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EDITAL Nº 43, DE 29 DE AGOSTO DE 2016

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio de Janeiro, IFRJ, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a realização de Concurso Público para provimento de
vagas em cargos efetivos do quadro único de pessoal do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, dos
Níveis "D" e "E", no padrão inicial de vencimento no nível cor-
respondente de cada cargo público, conforme total de vagas dis-
tribuídas na forma do Anexo I deste Edital. O presente Concurso
Público, autorizado pelas Portarias MEC nº 898 publicado no Diário
Oficial da União de 20 de outubro de 2014 e nº 424 publicado no
Diário Oficial da União de 13 de maio de 2016; será realizado em
conformidade com a legislação vigente, em particular com a Cons-
tituição Federal de 1988; com as Leis Federais nº 7.853/89, de 24 de
outubro de 1989, nº 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, nº
11.091/05, de 12 de janeiro de 2005, nº 12.990/14, de 09 de junho de
2014; com os Decretos Federais nº 3.298/99, de 20 de dezembro de
1999, nº 5.296/04, de 02 de dezembro de 2004, nº 6.593/08, de 02 de
outubro de 2008, nº 6.944/09, de 21 de agosto de 2009, nº 7.232/10,
de 19 de julho de 2010, e pelo instituído no presente Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus

Anexos e eventuais retificações, caso existam, e será realizado sob a
responsabilidade, organização e operacionalização da Fundação CE-
FETMINAS, endereço eletrônico: http://concursos.fundacaocefetmi-
nas.org.br, com sede a Rua Alpes, 467, Nova Suíça, município de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

1.2. O Concurso Público será coordenado pela Diretoria de
Concursos e Processos Seletivos do IFRJ.

1.3. O Anexo I - Tabela de Requisitos e Vagas - apresenta a
relação do nome do cargo público, escolaridade/pré-requisito mínimo
exigido para nomeação para o cargo público e número de vagas (AC
- vagas de Ampla Concorrência, PcD - vagas reservadas a Pessoas
com Deficiência, NE - vagas reservadas a Negros - candidatos que se
autodeclararem pretos e pardos, conforme art. 2º da Lei nº
12.990/2014, TOTAL - Total de Vagas oferecidas).

1.4. O Anexo II -Tipos de Provas - apresenta a relação de
cargos públicos e os tipos de provas de cada cargo.

1.5. O Anexo III - Quadro de Etapas - apresenta a relação
dos cargos públicos, os tipos de etapas de seleção a serem realizadas
pelos candidatos para cada cargo público, as disciplinas associadas a
cada prova, a quantidade de questões por disciplina, o mínimo de
pontos por disciplina e o mínimo de pontos do total de pontos para
aprovação.

1.6. O Anexo IV - Atribuições - descreve as atribuições de
cada cargo.

1.7. O Anexo V - Critérios para Avaliação de Títulos -
descreve os requisitos e critérios para a pontuação na Etapa de Ava-
liação de Títulos do Concurso Público.

1.8. O Anexo VI - Formulário para envio dos Títulos
1.9. O Anexo VII - Relação dos campi - Informa os en-

dereços dos campi.
1.10. O Anexo VIII - Cronograma Previsto dos Eventos -

descreve as datas previstas para realizações de eventos do Concurso
Público.

1.11. É de responsabilidade exclusiva do candidato acom-
panhar na página do Concurso Público, no endereço eletrônico:
http://concursos.fundacaocefetminas.org.br, todas as etapas mediante
observação do cronograma (Anexo VIII) e das publicações dispo-
nibilizadas.

1.12. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o
candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos neste Edital.

1.13. Toda menção a horário neste Edital terá como re-
ferência o horário oficial de Brasília/DF.

2. DOS CARGOS PÚBLICOS
2.1. Os cargos públicos que compõe o quadro de Vagas do

Anexo I deste edital serão preenchidos de acordo com a necessidade
do IFRJ.

2.2. Os cargos, a quantidade de vagas, a jornada de trabalho,
o campus da vaga e os requisitos para a investidura em cada um dos
cargos estão informados no Anexo I deste Edital.

2.3. Em conformidade com o Artigo 8º da Lei Federal nº
11.091/05, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação
do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação (PCCTAE), são atribuições gerais dos cargos que o integram,
sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de
qualificação e competências definidos nas respectivas especificações:
planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao
apoio técnico-administrativo ao ensino; planejar, organizar, executar
ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e
à extensão no IFRJ; e executar tarefas específicas, utilizando-se de
recursos materiais, financeiros e outros de que o IFRJ disponha, a fim
de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de

ensino, pesquisa e extensão, além de atuar como gestor ou fiscal de
contratos administrativos, inerentes à sua área de atuação, quando for
designado para tal atividade.

2.4. O provimento dos cargos públicos será pelo regime
estatutário, devendo ser realizado para os campi do IFRJ discri-
minados conforme Anexo VII.

2.5. Todos os cargos descritos neste Edital possuem carga
horária de 40 horas semanais.

2.6. As relações de trabalho serão regidas pelos princípios
constitucionais pertinentes (Constituição Federal de 1988), bem como
pela legislação complementar e normas internas vigentes no IFRJ na
data de nomeação do candidato e eventuais alterações nesses dis-
positivos legais e normativos.

2.7. O candidato será nomeado para o IFRJ no nível inicial
do cargo público para o qual prestou concurso e no nível de re-
muneração inicial estabelecido, em consonância com o Plano de Car-
reira dos Cargos dos Técnicos-Administrativos na Educação vigen-
te.

2.8. O candidato aprovado neste Concurso Público não terá
direito à nomeação automática, a qual se dará a critério e con-
veniência do IFRJ, no período de vigência do concurso.

2.9. Os candidatos homologados serão convocados, confor-
me necessidade e conveniência do IFRJ, de acordo com a clas-
sificação obtida, e as regras de convocação descritas neste edital, para
comprovação de requisitos exigidos, apresentação de exames mé-
dicos-laboratoriais e demais procedimentos pré-admissionais, de ca-
ráter eliminatório.

3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CAR-
GO PÚBLICO

3.1. O candidato aprovado e classificado ao final de todas as
etapas no Concurso Público de que trata este Edital será nomeado
para o cargo público que concorreu desde que atendidas cumula-
tivamente, as seguintes exigências e requisitos para investidura no
cargo público:

3.1.1. Ter sido aprovado no presente concurso público, na
forma estabelecida neste edital, seus anexos e em suas eventuais
retificações;

3.1.2. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prer-
rogativas dos Decretos Federais nº 70.391/72 e 70.436/72 e do Artigo
12, § 1º da Constituição Federal;

3.1.3. Estar em gozo dos direitos políticos;
3.1.4. Estar qualificado para o cargo público pretendido, de

acordo com o Anexo I desse Edital, na data da nomeação;
3.1.5. Não ter sofrido, no exercício da função pública, as

penalidades de exoneração ou destituição de cargo em comissão;
3.1.6. Não ter sido exonerado do serviço público, de acordo

com o Artigo 137 da Lei Federal 8.112/90;
3.1.7. Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos comple-

tados, quando da nomeação;
3.1.8. Apresentar os documentos que se fizerem necessários,

à época da convocação; e,
3.1.9. Ser considerado apto na Avaliação Médica Admis-

sional.
3.1.10. O candidato servidor público que for aprovado no

concurso público e convocado para assumir o cargo, só poderá in-
gressar no novo cargo após o pedido de exoneração do cargo público
que estiver ocupando.

4. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA (PcD)

4.1. À pessoa com deficiência é assegurado o direito de
inscrição no presente Concurso Público para áreas cujas atividades
sejam compatíveis com a sua condição.

4.1.1. O candidato com deficiência, resguardadas as con-
dições especiais previstas neste Edital, participará do Concurso em
igualdade de condições com os demais candidatos, conforme previsto
no Art. 41 do Decreto Federal Nº 3298/99, no que concerne:

a) ao conteúdo das provas;
b) à avaliação e aos critérios de aprovação;
c) ao horário e ao local de realização das provas e
d) à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se

enquadram nas categorias relacionadas no Artigo 4º do Decreto Fe-
deral nº 3.298/99 e particularmente em seu artigo 40, com redação
dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e
suas alterações, a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
e no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012
(Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista).

4.2.1. No presente Concurso Público a disputa pelas vagas
será por cargo e unidade de lotação. Para os cargos cujo número de
vagas no local de lotação é inferior a 5 (cinco), não será possível a
reserva imediata de vagas para candidatos com deficiência, uma vez
que a reserva de uma única vaga já ultrapassaria o limite legal de
20%.

4.2.2. Havendo a autorização de novas vagas, durante a va-
lidade do presente certame, aos candidatos portadores de deficiência
será reservado 5% (cinco por cento) do total de vagas, conforme
Decreto nº 3.298 de 20.12.1999, alterado pelo Decreto nº 5.296 de
02.12.2004.

4.2.3. Na ausência de candidatos aprovados para as vagas
reservadas a pessoas com deficiência, estas serão preenchidas pelos
demais concursados, com estrita observância da ordem classifica-
tória.

4.3. O candidato com deficiência que necessitar de aten-
dimento diferenciado para realizar a prova deverá indicá-lo no ato da
inscrição, assinalar no campo Dados Complementares: "manifesto
interesse em concorrer ás vagas destinadas aos candidatos com de-
ficiência", informar qual a condição especial.

4.4. O candidato deverá indicar, na solicitação de inscrição,
os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 09 de
Dezembro de 2016 (Último Dia de Inscrição), via SEDEX com AR,
para a Central de Atendimento da Fundação CEFETMINAS - Rua
Alpes, 467 - Bairro Nova Suíça - Belo Horizonte - Minas Gerais -
CEP: 30.421-145, cópia simples do CPF e Laudo Médico (original ou
cópia autenticada). Após esse período, a solicitação será indeferida.

4.4.1. A data de emissão do laudo médico não pode ser
superior a 90 dias anterior à data limite para envio do mesmo sob
pena de não ser aceito.

4.4.2. O candidato portador de deficiência visual deverá in-
dicar sua condição, informando no Formulário de Inscrição a ne-
cessidade de realizar a prova com o auxílio de um Ledor ou um
Ledor/Transcritor que será disponibilizado no dia da prova. O Ledor
transcreverá as respostas para o Cartão de Respostas das Provas
Objetivas, não podendo o IFRJ e a Fundação Cefetminas serem pos-
teriormente responsabilizados pelo candidato, sob qualquer alegação,
por eventuais erros de transcrição provocados pelo Ledor/Transcri-
t o r.

4.5. O candidato que necessitar de condições especiais para
escrever deverá indicar sua condição, informando no Formulário de
Inscrição a necessidade de auxílio para transcrição das respostas.
Neste caso, o candidato terá o auxílio de Transcritor, não podendo o
IFRJ e a Fundação Cefetminas ser posteriormente responsabilizado
pelo candidato, sob qualquer alegação, por eventuais erros de trans-
crição provocados pelo Transcritor.

4.6. O candidato amblíope deverá indicar sua condição, in-
formando no Formulário de Inscrição que necessita de prova impressa
de forma ampliada.

4.7. O candidato com dificuldade de locomoção deverá in-
dicar sua condição, informando no Formulário de Inscrição se ne-
cessita de sala de prova de fácil acesso e, quando for o caso, se utiliza
cadeira de rodas.

4.8. O candidato que necessitar de tempo adicional para
realizar a prova deverá indicar sua condição, informando sua ne-
cessidade no Formulário de Inscrição. Neste caso, o candidato deverá
enviar laudo médico informando o motivo até o dia 09 de Dezembro
de 2016 (Último Dia de Inscrição), via SEDEX, com AR para a
Central de Atendimento da Fundação CEFETMINAS - Rua Alpes,
467 - Bairro Nova Suíça - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP:
30.421-145. Após esse período, a solicitação será indeferida.

4.9. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento
especial deferido será divulgada na Internet, no endereço eletrônico
http://concursos.fundacaocefetminas.org.br, na ocasião da divulgação
dos locais e horário de realização das provas.

4.10. A solicitação de condições ou recursos especiais será
atendida, em qualquer caso, segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.

4.11. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova
especial em Braile serão oferecidas provas nessa linguagem.

4.12. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem
prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho de
letra correspondente a corpo 24 (vinte e quatro) em tamanho A3.

4.13. O candidato deverá declarar, na solicitação de ins-
crição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo
público por ocasião da nomeação.

4.14. Na hipótese de convocação de candidatos em número
acima das vagas descritas neste Edital, a convocação de candidatos
deficientes se dará de acordo com o especificado no item 4.2.1 e seus
subitens.

4.15. A reserva de vagas, tanto para pessoas com deficiência
quanto para os autodeclarados pretos ou pardos, seguirá estritamente
as determinações da legislação vigente.

4.16. De acordo com os critérios de alternância e proporcionalidade, aplicando-se os dispositivos da legislação citada, com o surgimento de novas vagas, elas serão distribuídas conforme tabela abaixo:

Ordem de classificação Ordem de nomeação Tipo de vaga
1º colocado na classificação do cargo por local de lotação 1º Vaga de ampla concorrência
2º colocado na classificação do cargo por local de lotação 2º Vaga de ampla concorrência
1º colocado dentre os classificados para 20% de vagas reservadas para os candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos por local
de lotação

3º Vaga reservada para candidato que se autodeclarou preto ou pardo

3º colocado na classificação do cargo por local de lotação 4º Vaga de ampla concorrência
1º colocado dentre os classificados para 5% de vagas reservadas para pessoas com deficiência por local de lotação 5º Vaga reservada para pessoa com deficiência
4º colocado na classificação do cargo por local de lotação 6º Vaga de ampla concorrência
5º colocado na classificação do cargo por local de lotação 7º Vaga de ampla concorrência
2º colocado dentre os classificados para 20% de vagas reservadas para os candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos por local
de lotação

8º Vaga reservada para candidato que se autodeclarou preto ou pardo
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