 1. Orgaos e instituiçöes relacionadas a segurança e a saUde do trabalhador: siglas e
atribuicoes do Engenheiro de Seguranca do Trabalho. 2. Organizacao Internacional do Trabalho (OIT); Convençoes da
OtT de n° 148 (meio ambiente de trabalho). 155 (seguranca e saUde dos trabalhadores), 161 (servicos de saUde no
trabalho) e 170 (segurança na utilizacão de produtos quImicos). 3. Acidente do trabalho: conceito técnico (NBR 14280
Cadastro de Acidente do Trabalho) e legal (artigos 19 a 21 da lei 8.213-91); causas e consequencias, investigacão e
análise de acidentes e doencas profissionais e do trabalho; taxa de frequencia e gravidade, estatIsticas de acidentes,
comunicação e registro do acidente. 4. Comunicaçao de Acidente de Trabalho (CAT). 5. investigacao de acidentes do
trabalho; lnspeção de seguranca. 6. Legislacao de seguranca e saUde do trabalho.- leis, portarias. decretos e Normas
Brasileiras Regulamentadoras - NBRs pertinentes a Seguranca do Trabalho. 7. CapItulo V da OLT da Seguranca e da
medicina do trabalho, artigos 154 ao 201. 8. Lei 6.514 de 22 de Dezembro de 1977 e Portaria 3.214 de 8 de Junho de
1978. 9. Norma Reguladora n° 1 - DisposiçUes Gerais. 10. Norma Regulamentadora n° 4 - Serviços Especalizados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 11. Norma Regulamentadora n° 5 - Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA). 12. Norma Regulamentadora n° 6 - Equipamento de Proteçao Individual (EPI). 13.
Equipamentos de Proteçao Coletiva (EPC). 14. Norma Regulamentadora n° 7 - Programa de Controle Medico e SaUde
Ocupacional (PCMSO). 15. Doenças ocupacionais: Doenças do trabalho e doencas profissionais; Agentes ambientais e
prevencão de doencas. 16. Norma Regulamentadora n° 8 - Edificaçoes. 17. Norma Regulamentadora n° 9 - Programs
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de Prevençao de Riscos Ambientais (PPRA). 18. Norma Regulamentadora no 10 - Segurança em instalaçöes e
servicos em &etricidade. 19. Norma Regulamentadora no 11 - Transporte, movimentaçao, armazenagem e manuseio de
materiais. 20. Empilhadeiras. 21. Norma Regulamentadora no 12 - Máquinas e equipamentos. 22. Norma
Regulamentadora no 15 - Atividades e operaçöes insalubres. 23. Norma Regulamentadora no 16 - Atividades e
operaçöes perigosas. 24. Laudo Técnico das CondiçOes Arnbientais de Trabalho (LTCAT). 25. Norma Regulamentadora
no 17 - Ergonomia; Principios e aplicabilidade da ergonomia; Influència na ergonomia da iluminação, cores, clima,
temperatura, espacos de trabalho: Transporte, armazenamento, movimentaçao e manuseio de materiais; Laudo
ergonômico de postos de trabalho,- Especificaçao e adequacao de mobiliário. 26. Norma Regulamentadora no 18 Condicöes e meio ambiente de trabalho na indüstria da construçäo; Programa de Condiçöes e Meio Ambiente de
Trabalho na lndüstria da Construçao (PCMAT). 27. Norma Regulamentadora no 20 - LIquidos combustIveis e
inflamáveis. 28. Norma Regulamentadora no 21 - Trabalhos a céu aberto. 29. Norma Regulamentadora no 23 - Proteçao
Contra lncèndio. 30. Norma Regulamentadora no 24 - Condicoes Sanitárias e de Conforto nos Locals de Trabalho. 31.
Norma Regulamentadora no 25 - Residuos lndustriais. 32. Norma Regulamentadora no 26 - Sinalizaçào de Seguranca.
33. Norma Regulamentadora no 32 - Segurança e SaUde no Trabalho em Serviços de SaUde. 34. Norma
Regulamentadora no 33 - Seguranca e Saüde nos Trabaihos em Espaços Confinados. 35. Norma Regulamentadora no
35 - Trabalho em Altura. 36. Suporte Básico a Vida. 37. Técnicas de remoção a vitima e procedimentos de RCP para
leigos e leigos capacitados. 38. Sistema de proteção e combate a incêndio (equipamentos fixos e móveis, detecgão e
alarme contra incëndio e sprinkler). 39. Brigadas de incëndio (NBR 14276 Programa de Brigada de lncêndio) e Decretos
Estaduais relacionados ao Servico de Segurança Contra lncëndio e Pânico. lnstrucoes Técnicas do Corpo de
Bomoeiro. 40. Higiene no trabalho: Conceito e aplicaçao; Riscos ambientais (fIsicos, quImicos e biológicos); Avatiação e
controle de agentes ambientais; Aerodispersoides; Limites de tolerância; Insalubridade: Periculosidade; Técnicas de uso
de equipamentos de medição e Normas de Higiene Ocupacional - Procedimentos Técnicos da Fundacentro/Ministério
do Trabalho. 41. Mapas de risco. 42. Técnicas de análise e gerenciamento de estudo e análise de risco. 43.
Constituição Federal artigos: 70, 195 e 201; Art. 61 da Lei no 8.112. de 11 de dezembro 1990 e suas a!teraçOes; Lei n°
6.514/1977; DECRETO N.° 7.602/2011 que dispöe sobre a PolItica Nacional de Segurança e Saüde no Trabalho NSST; lnstrucao normativa MPS/SPS n° 1, de julho de 2010; Regulamentacoes da Previdéncia Social: Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP, Nexo Técnico Epidemiolágico Previdenciãrio - NTEP e Fator Acidentário
Previdenciário - FAP. 44. Desenvolvimento Sustentável: Conceitos, objetivos e diretrizes. 45. Orientaçao Normativa
MPDG no 4 de 14/02/2017. 46. Lei no 8.666/93 e Lei no 8.883/1994. 47. lmplantacao de campanhas prevencionistas e
educativas em segurança do trabalho. 48. PerIcia judicial. 49. Nocoes de biosseguranca.
CARGO 408: ENGENHEIRO/AREA: CIVIL
Conhecimentos especIficos 1. Materiais de construcão civil: Comportamento mecânico e propriedades fIsicas dos
materiais: Metais e ligas: Materiais cerâmicos: Madeiras e derivados: Aglomerantes; Agregados; Argamassas;
Concretos de cimento Portland; Controle tecnológico dos materiais. 2. Construção civil: Instalaçães de obras; Execução
de fundaçöes; Construçoes em madeira serrada: Construçoes em ago-, Construçoes em concreto armado: Construçöes
em alvenaria; Telhados; Escadas; Esquadrias: Pintura. 3. lnstalaçoes hidrãulicas. sanitárias e elétricas: !nstalacoes
prediais de agua fria, água quente, proteção e combate a incèndio; lnstalaçOes sanitárias; Estaçôes prediais de
recalque; lnstalacoes elétricas prediais. 4. Teoria das estruturas e resistência dos materiais: Estruturas isostáticas:
Estruturas hiperestáticas; Tensöes normais e de cisalhamento: Estados de tensöes: DeformaçOes; Comportamentos
elástico e plástico dos materiais; TensOes e deformaçoes em barras: Flambagem. 5. Elementos de Sistemas
Estruturais: Dimensionamento e detalhamento de elementos estruturais em madeira e das ligaçoes conforme a norma
NBR 7190 atualizada; Dimensionamento e detalhamento de armaduras longitudinais e transversais de elementos
estruturais de concreto armado conforme a NBR 6118: Dimensionamento e detalhamento de elementos estruturais em
-sço e das igaçoes dos elementos estruturais conforme a NBR 8800:2008. 6. Topografia: Levantamento planimétrico;
Nivelamento: Desenho topográfico. 7. Perlcias de engenharia: Arbitramento; lnspeçöes: Avaliaçoes; Vistorias; Produçao
de laudos; Normas do IBAPE. 8. Patologia das construcoes: Impermeabilidade nas construçães; Patologias dos
revestimentos e das pinturas; Patologias das estruturas de concreto: Reparos e recuperacöes das estruturas de
concreto. 9. Legislação profissional e código de ética. 10. Engenharia pUblica: Fiscalizaçao de obras pUblicas;
Acompanhamento de aplicaçäo de recursos (medicoes, emissão de fatura etc.): Documentaçao da obra: diário e
documentos de legalizaçäo: Quantificaçöes, orcamentos e cronogramas:
CARGO 409: MEDICO VETERINARIO
Conhecimentos especificos: 1. Doenças de notificaçáo obrigatöria. 2. Conhecimentos basicos sobre procedimentos de
colheita e envio de amostras para laboratórios para diagnóstico das doencas de notificaçao obrigatOria. 3. Vacinas para
animals domésticos. 4. Regras de prescriçäo de drogas. 5. Fármacos utilizados nos animais domésticos. 6. Noçoes
básicas de biosseguranca. 7. Neuro-endocrinologia da reproduçäo na fèmea. 8. D:agnOstico de gestação nos animais
domésticos. 9. Doencas Transmissiveis e Cadeia epidemiolOgica. 10. Zoonoses: Leptospirose; Leishmanioses; Raiva,
brucelose e tuberculose. 11. Clinica Médica e cirürgica dos animais domésticos dos sistemas: locomotor; digestório:
reprodutor masculino e feminino; respiratório: neurológico: dermatológico: genito-urinário; visual; auditivo: renal;
hepático e cardiovascular. 12. Procedimentos anestésicos aplicados aos sistemas: locomotor; digestôrio; reprodutor
masculino e feminino; neurológico; dermatologico: genito-urinário; visual; auditivo; renal; hepático e cardiovascular. 13.
Metodos de diagnostico por imagem dos sstemas locomotor digestono reprodutor masculno e feminino respiratorio
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neurológico; dermatolOgico; genito-urinário: visual: auditivo; renal; hepático e cardiovascular. 14. DeseqLlllIbric
HidroeletrolItico; lntoxicaçöes: Legislacao: Constituicao da Repüblica Federativa do Brasil de 1988 - Capitulo VI - Meio
Ambiente; Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, Decreto 6.899, de 15 de juiho de 2009 e demais Resoluçôes
Normativas aplicáveis e a luz dos PrincIpios Eticos na Experimentaçäo Animal elaborados peo Conseiho Nacional de
Controle de Experimentaçao Animal - CONCEA/MCTI; Portaria N 465. de 23 de rnaio de 2013 que aprova Diretriz
Brasileira para a Cuidado e a Utilizaçao de Animais para fins Cientificos e Didáticos - DBCA; Portaria N° 596, de 25 de
junho de 2013 que aprova as Diretrizes da Prática de Eutanásia do CONCEA. 15. Espécies convencionais de animais
de laboratório (camundongo, rato. coelho). 16. Rotina de manejo das espécies convencionais de animais de laboratório.
17. Controle de qualidade do macro e microambiente. 18. Doencas que acometem animais em aboratio. 19. Controle
parasitológico, virologico e bacteriologico. 20. Bem-estar animal. 21. Cuidados adequados pars o transporte de
espécies convencionais de animais de laboratório (camundongo, rato. coelho). 22. Biossegurança. 23. Cuidados pôsoperatOrios. 24. Vias de administraçao e coleta de fluidos de espécies convencionais de animais de laboratório
(camundongo, rato, coelho). 25. Métodos de eutanásia.
CARGO 41O PEDAGOGO--. Lei de Diretrizes e Bases da Educacao (CapItulo voltado para a Educacão
Superior). 2. A educacao em espacos não formais: a trabalho do pedagogo em espaços näo escolares. 3. A Pedagogia
e a Gestão de Pessoas. 4. Teoria do desenvolvimento humano e suas distintas concepçôes. 5. Teorias da
aprendizagem. 6. Desenvolvimento humano e aprendizagem. 7. Impacto e importãncia do relacionamerto no evanço do
processo ensino-aprendizagem. 8. Programas de treinamento, desenvolvimento e educacão. 9. Avaliacao de
desempenho. 10. Gestão do conhecimento. 11. Educacao corporativa. 12. Etica na educaçao. 13. Ciéncia e tecnologia.
14. A importância da tecnologia no processo educativo. 15. Desenvolvimento de técnicas pedagógicas pars
elaboração, análise e avaliação do desempenho e eficácia de programa de educaçào e formação. 16. Elaboração de
programas de capacitacao de adulto e pessoal técnico. 17. Conhecirnento técnico de formaçao de adultos e educaçao
para as organizaçoes; processos de mudanças/agentes de mudança: teorias do comportamento humano. 1E
Planejamento, elaboracao de estratégias de formação, de conteüdos programáticos e de avaliaçào. 19. Processos de
treinamento e desenvolvimento para o ensino-aprendizagem: Acompanhamento e avaliaçao de programas de
treinamento e desenvolvimento. 20. Métodos e técnicas em treinamento e desenvolvimento de pessoas. 21. A
organizaçao curricular da escola: A organização dos contextos; A concepcao integrada do curricula: 0 desafio da
interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade na organizaçao dos conteüdos. 22. 0 Planejamento do ensino:
Elementos constitutivos; As sequências didáticas e as sequências do conteUdo: 0 processo de construcão do
conhecimento na escola; A avaliacão no processo de ensino-aprendizagem; 0 papel do Pedagogo na organizaçao
pedagógica da prática educativa escolar. 23. Critérios de avaliaçáo. 24. Instrumentos de avaliacao. 25. Organizacao e
planejamento pedagógico. 26. Plano de desenvolvimento institucional. 27. Curricula: concepcöes, relaçöes de poder.
transdisciplinaridade, transversalidade Interdisciplinaridade, disciplinaridade. multidisciplinardade. 28. Educacäo e
qualidade. 29. Gestão do conhecimento e inteligência organizacional. 30. A construcao do conhecimento a partir das
necessidades da organização. 31. Gestão de projetos e formaçao de equipes. 32. Prática educativa no
desenvolvimento de pessoas. 33. Processos comunicacionais. 34. Jogos e dinâmicas de grupo nas organizaçoes. 35.
Processo pedagógico: as categorias teórico-metodologicas da pedagogia do trabalho: Critérios para seleçao de
conte(idos, metodologia, acornpanhamento e avaliaçâo. 36. Teoria da aprendizagem e andragogia. 37. Planejamento e
avaliacao de treinamentos.

Cori.heciinentos especificos:

CAO 411

OLO

. As organizaçöes e a trabalho. 2. Fenômenos sociais nas organizaçöes. 3. 1'
comportamento humano nas organizaçOes. 4. Sustentabilidade organizacional. 5. Clima e cultura oganizacionais
aprendizagem nas empresas. 6. Planejamento desenvolvimento de pessoas. 7. Administraçao de projetos. 8.
Dispositivos clInicos e acolhimento. 9. Entrevista psicologica. 10. Aconselhamento Psicológico. 11. Atracão e retencão
de talentos. 12. Cornportamento organizacional. 13. Levantamento de necessidades par competëncia. 14. Prograrnas
de treinamento, desenvolvimento e educação. 15. Gestão do conhecimento. 16. Educação corporativa. 17. Técnicas de
desenvolvimento de pessoas. 18. Teorias da personalidade. 19. Psicopatologia. 20. Técnicas psicoterápicas. 21.
Psicodiagnóstico. 22. Avaliacao psicológica. 23. Psicopedagogia clInica. 24. Instrumentos de avaliaçao psicológica. 25.
Trabalho, subjetividade e saCide psiquica. 26. CondicOes de trabalho. seguranca no trabalho e saüde ocupacional. 27.
AbsenteIsmo. 28. Motivação, satisfaçao e envolvimento no trabalho. 29. Gestão da qualidade nas organizacoes. 30.
Conceito de qualidade. 31. Indicadores de qualidade. 32. Qualidade de vida no trabalho (QVT). 33. Psicologia
institucionat e processo grupal. 34. Politicas pUblicas de saüde mental. 35. Clinical e questoes de genera e raga. 36.
Codigo de Etica profissional do Psicologo e Iegislaçäo profissional vigente.

Conhecimentos especIficos:

CARGO 412: TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Conhecimentos especIficos: 1. Ordenamento legal atualizado da educacao brasileira: Constituiçào Federal. Titulo VIII.
CapItulo III. secao I; Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (N° 9.394)'96 corn as devidas atualizaçôes). 2.
Politicas educacionais contemporâneas no Brasil: Planejamento, pIanos e projetos educativos: diferentes instâncias,
processos de elaboração e tipos; Politicas de formacao de professores para o ensino superior; Politicas afirmativas e
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ensino superior. 3. Pensamento pedagogico brasileiro: dimensöes históricas. teóricas e praxiológicas. 4. Psicologia da
educacäo, teorias do desenvolvimento humano e abordagens do ensino/aprendizagem. 5. Avaliaçäo educacional:
Avaliaçáo institucional; Avaliação do ensino/ap rend izagem. 6. Função social da educação: Relacäo entre instituiçôes de
ensino e esferas politica, cultural e econOmica da realidade social; Sociologia da educacäo e relaçöes entre escola e
sociedade; Filosofia da educacao e suas inf!uëncias na compreensao de processos pedagógicos; História da educaço
escolar no Brasil. 7. A organizacào do trabalho pedagogico em instituicães de ensino: Organizacão do tempo e do
conhecimento nos curriculos: curriculos integrados e disciplinares: Didática. pIanos e abordagens de ensino:
Tecnologias da comunicação e da informacao nos processos pedagOgicos; Gestão democrática nas instituicoes de
ensino. 8. Pesquisa educacional: Abordagens teóricas e metodológicas; Elaboracao e avaliaçäo de projetos de
pesquisa.
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ANEXO III - DO CRONOGRAMA DE EXECUçAO
EDITAL DE CONCURSOPUBLICO No 001/2018/GR/UNIR
PuBLIcAcA0 DO EDITAL DE ABERTURA

17109/2018

IsENcAo DA TAXA DE JNSCRIcAO

DATA

Periodo para solicitacao de Isenq5o da Taxa de Inscriçao

17/09/2018 a 23/09/2018

Prazo para envio/entrega da documentaçao referente a isençâo da Taxa de lnscrição (Modalidade
Doador de Medulla Ossea)

17/09/2018 a 24/09/2018

Divulgacao do deferimento das solicitacoes de isencao da taxa de inscricao

05/10/2018

PerIodo para recurso contra o indeferimento da solicitaçao de isençao da taxa de inscrição

08/10/2018 e 09/10/2018

Divulgacäo do deferimento da solicitaçào de isencäo da taxa do inscricao pós-recurso

18/10/2018

et
oAsoucrrAcAo DE

INSCRIcAO

Periodo para solicitação de inscriqão

17/09/2018 a 29/10/2018

Periodo para pagarnento da taxa de inscrição

17/09/2018 a 30/10/2018

Periodo para postagem de laudo medico

17/09/2018 a 30/10/2018

Divulgação do deferimento das inscriçôes
Periodo para recurso contra o indeferimento da inscricao
Divulgação do deferimento da inscrição pôs-recurso

DA PROVA OBJETIVA
Dvulgação do horário e local da prova

07/11/2018
08/11/2018 e 09/11/2018
14/11/2018

DATA
22/11/2018

APLICAcAO DA PROVA OBJETIVA
Divulgaçâo do Gabarito Preliminar e do(s) Caderno(s) de questOes
Periodo para recurso contra o Gabarito Preliminar
D.vulgação do edital de Pareceres dos Recursos Deferidos contra o Gabarito Preliminar, do
'abarito pós-recusos, das foihas de respostas da Prova Objetiva e do Resultado da Prova
Jbjetiva - Preliminar
Periodo para recurso contra o resultado da Prova Objetiva - Preliminar
Divulgação do resultado da Prova Objetiva - pós-recursos e do Gabarito Definitivo (resultado e
classificacâo apenas será divulgado após a conctusão de todas as fases)

10/12/2018
11/12/2018 e 12112/2018
04/01/2019

07/01/2019 e 08/01/2019
22/01/2019

DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAcAO DO CANDIDATO NEGRO
Convocação para a heteroidentificaçäo

22/01/2019

Data da Heteroidentificacâo

03

Divulgacão do resultado preliminar da heteroidentificaçao

08/02/2019

Periodo para recurso contra o resultado provisório da heteroidentificação
Divulgacão do parecer do recurso contra o resultado da Afericão e resultado definitivo da
heteroidentificação

PERICIA PESSOA COM DEFICIENCIA (somente para os candidatos aprovados)
Convocaçâo dos candidatos PcDs para a perIcia médica
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11/02/2019 e 12/02/2019
15/02/2019

DATA
22/01/2019
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APUcAcA0 DA PERICIA MEDIcA PARA PcD

03/02/2019

Divulgação do resultado preliminar da pericia médica

08/02/2019

Perlodo para recurso contra o resultado da pericia médica

11/02/2019 e 12/02/2019

Divulgaçâo do parecer do recurso contra o resultado da pericia médica e do resultado da pericia
médica pós-recurso

15/02/2019

DO RESULTADO FINAL

DATA

Divulgaçao do resultado preliminar e classificaçao dos candidatos
Perlodo para recurso contra o resultado e classificacao

15/02/2019
18/02/2019 e 19102/2019

Divulgação do resultado final e classificacao pós-recurso

22/02/2019

Divulgacäo da HOMOLOGAçAO do resultado final e classificaçao

22/02/2019

o cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execucão das atividades inerentes ao concurso, podendo as datas
sofrer atteracôes segundo as necessidades da Comissão Especial e da Comissão Organizadora do concurso.
Qualquer alteracao no presente cronograma sera divulgada no site do Instituto AOCP, no endereco eletrOnico
www.institutoaocp.org. br.
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