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Contrato n.º 059/PR/15 - Contratada: FOCUS GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME.- Objeto:
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da Superintendência
Regional de Belo Horizonte da CPRM, localizada na Av. Brasil, 1731, Funcionários, Belo Horizonte-
MG, CEP 30140-002, com fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos, em regime de em-
preitada por preço unitário, conforme as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I,
deste Edital. - Prazo: 12 (doze) meses, contados a partir de 15 (quinze) dias corridos da data da sua
assinatura - Valor Total: R$ 239.388,00 - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente -
Contratada: Antonio Miranda Jaggi, CRA-RJ 20-58129.

Contrato n.º 065/PR/15 - Contratada: LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. - Objeto: For-
necimento de energia elétrica para o uso do Escritório de Rio de Janeiro-ERJ, sito à Av. Pasteur, 404,
Urca, Rio de Janeiro/RJ, com aplicação da modalidade tarifária horária verde com uma demanda de 900
kW, necessária ao funcionamento de suas instalações e para desenvolvimento das atividades e de
serviços.- Prazo: 12 (doze) meses, sendo automaticamente prorrogado por igual período de tempo - Valor
Mensal: R$ 175.187,41 - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente; e Natalino Oli-
veira Alves, Técnico em Geociências - Contratada: André Luiz Almeida Chaves, Gerente de Re-
lacionamento Comercial Poder Público; e Andréa Leite Pires Bastos, Executiva de Conta Poder Público
Federal.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1o- Termo Aditivo ao Contrato n° 044/PR/14 - Contratada: ALSERVICE SERVIÇOS ES-
PECIALIZADS EIRELI - ME. - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 12
(doze) meses, a contar de 12/08/15 até 12/08/'16, sem alteração de valor. Alterar a Denominação social
da empresa de "AD SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. - ME", para "ALSERVICE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EIRELI - ME". - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente -
Contratada: Carlos Alberto Arruda Vidal, Sócio Administrativo.

Espécie: 1o- Termo Aditivo ao Contrato n° 046/PR/14 - Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze)
meses, de 10/11/15 a 10/11/16, sem alteração de valor. - CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto,
Presidente. - Contratada: Sergio Lemos de Almeida, Gerente REVEN/RS-01 e Romario Gronmann,
Chefe Seção de Planejamento e Acompanhamento a Vendas Corporativas/GEVEC/RS.

Espécie: 1o- Termo Aditivo ao Contrato n° 033/PR/14 - Contratada: CENTRAIS ELÉTRICAS DE
RONDÔNIA S.A. - CERON. - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses,
a partir de 06/10/15 até 06/10/16, sem alteração de valor. - CPRM: Eduardo Santa Helena, Diretor-
Presidente Substituto. - Contratada: Antonia Ferraz Ribeiro de Carvalho, Assistente da Diretora Co-
mercial e João Cleveland Cavalcante de. Azevedo Picanço, Superint4endente de Operação.

Espécie: 3o- Termo Aditivo ao Contrato n.º 033/PR/12 - Contratada: YRUAMA RIO TRANSPORTES
FRETAMENTO E TURISMO LTDA. - ME. - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do
Contrato por 12 (doze) meses, a partir de 16/08/15 a 10/08/16, sem alteração de valor. - CPRM: Manoel
Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Amaury da Silva Lima, Sócio Adminis-
t r a d o r.

Espécie: 5o- Termo Aditivo ao Contrato n.º 029/PR/11 - Contratada: CLARO S/A. - Objeto do Aditivo:
Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, de 05/09/15 a 05/09/16, sem alteração de valor -
CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Juliano Marques Azeredo,
Gerente Executivo de Contas e Adriano Batista Pires, Gerente Executivo de Vendas.

Espécie: 1o- Termo Aditivo ao Contrato n.º 071/PR/14 - Contratada: MÁXIMA EMPREENDIMENTO S
E SERVIÇOS LTDA - Objeto do Aditivo: Promover a repactuação do contrato, passando o preço mensal
dos serviços objeto do Contrato, a partir de 01/03/15, de R$ 13.879,95 passa para R$ 15.024,93.- CPRM:
Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Júlio Eduardo López Junior, Sócio-
Gerente.

Espécie: 1o- Termo Aditivo ao Contrato n° 068/PR/14 - Contratada: 5 ESTRELAS COMECIAL E
SERVIÇOS DE MUDANÇAS LTDA.-ME- Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do
contrato por 12 (doze) meses, de 09/12/2015 a 09/12/2016, sem alteração de valor.- CPRM: Manoel
Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Benitez José da Silva, Procurador.

Espécie: 3o- Termo Aditivo ao Contrato n° 044/PR/12 - Contratada: OI MÓVEL S/A (sucessora por
incorporação da TNL PCS S/A.)- Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência por 6 (seis) meses,
de 10/10/2015 a 06/04/2016, sem alteração do valor estimado anual de R$ 7.047,12, bem como, não
serão trocados os aparelhos em comodato para o novo período de vigência.- CPRM: Manoel Barretto da
Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Hider Vinícius Goeking, Executivo de Negócios; e Cláudio
Fernando de Almeida E Silva, Executivo de Negócios.

Espécie: 3o- Termo Aditivo ao Contrato n.º 059/PR/12- Contratada: LOCATIVA EMPREENDIME N TO S
IMOBILIÁRIOS LTDA.- Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir
de 22/11/15 a 22/11/16, com alteração de valor, passando o valor mensal de R$ 791,83 para R$ 871,79
- CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: Luiz Carlos Manique
Barreto, Diretor.

Espécie: 3o- Termo Aditivo ao Contrato n.º 028/PR/13 - Contratada: ADILSON CANDIDO DE OLI-
VEIRA/ REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de
vigência do contrato por 06 (seis) meses, de 01.08.2015 até 01.02.2016, com alteração de valor,
passando o valor mensal do Contrato de R$ 7.352,95 para R$ 7.865,00- CPRM: Manoel Barretto da
Rocha Neto, Diretor-Presidente - Contratada: ADILSON CANDIDO DE OLIVEIRA, Proprietário.

Espécie: 3o- Termo Aditivo ao Contrato n° 062/PR/12 - Contratada: C. DE CASTRO PEREIRA CO-
MÉRCIO, TURISMO E NAVEGAÇÃO - ME - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do
contrato por 12 (doze) meses, de 23/10/15 a 23/10/2016, com alteração de valor, passando o valor da
diária de afretamento de R$ 630,00 para R$ 690,00; e passando o valor estimado do Contrato de R$
126.000,00 para R$ 138.000,00.- CPRM: Manoel Barretto da Rocha Neto, Diretor-Presidente - Con-
tratada: Cleidson De Castro Pereira, Sócio-Proprietário.

EDITAL No- 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO

DE RESERVA NO CARGO DE TÉCNICO EM GEOCIÊNCIAS - HIDROLOGIA

O Diretor-Presidente DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM)
- SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.970, de 28 de dezembro
de 1994, e no Decreto nº 1.524, de 20 de junho de 1995, torna pública a realização de concurso público
para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Geociências -
Hidrologia, mediante as condições estabelecidas neste edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de

Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
1.1.1 O Cebraspe realizará o concurso utilizando o método Cespe de avaliação.
1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases de

responsabilidade do Cebraspe:
a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
b) avaliação de títulos, de caráter classificatório.

1.3 As provas objetivas, a avaliação de títulos e a perícia médica dos candidatos que se
declararam com deficiência serão realizadas nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Forta-
leza/CE, Goiânia/GO, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Porto Velho/RO, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ,
Salvador/BA, São Paulo/SP e Teresina/PI.

1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades de rea-
lização das provas, estas poderão ser realizadas em outras localidades.

1.4 A contratação será feita sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pelas
normas do Plano de Cargos, Carreiras e Salários vigentes na empresa, devendo o período inicial de 90
dias ser considerado contrato de experiência.

1.5 Durante o período de validade do concurso, o número de vagas poderá ser acrescido por
necessidade da CPRM.

2 DO CARGO DE TÉCNICO EM GEOCIÊNCIAS - HIDROLOGIA
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio

técnico nas áreas de Meio Ambiente, Edificações, Mineração, Geologia, Agrimensura, Topografia,
Hidrologia, Agricologia, Saneamento ou certificado de conclusão de nível médio (antigo segundo grau)
expedido por instituição de ensino reconhecido pelo órgão competente, acrescido, neste último caso, de
experiência mínima de dois anos em Hidrometria e, para os dois casos, Carteira Nacional de Habilitação
do tipo B, C, D ou E.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar, sob orientação, as atividades contínuas de cam-
po, com campanhas permanentes mensais de até 22 dias, tais quais: a instalação, a operação e a manutenção de
estações hidrometeorológicas, telemétricas, sedimentométricas, de qualidade das águas e piezométricas, por meio de
instalação e manutenção de equipamentos convencionais e automáticos de monitoramento; instalação e aplicação de
softwares diversos necessários à configuração e à extração de dados de equipamentos de monitoramento, medições de
descargas líquidas e sólidas, medição de nível d'água em poços tubulares, cadastramento de pontos d'água superficial
e subterrâneo, coleta de amostras de água e sedimentos em cursos d'água, coleta de amostras de água em poços
tubulares utilizando equipamentos específicos de bombeamento; análise in loco de água com o uso de equipamentos
apropriados; acompanhamento de perfuração de poços tubulares; acompanhamento e realização de testes de bom-
beamento e de aquífero; realização de testes de infiltração, leitura, interpretação e substituição de gráficos de aparelhos
registradores; seleção e orientação de observadores; realizar o transporte, a montagem e a operação dos equipamentos
de hidrometria necessários à realização dos serviços, como: carregar barcos e motores de popa, operar guincho
hidrométrico lastreado com peso (equipamentos com pesos variando entre 10 e 75 quilos, aproximadamente); abrir
valas e picadas para instalação de equipamentos e levantamentos topográficos, respectivamente; capinar, pintar e
realizar outros reparos necessários à conservação e manutenção das estações de monitoramento; providenciar ma-
nutenção e reparo necessários ao veículo utilizado pela equipe, dirigir veículo e conduzir embarcações; preencher
relatórios e fichas de inspeção de estações de monitoramento, auxiliar e(ou) elaborar croquis das estações de mo-
nitoramento; calcular e analisar boletins, participar da análise de dados e de estudos específicos; elaborar hietogramas
e cotagramas, delimitar, planificar e calcular áreas de drenagem das bacias hidrográficas; participar, no escritório, da
compilação, consistência e armazenamento, em meio digital, dos dados hidrológicos e hidrogeológicos.

REMUNERAÇÃO: R$ 3.215,22.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal.

3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital.
3.7 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da admissão.
3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
3.9 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso

aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por
ocasião da contratação.

3.10 Ter concluído o processo pré-admissional (entrega de documentos e realização de exames
médicos), nos prazos estabelecidos no documento de convocação.

3.11 Cumprir as determinações deste edital.
4 DAS VAGAS E DA LOTAÇÃO

Cargo Unidades Regionais Vagas para ampla
concorrência

Vagas reservadas para can-
didatos com deficiência

Vagas reservadas para can-
didatos negros

Técnico em Geo-
ciências - Hidrolo-

gia

Superintendência Regional
de Belém/PA

3 * 1

Superintendência Regional
de Belo Horizonte/MG

3 1 1

Residência Regional de
Fortaleza/CE

1 * **

Superintendência Regional
de Goiânia/GO

5 1 1

Superintendência Regional
de Manaus/AM

4 1 1

Superintendência Regional
de Porto Alegre/RS

1 * **

Residência Regional de
Porto Velho/RO

3 * 1

Superintendência Regional
de Recife/PE

4 1 1

Escritório Rio de Janei-
ro/RJ

1 * **

Superintendência Regional
de Salvador/BA

5 1 2

Superintendência Regional
de São Paulo/SP

3 * 1

Residência Regional de
Te r e s i n a / P I

3 1 1

(*) Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos com deficiência em
virtude do quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva.

(**) Não há reserva de vagas para provimento imediato aos candidatos negros em virtude do
quantitativo oferecido, sendo mantido o cadastro de reserva.

4.1 No momento da inscrição, o candidato escolherá a unidade regional para a qual deseja
c o n c o r r e r.

4.2 Os candidatos aprovados e classificados no concurso serão convocados obedecendo à
classificação regional, de acordo com o número de vagas disposto no quadro de vagas deste edital.

4.3 Os candidatos aprovados serão alocados nas Superintendências Regionais em Belém/PA,
Belo Horizonte/MG, Goiânia/GO, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Salvador/BA, São Pau-
lo/SP, no Escritório no Rio de Janeiro/RJ, e nas Residências Regionais de Fortaleza/CE, Porto Velho/RO
e de Teresina/PI.

4.4 A lotação dos candidatos aprovados será determinada pela ordem de classificação na
unidade regional escolhida.
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4.5 No caso de renúncia temporária à classificação, o can-
didato passa a posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados
do cargo/unidade regional por ele escolhido, aguardando sua nova
convocação, que poderá ou não efetivar-se no período de validade do
concurso.

4.6 Caberá ao candidato convocado a preencher vaga em
localidade diversa de seu domicílio arcar com as despesas de seu
deslocamento.

4.7 O candidato admitido deverá permanecer na unidade de
sua lotação inicial por, pelo menos, dois anos após a assinatura do
contrato de trabalho, conforme instrução vigente.

5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA

5.1 Das vagas destinadas ao cargo/unidade regional e das
que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5%
serão providas na forma do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, e suas alterações, e da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse
20% das vagas oferecidas por cargo/unidade regional, nos termos do
§ 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.

5.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os
candidatos com deficiência nos cargos/unidades regionais com nú-
mero de vagas igual ou superior a cinco.

5.1.3 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas
que se enquadrem no art. 2º da Lei 13.146/2015 e nas categorias
discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 1º
da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Es-
pectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377
do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O portador de visão mo-
nocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas
reservadas aos deficientes", observados os dispositivos da Convenção
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Fa-
cultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949/2009.

5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato
deverá:

a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física

(CPF) e do documento de identidade, bem como original ou cópia
autenticada em cartório do laudo médico contendo o número de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos
últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da de-
ficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável
causa da deficiência, na forma do subitem 5.2.1 deste edital.

5.2.1 O candidato com deficiência poderá enviar, de forma
legível, até o dia 22 de fevereiro de 2016, por meio de link específico
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16
cópia simples do CPF e original ou cópia autenticada em cartório do
laudo médico a que se refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital.
Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de
força maior e nos que forem de interesse da Administração.

5.2.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) e da cópia simples do CPF é de respon-
sabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza
por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa do-
cumentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o
envio.

5.2.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a do-
cumentação constante da alínea "b" do subitem 5.2 deste edital. Caso
seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida
documentação por meio de carta registrada para confirmação da ve-
racidade das informações.

5.2.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) e a cópia simples do CPF terão validade somente para este
concurso público e não serão devolvidos, assim como não serão
fornecidas cópias dessa documentação.

5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma
do subitem 7.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da ins-
crição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de
que necessita para a realização dessas, conforme previsto no artigo
40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações.

5.3.1 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edi-
tal, os candidatos portadores de deficiência participarão do concurso
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange
ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção
das provas, aos critérios de aprovação e todas as demais normas de
regência do concurso.

5.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a ins-
crição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência
será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/con-
cursos/cprm_16, na data provável de 14 de março de 2016.

5.4.1 O candidato poderá verificar, por meio de link es-
pecífico disponível no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16, qual(is) pendência(s) resultou(aram) no
indeferimento de sua solicitação para concorrer na condição de pessoa
com deficiência.

5.4.1.1 A(s) documentação(ões) pendente(s) a que se refere o
subitem 5.4.1 deste edital poderá(ão) ser enviada(s) por meio de link
específico no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/cprm_16, em data e em horários a serem informados na ocasião
da divulgação da relação provisória dos candidatos que tiveram a
inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com de-
ficiência.

5.5 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital
acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos can-
didatos com deficiência e o não atendimento às condições especiais
necessárias a que se refere o subitem 7.4.9 deste edital.

5.6 DA PERÍCIA MÉDICA
5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não

eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia
médica oficial promovida por equipe multiprofissional de respon-
sabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará
a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do § 1º do
art. 2º da Lei 13.146/2015, do artigo 43 do Decreto nº 3.298/1999, e
suas alterações, do § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012, e da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica
com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade
original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório)
que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999,
e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência, de
acordo com o modelo constante do Anexo I deste edital, e, se for o
caso, de exames complementares específicos que comprovem a de-
ficiência física.

5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) será retido pelo Cebraspe por ocasião da realização da pe-
rícia médica.

5.6.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato
deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (au-
diometria) (original ou cópia autenticada em cartório), realizado nos
últimos 12 meses.

5.6.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico
deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida
com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual
em ambos os olhos.

5.6.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da perícia
médica, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada
em cartório), que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos
últimos 12 meses ou deixar de cumprir as exigências de que trata os
subitens 5.6.4 e 5.6.5 deste edital, bem como o que não for con-
siderado pessoa com deficiência na perícia médica ou, ainda, que não
comparecer à perícia.

5.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência
na perícia médica, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista
de classificação geral por cargo/unidade regional.

5.6.8 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante o pe-
ríodo de experiência previsto na CLT.

5.6.9 O candidato com deficiência que, no decorrer do pe-
ríodo de experiência de 90 dias, apresentar incompatibilidade da de-
ficiência com as atribuições do cargo terá seu contrato rescindido.

5.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com
deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na perícia
médica e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em
lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por
cargo/unidade regional.

5.8 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não
forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral
de classificação por cargo/unidade regional.

6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NE-
GROS

6.1 Das vagas destinadas a cada cargo/unidade regional e das
que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso,
20% serão providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho de
2014.

6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem
6.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o
primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou
maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente
inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do
artigo 1º da Lei nº 12.990/2014.

6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os
candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos nos cargos/uni-
dades regionais com número de vagas igual ou superior a três.

6.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá,
no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos
negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, con-
forme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE.

6.1.4 A autodeclaração terá validade somente para este con-
curso público.

6.1.5 As informações prestadas no momento da inscrição são
de inteira responsabilidade do candidato, devendo este responder por
qualquer falsidade.

6.1.5.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o
candidato será eliminado do concurso e, se tiver sido nomeado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público,
após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções ca-
bíveis.

6.1.6 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente
às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa
condição, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com
a sua classificação no concurso.

6.1.6.1 Os candidatos negros aprovados dentro do número de
vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas re-
servadas a candidatos negros.

6.1.7 Em caso de desistência de candidato negro aprovado
em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro
posteriormente classificado.

6.1.7.1 Na hipótese de não haver candidatos negros apro-
vados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas re-
servadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla con-
corrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados,
observada a ordem de classificação geral por cargo/unidade regio-
nal.

6.1.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os
critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a
relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas
a candidatos com deficiência e a candidatos negros.

6.1.9 A relação provisória dos candidatos que se autode-
clararam pretos ou pardos, na forma da Lei nº 12.990/2014, será
divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/cprm_16, na data provável de 14 de março de 2016.

6.1.10 O candidato disporá, a partir da data de divulgação da
relação citada no subitem anterior, das 9 horas do primeiro dia às 18
horas do segundo dia, ininterruptamente, para alterar a opção para
concorrer às vagas reservadas aos negros, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16. Após esse período, não
serão aceitos pedidos de revisão.

6.1.11 A relação final dos candidatos que se autodeclararam
pretos ou pardos, na forma da Lei nº 12.990/2014, será divulgada no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16, na
ocasião da divulgação do edital que informará a disponibilização da
consulta aos locais e ao horário de realização das provas.

6.1.12 Os candidatos que se autodeclararem negros poderão
ser convocados para verificação da condição declarada para concorrer
às vagas reservadas.

7 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
7.1 TAXA: R$ 55,00.
7.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no en-

dereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16, solici-
tada no período entre 10 horas do dia 3 de fevereiro de 2016 e 23
horas e 59 minutos do dia 22 de fevereiro de 2016, observado o
horário oficial de Brasília/DF.

7.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos compu-
tadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de
comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas
no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.

7.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instru-
ções contidas no sistema de inscrição.

7.2.2 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio do boleto bancário.

7.2.3 O boleto bancário estará disponível no endereço ele-
trônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16 e deverá ser,
imediatamente, impresso, para o pagamento da taxa de inscrição após
a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição
online.

7.2.3.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela
página de acompanhamento do concurso.

7.2.4 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco,
bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo aos cri-
térios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

7.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
até o dia 8 de março de 2016.

7.2.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após
a comprovação de pagamento ou do deferimento da solicitação de
isenção da taxa de inscrição.

7.3 O comprovante de inscrição do candidato estará dis-
ponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/cprm_16, por meio da página de acompanhamento, após a acei-
tação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato
a obtenção desse documento.

7.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
NO CONCURSO PÚBLICO

7.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela
unidade regional para a qual deseja concorrer e pela cidade de rea-
lização das provas objetivas. Uma vez efetuada a inscrição, não será
permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.

7.4.1.1 Para o candidato, isento ou não, será considerada
válida somente a última inscrição efetivada, sendo entendida como
efetivada a inscrição paga ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição
paga em um mesmo dia, será considerada a última inscrição efetuada
no sistema do Cebraspe.

7.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem
como a realizada via postal, via fax, via requerimento administrativo
ou via correio eletrônico.

7.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa
para terceiros ou para outros concursos.

7.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

7.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe
do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a
solicitação de forma completa, correta e verdadeira.

7.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cance-
lamento do certame por conveniência da Administração Pública.

7.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pa-
gamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do can-
didato e apresentado nos locais de realização das provas objetivas.

7.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA O PEDIDO DE
ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
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7.4.8.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa
de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União
de 3 de outubro de 2008.

7.4.8.2 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o
candidato que:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de
26 de junho de 2007; e

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135, de 2007.

7.4.8.3 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma:
a) por meio de requerimento do candidato, disponível no

aplicativo de inscrição, a ser preenchido no período entre 10 horas do
dia 3 de fevereiro de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 22 de
fevereiro de 2016, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16, contendo a indicação do Número de
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;

b) envio da declaração constante do Anexo II deste edital,
legível e assinada, por meio de link específico no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16, no período entre 10 ho-
ras do dia 3 de fevereiro de 2016 e 23 horas e 59 minutos do dia 22
de fevereiro de 2016.

7.4.8.3.1 O candidato que não enviar a declaração por meio
do link a que se refere o subitem anterior não terá o seu pedido de
isenção deferido.

7.4.8.3.2 A solicitação realizada após o período constante da
alínea "a" do subitem 7.4.8.3 deste edital será indeferida, salvo nos
casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração
Pública.

7.4.8.3.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a
declaração constante da alínea "b" do subitem 7.4.8.3 deste edital.

7.4.8.3.4 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato
deverá enviar a referida declaração por meio de carta registrada para
confirmação da veracidade das informações.

7.4.8.4 O Cebraspe consultará o órgão gestor do CadÚnico
para confirmar a veracidade das informações prestadas pelo can-
didato.

7.4.8.5 A veracidade das informações prestadas no reque-
rimento de isenção será de inteira responsabilidade do candidato,
podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem
prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos,
por crime contra a fé pública, o que acarreta eliminação do concurso,
aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do
Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.

7.4.8.6 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de
inscrição ao candidato que:

a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos

no subitem 7.4.8.3 deste edital.
7.4.8.7 Não será aceito pedido de isenção de taxa de ins-

crição via postal, via requerimento administrativo ou via correio ele-
trônico.

7.4.8.8 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo
Cebraspe.

7.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o
seu pedido de isenção deferido será divulgada até a data provável de
26 de fevereiro de 2016, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16.

7.4.8.9.1 O candidato poderá verificar, por meio de link
específico disponível no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16, qual(is) pendência(s) resultou(aram) no
indeferimento de seu pedido de isenção de taxa.

7.4.8.9.1.1 A(s) documentação(ões) pendente(s) a que se re-
fere o subitem 7.4.8.9.1 deste edital poderá(ão) ser enviada(s) por
meio de link específico no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16, em data e em horários a serem in-
formados na ocasião da divulgação da relação provisória dos can-
didatos que tiveram o seu pedido de isenção de taxa deferido.

7.4.8.10 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabe-
lecido no subitem 7.2.5 deste edital sob pena de ser automaticamente
excluído do concurso público.

7.4.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO
DE ATENDIMENTO ESPECIAL

7.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial
para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de ins-
crição disponibilizada no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16, os recursos especiais necessários a tal
atendimento.

7.4.9.2 O candidato que solicitar atendimento especial na
forma estabelecida no subitem 7.4.9.1 deste edital deverá enviar cópia
simples do CPF, bem como original ou cópia autenticada em cartório
do laudo médico com CRM, emitido nos últimos 12 meses, atestando
a espécie e o grau ou nível da deficiência (quando for o caso), com
expressa referência ao código correspondente da Classificação In-
ternacional de Doenças (CID-10), que justifique o atendimento es-
pecial solicitado.

7.4.9.3 O candidato com deficiência, que necessitar de tempo
adicional para a realização das provas, deverá indicar a necessidade
na solicitação de inscrição e enviar, de forma legível, na forma do
subitem 7.4.9.7 deste edital, original ou cópia autenticada do laudo
médico com parecer que ateste e justifique a necessidade de tempo
adicional, emitidos nos últimos 12 meses por especialista da área de
sua deficiência, com respectivo CRM, conforme prevê o § 2º do
artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações.

7.4.9.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar du-
rante a realização das provas deverá indicar a necessidade na so-
licitação de inscrição e enviar, na forma do subitem 7.4.9.7 deste

edital, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da
criança e levar, no dia de realização das provas, um acompanhante
adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda
da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não
poderá permanecer com a criança no local de realização das pro-
vas.

7.4.9.4.1 Caso a criança ainda não tenha nascido até a data
estabelecida no subitem 7.4.9.7 deste edital, a cópia da certidão de
nascimento poderá ser substituída por original ou cópia autenticada de
um documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo CRM,
que ateste a data provável do nascimento.

7.4.9.4.2 O Cebraspe não disponibilizará acompanhante para
guarda de criança.

7.4.9.5 O candidato transgênero que desejar requerer ser tra-
tado pelo gênero e pelo nome social durante a realização das provas
e de qualquer outra fase presencial deverá indicar a necessidade na
solicitação de inscrição e enviar, na forma do subitem 7.4.9.7 deste
edital, cópia simples do CPF e do documento de identidade e original
ou cópia autenticada em cartório de declaração digitada e assinada
pelo candidato em que conste o nome social.

7.4.9.5.1 As publicações referentes aos candidatos transgê-
neros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes
no registro civil.

7.4.9.6 Não será permitida a entrada de candidatos no am-
biente de provas portando armas, à exceção dos casos previstos na
Lei nº 10.826/2003, e suas alterações. O candidato que necessitar
realizar a prova armado e for amparado pela citada lei deverá indicar
a necessidade na solicitação de inscrição e enviar, na forma do su-
bitem 7.4.9.7 deste edital, cópia autenticada em cartório do Cer-
tificado de Registro de Arma de Fogo ou da Autorização de Porte,
conforme definidos na referida lei.

7.4.9.7 A documentação para solicitação de atendimento es-
pecial de que tratam os subitens 7.4.9.2, 7.4.9.3, 7.4.9.4, 7.4.9.5 e
7.4.9.6 poderá ser enviada, de forma legível, até o dia 22 de fevereiro
de 2016, por meio de link específico no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16. Após esse período, a so-
licitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que
forem de interesse da Administração Pública.

7.4.9.8 O envio do CPF, do laudo médico, da certidão de
nascimento, do Certificado de Registro de Arma de Fogo, da Au-
torização de Porte e(ou) da declaração em que consta o nome social
é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada
dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impos-
sibilitem o envio, assim como não serão devolvidos e(ou) fornecidas
cópias desses documentos, que valerão somente para este processo.

7.4.9.9 O candidato deverá manter aos seus cuidados a do-
cumentação constante do subitem 7.4.9.7 deste edital. Caso seja so-
licitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida docu-
mentação por meio de carta registrada para confirmação da vera-
cidade das informações.

7.4.9.10 A relação provisória dos candidatos que tiveram o
seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço ele-
trônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16, na data provável
de 14 de março de 2016.

7.4.9.10.1 O candidato poderá verificar, por meio de link
específico disponível no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16, qual(is) pendência(s) resultou(aram) no
indeferimento de sua solicitação de atendimento especial para o dia
de realização das provas.

7.4.9.10.1.1 A(s) documentação(ões) pendente(s) a que se
refere o subitem 7.4.9.10.1 deste edital poderá(ão) ser enviada(s), de
forma legível, por meio de link específico no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16, em data e em horários a
serem informados na ocasião da divulgação da relação provisória dos
candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido.

7.4.9.11 O candidato que não solicitar atendimento especial
no aplicativo de inscrição e não especificar quais recursos serão
necessários a tal atendimento não terá direito ao referido atendimento
no dia de realização das provas. Apenas o envio do laudo/documentos
não é suficiente para o candidato ter sua solicitação de atendimento
deferida.

7.4.9.12 O candidato com deficiência ou que possua alguma
limitação física, ou ainda que, por motivos de saúde, necessitar uti-
lizar, durante a realização das provas, objetos ou dispositivos proi-
bidos neste edital, bem como próteses que contenham esses dis-
positivos, deverá solicitar atendimento especial, na forma descrita nos
subitens 7.4.9.2 e 7.4.9.7 deste edital.

7.4.9.13 Na solicitação de atendimento especial que requeira
utilização de recursos tecnológicos, caso ocorra eventual falha desses
recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado
outro tipo de atendimento ou outro recurso suplementar.

7.4.9.14 A solicitação de atendimento especial, em qualquer
caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoa-
bilidade.

8 DAS FASES DO CONCURSO
8.1 As fases do concurso estão descritas no quadro a se-

g u i r.

P R O VA /TIPO ÁREA DE CONHECIMEN-
TO

NÚMERO DE
QUESTÕES

CARÁTER

(P1) Objetiva Conhecimentos Básicos 25 Eliminatório e
classificatório

(P2) Objetiva Conhecimentos Específicos 25
(P3) Avaliação de

títulos
- - Classificatório

8.2 As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30
minutos e serão aplicadas na data provável de 3 de abril de 2016, no
turno da tarde.

8.3 Na data provável de 23 de março de 2016, será di-
vulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16, edital que informará a disponibilização
da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.

8.3.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o en-
dereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16 para
verificar seu local de provas, por meio de busca individual, devendo,
para tanto, informar os dados solicitados.

8.3.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local
designado pelo Cebraspe.

8.3.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a
identificação correta de seu local de realização das provas e o com-
parecimento no horário determinado.

8.3.4 O Cebraspe poderá enviar, como complemento às in-
formações citadas no subitem anterior, comunicação pessoal dirigida
ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
manutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o de-
sobriga do dever de observar o disposto no subitem 8.3 deste edi-
tal.

8.4 O extrato de resultado final nas provas objetivas, de
convocação para avaliação de títulos e de convocação para a perícia
médica dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência
será publicado no Diário Oficial da União, e o respectivo edital será
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16, na data provável de 26 de abril de
2016.

9 DAS PROVAS OBJETIVAS
9.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classi-

ficatório, valerão 50,00 pontos e abrangerão os objetos de avaliação
constantes do item 14 deste edital.

9.2 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla
escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única
resposta correta, de acordo com o comando da questão. Haverá, na
folha de respostas, para cada questão, cinco campos de marcação: um
campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, sendo que o
candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta
julgada correta, de acordo com o comando da questão.

9.3 O candidato deverá marcar um, e somente um, dos cinco
campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos
decorrentes de marcações indevidas.

9.4 O candidato deverá transcrever as respostas das provas
objetivas para a folha de respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de
respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas
neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá
substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato.

9.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas.
Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em de-
sacordo com este edital e(ou) com as instruções contidas na folha de
respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de
marcação não preenchido integralmente.

9.6 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar,
manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de rea-
lização do processamento eletrônico desta.

9.7 O candidato é responsável pela conferência de seus da-
dos pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição e o
número de seu documento de identidade.

9.8 Não será permitido que as marcações na folha de res-
postas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato a
quem tenha sido deferido atendimento especial específico para auxílio
no preenchimento. Nesse caso, o candidato será acompanhado por
fiscal do Cebraspe devidamente treinado e as respostas fornecidas
serão gravadas em áudio.

9.9 Serão anuladas as provas objetivas do candidato que não
devolver a sua folha de respostas.

9.10 O Cebraspe disponibilizará o link de consulta da ima-
gem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas
objetivas, exceto a dos candidatos eliminados na forma dos subitens
13.21, 13.23 e 13.26 deste edital, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16, em até cinco dias úteis a
partir da data de divulgação do resultado final nas provas objetivas. A
consulta à referida imagem ficará disponível por até 60 dias corridos
da data de publicação do resultado final no concurso público.

9.10.1 Após o prazo determinado no subitem anterior, não
serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de
respostas.

9.11 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS
O B J E T I VA S

9.11.1 Todas as folhas de respostas das provas objetivas
serão corrigidas por meio de processamento eletrônico.

9.11.2 A nota em cada questão das provas objetivas, feita
com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00
ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o
gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso a resposta do can-
didato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das
provas, caso não haja marcação ou haja mais de uma marcação.

9.11.3 O cálculo da nota em cada prova objetiva, comum às
provas de todos os candidatos, será igual à soma das notas obtidas em
todas as questões que a compõem.

9.11.4 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do
concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um
dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 5,00 pontos na prova objetiva de
Conhecimentos Básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 5,00 pontos na prova objetiva de
Conhecimentos Específicos P2;
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9.11.4.1 O candidato eliminado na forma do subitem 9.11.4 deste edital não terá classificação
alguma no concurso público.

9.11.5 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 9.11.4 serão ordenados por unidade
regional de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas, que será a soma das
notas obtidas nas provas objetivas P1 e P2.

9.12 DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DAS PRO-
VAS OBJETIVAS

9.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16, a partir das 19 horas da data provável
de 5 de abril de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF.

9.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das
provas objetivas disporá das 9 horas do dia 6 de abril de 2016 às 18 horas do dia 7 de abril de 2016 para
fazê-lo, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico http : / / w w w. c e s p e . u n b . b r / c o n -
cursos/cprm_16. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

9.12.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato
deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16, e seguir as instruções ali contidas.

9.12.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de ga-
barito serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16 quando da
divulgação dos gabaritos oficiais definitivos. Não serão encaminhadas respostas individuais aos can-
didatos.

9.12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente
ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

9.12.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou
marca que identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido.

9.12.7 Se do exame de recursos resultar anulação de questão integrante de prova, a pontuação
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem re-
corrido.

9.12.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de questão
integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem re-
corrido.

9.12.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico, via requerimento
administrativo ou, ainda, fora do prazo.

9.12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o
gabarito oficial definitivo.

9.12.11 Recursos cujo teor desrespeite a Banca serão preliminarmente indeferidos.
10 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
10.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados nas provas objetivas

e classificados até as posições indicadas no quadro a seguir.

Cargo Unidades Regionais Candidatos à ampla
concorrência

Candidatos que se de-
clararam negros

Candidatos que se declara-
ram com deficiência

Técnico em Geo-
ciências - Hidrolo-
gia

Superintendência Regional de
B e l é m / PA

60ª 16ª 4ª

Superintendência Regional de
Belo Horizonte/MG

75ª 20ª 5ª

Residência Regional de For-
taleza/CE

15ª 4ª 1ª

Superintendência Regional de
Goiânia/GO

105ª 28ª 7ª

Superintendência Regional de
Manaus/AM

90ª 24ª 6ª

Superintendência Regional de
Porto Alegre/RS

15ª 4ª 1ª

Residência Regional de Porto
Ve l h o / R O

60ª 16ª 4ª

Superintendência Regional de
Recife/PE

90ª 24ª 6ª

Escritório Rio de Janeiro/RJ 15ª 4ª 1ª
Superintendência Regional de
Salvador/BA

120ª 32ª 8ª

Superintendência Regional de
São Paulo/SP

60ª 16ª 4ª

Residência Regional de Tere-
sina/PI

75ª 20ª 5ª

10.1.1 Não havendo candidatos que se declararam pessoas com deficiência ou que se au-
todeclararam negros aprovados nas provas objetivas, serão convocados para a avaliação de títulos os
demais candidatos da listagem geral de aprovados e classificados nas provas objetivas, até o limite
constante do quadro 10.1 deste edital, respeitados os empates na última colocação.

10.1.2 Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos serão eliminados e não terão
classificação alguma no concurso.

10.2 A avaliação de títulos valerá 10,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos
apresentados seja superior a esse valor.

10.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega,
observados os limites de pontos do quadro a seguir.

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
ALÍNEA TÍTULO VALOR DE CADA TÍ-

TULO
VALOR MÁXIMO DOS TÍTU-

LOS
A Diploma/certificado de curso de aperfeiçoamento em

Hidrologia - com carga horária mínima de 200 h/a.
1,25 2,50

B Diploma/certificado de curso de aperfeiçoamento em
Hidrologia - com carga horária mínima de 100 h/a.

0,65 1,30

C Diploma/certificado de curso de aperfeiçoamento nas
demais áreas da Geociências que não Hidrologia -
com carga horária mínima de 100 h/a.

0,35 0,70

D Exercício de atividade profissional em empregos/car-
gos na área de conhecimento a que concorre, por ano
trabalhado, observado o disposto no subitem 10.9.2.3
deste edital.

1,1 por ano completo,
sem sobreposição de

tempo.

5,50

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
10,00

10.4 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo, no horário
e no local estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos.

10.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax, via correio eletrônico, via
requerimento administrativo ou, ainda, fora do prazo.

10.6 No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser
fornecido pelo Cebraspe, no qual indicará a quantidade de folhas apresentadas. Juntamente com esse
formulário deverá ser apresentada cópia autenticada em cartório ou original, de cada título entregue. Os
documentos apresentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos.

10.6.1 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os emitidos por outra forma não
prevista neste edital.

10.7 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório,
bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo
mecanismo de autenticação.

10.8 Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por
terceiro, mediante apresentação do documento de identidade original.

10.8.1 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu pro-
curador no ato de entrega dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista no edital de
convocação para essa fase, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros de seu
representante.

10.9 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS
10.9.1 Para receber a pontuação relativa às alíneas A, B e C do quadro de títulos, será aceito

somente certificado emitido pelo responsável do curso em que conste a carga horária, o conteúdo
programático e a conclusão no curso.

10.9.2 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, o candidato
deverá atender a uma das seguintes opções:

a)para exercício de atividade em empresa/instituição privada: é necessária a entrega de três
documentos: 1 - certificado/diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio
(antigo segundo grau) nas áreas estabelecidas no requisito do cargo, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo órgão competente, a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao
disposto nos subitens 10.9.2.2.1 e 10.9.2.3 deste edital; 2 - cópia da carteira de trabalho e previdência
Social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o
período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo,
quando há mudança na razão social da empresa; e 3 - declaração do empregador com o período (com
início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de
nível médio realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego;

b) para exercício de atividade/instituição pública: é necessária a entrega de dois documentos: 1
- certificado/diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo
grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente a fim de se verificar qual
a data de conclusão do curso e atender ao disposto nos subitens 10.9.2.2.1 e 10.9.2.3 deste edital; 2 -
declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que
informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do
cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível médio realizado e a descrição das atividades
desenvolvidas;

c) para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de trabalho: é necessária a
entrega de três documentos: 1 - certificado/diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio (antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão com-
petente a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto nos subitens
10.9.2.2.1 e 10.9.2.3 deste edital; 2 - contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja,
o candidato e o contratante; e 3 - declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se
for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível médio
realizado e a descrição das atividades;

d) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: é necessária a entrega de três
documentos: 1 - certificado/diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio
(antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente a fim de
se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto nos subitens 10.9.2.2.1 e 10.9.2.3
deste edital; 2 - recibo de pagamento autônomo (RPA), sendo pelo menos o primeiro e o último recibos
do período trabalhado como autônomo; e 3 - declaração do contratante/beneficiário que informe o
período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie
do serviço de nível médio realizado e a descrição das atividades.

10.9.2.1 A declaração/certidão mencionada na letra "b" do subitem 10.9.2 deste edital deverá ser
emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos
humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa
inexistência.

10.9.2.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Con-
trole de Divisão de Pessoas (CPD), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo
aceitas abreviaturas.

10.9.2.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, não serão consideradas
fração de ano nem sobreposição de tempo.

10.9.2.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente será considerada a
experiência após a conclusão do curso de ensino médio (antigo segundo grau).

10.9.2.3 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, será considerado o
requisito do cargo definido no item 2 deste edital. Assim, os candidatos que entregarem o diplo-
ma/certificado do ensino médio só serão pontuados a partir do terceiro ano de experiência profis-
sional.

10.10 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido
para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.

10.11 Cada título será considerado uma única vez.
10.12 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de

Pontos para a Avaliação de Títulos, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no
subitem 10.2 deste edital serão desconsiderados.

10.13 Não serão fornecidas pelo Cebraspe cópias dos documentos apresentados por ocasião da
entrega dos títulos.

10.14 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO DE
TÍTULOS

10.14.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de
títulos disporá das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do segundo dia (horário oficial de Brasília/DF)
para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.

11 DA NOTA FINAL NO CONCURSO
11.1 A nota final no concurso será o somatório da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da

nota final na avaliação de títulos (NFAT).
11.2 Os candidatos serão listados em ordem de classificação por cargo/unidade regional, de

acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso, observados os critérios de desempate
deste edital.

11.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com deficiência, se não eliminados
no concurso e forem considerados pessoa com deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte
e figurarão também na lista de classificação geral por cargo/unidade regional.

11.4 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem aptos para concorrer às vagas
reservadas aos candidatos negros, na forma da Lei nº 12.990/2014, se não eliminados no concurso, terão
seus nome publicados em lista à parte, e figurarão também na lista de classificação geral por car-
go/unidade regional.

11.5 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal,
arredondando-se para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual
ou superior a cinco.

12 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte

ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso,

conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
c) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1;
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d) tiver maior idade;
e) tiver exercido a função de jurado (conforme art. 440 do

Código de Processo Penal).
12.1.1 Os candidatos a que se refere a alínea "e" do subitem

12.1 serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a
entrega da documentação que comprovará o exercício da função de
jurado.

12.1.1.1 Para fins de comprovação da função citada no su-
bitem anterior, serão aceitas certidões, declarações, atestados ou ou-
tros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório)
emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do
País, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art.
440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada em
vigor da Lei nº 11.689/2008.

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das

normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste
edital e em outros a serem publicados.

13.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar
a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
concurso público publicados no Diário Oficial da União e(ou) di-
vulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/cprm_16.

13.2.1 As informações a respeito de notas e classificações
poderão ser acessadas por meio dos editais de resultados. Não serão
fornecidas informações que já constem dos editais ou fora dos prazos
previstos nesses editais.

13.3 O candidato poderá obter informações referentes ao
concurso público na Central de Atendimento do Cebraspe, localizada
na Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy
Ribeiro, Sede do Cebraspe - Asa Norte, Brasília/DF, por meio do
telefone (61) 3448-0100, ou via internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/cprm_16, ressalvado o disposto no
subitem 13.5 deste edital, e por meio do endereço eletrônico sac@ce-
b r a s p e . o rg . b r.

13.4 O candidato que desejar relatar ao Cebraspe fatos ocor-
ridos durante a realização do concurso deverá fazê-lo junto à Central
de Atendimento do Cebraspe, postando correspondência para a Caixa
Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF ou enviando e-mail para o
endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.

13.5 Não serão dadas por telefone informações a respeito de
datas, locais e horários de realização das provas. O candidato deverá
observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem di-
vulgados na forma do subitem 13.2 deste edital.

13.5.1 Não serão fornecidos informações e documentos pes-
soais de candidatos a terceiros, em atenção ao disposto no artigo 31
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

13.6 O candidato poderá protocolar requerimento, por meio
de correspondência ou e-mail instruído com cópia do documento de
identidade e do CPF, relativo ao concurso. O requerimento poderá ser
feito pessoalmente mediante preenchimento de formulário próprio, à
disposição do candidato na Central de Atendimento do Cebraspe, no
horário das 8 horas às 19 horas, ininterruptamente, exceto sábado,
domingo e feriado, observado o subitem 13.4 deste edital.

13.7 O candidato que desejar corrigir o nome fornecido du-
rante o processo de inscrição deverá entregar requerimento de so-
licitação de alteração de dados cadastrais das 8 horas às 19 horas
(exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro,
na Central de Atendimento do Cebraspe, localizada na Universidade
de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do
Cebraspe - Asa Norte, Brasília/DF, ou enviar, via SEDEX ou carta
registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento
do Cebraspe - Concurso CPRM 2016 (Solicitação de alteração de
dados cadastrais) - Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF,
ou via e-mail, para o endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br, acom-
panhado de cópia dos documentos que contenham os dados corretos
ou cópia da sentença homologatória de retificação do registro civil.

13.8 O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do
horário fixado para seu início, munido somente de caneta esfero-
gráfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do com-
provante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de
inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido
o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha durante a
realização das provas.

13.9 Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro;
certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de
trabalho; carteira de identidade do trabalhador; carteira nacional de
habilitação (somente o modelo com foto).

13.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem
valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou)
danificados.

13.9.2 Não será aceita cópia do documento de identidade,
ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

13.10 Por ocasião da realização das provas, o candidato que
não apresentar documento de identidade original, na forma definida
no subitem 13.9 deste edital, não poderá fazer as provas e será
automaticamente eliminado do concurso público.

13.11 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia de realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado do-
cumento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial ex-
pedido há, no máximo, 90 dias, ocasião em que será submetido à

identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assi-
naturas em formulário próprio.

13.11.1 A identificação especial será exigida, também, ao
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas
à fisionomia ou à assinatura do portador.

13.11.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da
lisura do certame, o Cebraspe poderá proceder à coleta de dado
biométrico de todos os candidatos no dia de realização das provas.

13.12 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário
diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.

13.13 Não será admitido ingresso de candidato no local de
realização das provas após o horário fixado para seu início.

13.14 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no
local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início
das provas.

13.14.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a não
correção das provas e, consequentemente, a eliminação do candidato
do concurso público.

13.15 O Cebraspe manterá um marcador de tempo em cada
sala de provas para fins de acompanhamento pelos candidatos.

13.16 O candidato que se retirar do ambiente de provas não
poderá retornar em hipótese alguma.

13.17 O candidato somente poderá retirar-se do local de
realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos
últimos 15 minutos anteriores ao horário determinado para o término
das provas.

13.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tem-
po previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de
candidato da sala de provas.

13.19 Não haverá segunda chamada para a realização das
provas. O não comparecimento ao local de realização das provas no
dia e horário determinado implicará a eliminação automática do can-
didato.

13.20 Não serão permitidas, durante a realização das provas,
a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas cal-
culadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos
ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) le-
gislação.

13.21 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a
realização das provas, for surpreendido portando:

a) aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones,
tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer
receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palm-
top, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro
etc.;

b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor au-
ricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;

c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu,
boné, gorro etc.;

d) qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de
água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras
de cereais, chocolate, balas etc.), que não seja fabricado com material
transparente. 13.21.1 No ambiente de provas, ou seja, nas depen-
dências físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido
o uso pelo candidato de quaisquer dispositivos eletrônicos relacio-
nados no subitem 13.21 deste edital.

13.21.1.1 Não será permitida a entrada de candidatos no
ambiente de provas portando armas, à exceção dos casos previstos na
Lei nº 10.826/2003, e alterações. O candidato que estiver armado e
for amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no
ato da inscrição, conforme subitem 7.4.9.6 deste edital.

13.21.2 Antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá
guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de apli-
cação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos
eletrônicos desligados relacionados no subitem 13.21 deste edital, sob
pena de ser eliminado do concurso.

13.21.2.1 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e
identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira
até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente
poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.

13.21.3 O Cebraspe recomenda que o candidato não leve
nenhum dos objetos citados no subitem 13.21 no dia de realização das
provas.

13.21.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de
quaisquer dos objetos supracitados.

13.21.5 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante
a realização das provas nem por danos neles causados.

13.22 No dia de realização das provas, o Cebraspe poderá
submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas,
corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de
verificar se o candidato está portando material não permitido.

13.23 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eli-
minado do concurso público o candidato que durante a realização das
provas:

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a exe-
cução das provas;

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento
similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente
permitidos ou que se comunicar com outro candidato;

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros
objetos, tais como os listados no subitem 13.21 deste edital;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro
da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou
com os demais candidatos;

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas
no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os
permitidos;

f) não entregar o material das provas ao término do tempo
destinado para a sua realização;

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompa-
nhamento de fiscal;

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de
respostas;

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na
folha de respostas;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, com-
portando-se indevidamente;

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais
para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa do
concurso público;

l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material

não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os

permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o

devido deferimento de atendimento especial, conforme previsto no
subitem 7.4.9.6 deste edital;

p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
q) recusar-se a transcrever a frase contida nas instruções da

capa das provas para posterior exame grafológico;
r) não permitir a coleta de dado biométrico.
13.24 Nos casos de eventual falta de prova/material per-

sonalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou
de equívoco na distribuição de prova/material, o Cebraspe tem a
prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não
personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala
e de coordenação.

13.25 No dia de realização das provas, não serão fornecidas,
por qualquer membro da equipe de aplicação dessas ou pelas au-
toridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas ou
aos critérios de avaliação e de classificação.

13.26 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio ele-
trônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão
anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso públi-
co.

13.27 O descumprimento de quaisquer das instruções su-
pracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do
candidato.

13.28 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após
dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual
período.

13.29 O candidato deverá manter atualizados seus dados
pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver par-
ticipando do concurso público, por meio de requerimento a ser en-
viado à Central de Atendimento do Cebraspe, na forma dos subitens
13.6 ou 13.7 deste edital, conforme o caso, e perante a CPRM, por
meio do e-mail concurso2016@cprm.gov.br, após a homologação do
resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva responsabi-
lidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus
dados pessoais e de seu endereço.

13.30 Os casos omissos serão resolvidos pelo Cebraspe e
pela CPRM.

13.31 As alterações de legislação com entrada em vigor
antes da data de publicação deste edital serão objeto de avaliação,
ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes do
item 14 deste edital.

13.32 A legislação com entrada em vigor após a data de
publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos le-
gais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação,
salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes do item 14 deste
edital.

13.33 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só
poderão ser feitas por meio de outro edital.

14 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E
C O N H E C I M E N TO S )

14.1 HABILIDADES
14.1.1 As questões das provas poderão avaliar habilidades

que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo com-
preensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de
valorizar a capacidade de raciocínio.

14.1.2 Cada questão das provas poderá contemplar mais de
um objeto de avaliação.

14.2 CONHECIMENTOS
14.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, co-

nhecimentos conforme descritos a seguir.
14.2.2 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO

DE TÉCNICO EM GEOCIÊNCIAS - HIDROLOGIA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação

de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação
gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego/correlação de
tempos e modos verbais. 7 Emprego do sinal indicativo de crase. 8
Sintaxe da oração e do período. 9 Pontuação. 10 Concordância no-
minal e verbal. 11 Regência nominal e verbal. 12 Significação das
palavras.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Noções de sistema ope-
racional (Windows). 2 Edição de textos, planilhas e apresentações
(ambientes Microsoft Office). 3 Redes de computadores. 3.1 Con-
ceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e
intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas de correio ele-
trônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de busca
e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais.

ATUALIDADES: 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas
áreas, tais como recursos hídricos, segurança, transportes, política,
economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia,
relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia.
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MATEMÁTICA: 1 Matemática. 1.1 Operações com números
reais. 1.2 Percentagem. 1.3 Regra de três: simples e composta. 1.4
Sistema legal de medidas. 1.5 Operações algébricas. 1.6 Operações do
primeiro e segundo graus. 1.7 Áreas das principais figuras planas

14.2.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CAR-
GO DE TÉCNICO EM GEOCIÊNCIAS - HIDROLOGIA

1 Distribuição da água na natureza. 2 Ciclo hidrológico. 3
Bacia hidrográfica (delimitação e cálculo de drenagem). 4 Dados
hidrológicos básico. 4.1 Precipitação (medidores e métodos de me-
dição, coleta e análise de dados e cálculo de precipitação média). 4.2
Evaporação. 4.3 Qualidade das águas: superficiais, subterrâneas. 5
Poços. 6 Instalação e manutenção de estações hidrometeorológicas. 7
Topografia: levantamento planialtimétrico e topobatimétrico.

MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO
Diretor-Presidente

ANEXO I

MODELO DE ATESTADO PARA PERÍCIA MÉDICA
(candidatos que se declararam com deficiência)
Atesto, para fins de participação em concurso público, que

o(a) Se-
nhor(a)__________________________________________________,
portador do documento de identidade nº ______________________, é
considerado(a) pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira
por apresentar a(s) seguinte(s) condição(ões)
_______________________________________________________,
CID-10 ________________, que resulta(m) no comprometimento das
seguintes funções/funcionalidades
_______________________________________________________.
Informo, ainda, a provável causa do comprometimento, conforme art.
39, inciso IV, do Decreto nº
3.298/99________________________________________________.

Cidade/UF, ____ de _________ de 20__.
Assinatura e carimbo do Médico
ANEXO II
DECLARAÇÃO
Eu, [nome completo do candidato(a)], inscrito(a) no CPF sob

o [número do CPF do candidato(a)], declaro, para fins de isenção de
pagamento de taxa de inscrição no concurso público [nome do con-
curso], ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto
nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e que, em função de minha
condição financeira, não posso pagar a taxa de inscrição em concurso
público.

Declaro estar ciente de que, de acordo com o inciso I do
artigo 4º do referido Decreto, família é a unidade nuclear composta
por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros in-
divíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas
atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mes-
mo domicílio, definido como o local que serve de moradia à fa-
mília.

Declaro, ainda, saber que, de acordo com o inciso II do
artigo 4º do Decreto nº 6.135/2007, família de baixa renda, sem
prejuízo do disposto no inciso I, é aquela com renda familiar mensal
per capita de até meio salário mínimo; ou a que possua renda familiar
mensal de até três salários mínimos.

Declaro, também, ter conhecimento de que a renda familiar
mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles per-
cebidos dos programas descritos no inciso VI do artigo 4º do Decreto
nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

Declaro saber que renda familiar per capita é obtida pela
razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na fa-
mília.

Declaro, por fim, que, em função de minha condição fi-
nanceira, não posso pagar a taxa de inscrição em concurso público e
estar ciente das penalidades por emitir declaração falsa previstas no
parágrafo único do artigo 10 do Decreto no 83.936, de 6 de setembro
de 1979.

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos
legais.

[CIDADE], [DIA] DE [MÊS] DE [ANO].
_______________________________________________
[Nome/Assinatura do(a) candidato(a)]
OBS.: Preencher os dados [DESTACADOS] acima.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL

SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 10/2015 publicado no DOU
de 13/01/2016 , Seção 3, Pág. 115. Onde se lê: CNPJ:
11578819000157. Contratado: MIRELLA AMORIM RODRIGUES
DA SILVA Leia-se : CNPJ: 18100815000108. Contratado: S.M.
IMÓVEIS LTDA.

(SICON - 25/01/2016) 323022-32263-2015NE800007

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 3/2016 - UASG 490002

Número do Contrato: 106/2014.
No- Processo: 55000001325201413.
DISPENSA No- 57/2014. Contratante: MINISTERIO DO DESEN-
VOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 06929574000125.
Contratado : CENTRO EST DO TRAB E DE ASSESSORIAAO
TRABALHADOR. Objeto: Alteração do cronograma de execução.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 13/01/2016.

(SICON - 25/01/2016)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 3/2016 - UASG 490002

Número do Contrato: 195/2013.
No- Processo: 55000003285201355.
DISPENSA No- 209/2013. Contratante: MINISTERIO DO DESEN-
VOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 41228651000110.
Contratado : CENTRO DE DESENVOLVIMENTO -AGROECOLO-
GICO SABIA. Objeto: Alteração do cronograma de execução. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 18/01/2016.

(SICON - 25/01/2016)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 8/2016 - UASG 490002

Número do Contrato: 61/2012.
No- Processo: 55000003025201207.
DISPENSA No- 160/2012. Contratante: MINISTERIO DO DESEN-
VOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 05900819000129.
Contratado : ASSESSORIA E GESTAO EM ESTUDOS DA-NA-
TUREZA, DESENVOLVIM. Objeto: Alteração do cronograma de
execução e prorrogação de vigência. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 31/12/2015 a 30/04/2016. Data de Assinatura:
31/12/2015.

(SICON - 25/01/2016)

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício No- 00012/2016 ao Convênio No-

737886/2010. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE CO-
LONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373058,
Gestão: 37201. Convenente : MUNICIPIO DE SANTA RITA DO
PARDO, CNPJ nº 01.561.372/0001-50. P.I.127/2008, art. 30, VI..
Valor Total: R$ 258.711,22, Valor de Contrapartida: R$ 8.711,22,
Vigência: 23/06/2010 a 08/08/2016. Data de Assinatura: 08/01/2016.
Assina : Pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
- MDA / HUMBERTO DE MELLO PEREIRA- SUPERINTENDEN-
TE REGIONAL.

(SICONV(PORTAL) - 25/01/2016)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE COMPROMISSO No- 1/2013 UASG 373044

Número do Processo: 54380.002171/2013-06. Compromitente: INS-
TITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁ-
RIA- INCRA-PI. Compromissário: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ 06.553.655/0001-73. Ob-
jeto: Prorrogação de ofício do Termo de Compromisso 1/2013 pelo
período de 60(sessenta dias) dias, compreendido entre 14 de outubro
a 12 de dezembro de 2015.Permanecerão inalteras as demais cláu-
sulas do referido Termo. Data da assinatura: 14 de outubro de
2015.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO MÉDIO SÃO FRANCISCO

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo No- 1/2015 publicado no D.O.
de 31/12/2015 , Seção 3, Pág. 250. Onde se lê: Valor R$ 0,00 Leia-
se : Valor R$ 100.000,00

(SICON - 25/01/2016)

SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

RURAIS E QUILOMBOLAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo No- 00003/2016 ao Convênio No-

792028/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO DE-
SENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490016, Gestão:
00001. Convenente : SOF SERVICO DE ORIENTACAO DA FA-
MILIA, CNPJ nº 60.396.793/0001-31. Prorrogar vigência do con-
vênio 792028/2013 e integrar novo Plano de Trabalho.. Valor Total:
R$ 399.980,80, Valor de Contrapartida: R$ 4.000,00, Vigência:
31/12/2013 a 30/09/2016. Data de Assinatura: 22/01/2016. Signa-
tários: Concedente : PATRUS ANANIAS DE SOUZA, CPF nº
174.864.406-87, Convenente : MARIA LUIZA DA COSTA, CPF nº
878.331.238-20.

(SICONV(PORTAL) - 25/01/2016)

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO No- 72/2015 - UASG 490002

No- Processo: 55000001895201586.
DISPENSA No- 79/2015. Contratante: MINISTERIO DO DESEN-
VOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 01866814000176.
Contratado : JOAO BATISTA SILVA BARROSO & CIA -LTDA -
ME. Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica e extensão
rural - ATER, referente à Chamada Pública nº 02/2015 - Lote 08.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 31/12/2015 a 30/04/2019.
Valor Total: R$1.822.939,97. Fonte: 100000000 - 2015NE801580.
Data de Assinatura: 31/12/2015.

(SICON - 25/01/2016)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 1/2016 - UASG 490002

Número do Contrato: 124/2013.
No- Processo: 55000003276201283.
DISPENSA No- 129/2013. Contratante: MINISTERIO DO DESEN-
VOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 03309269000142.
Contratado : COOPERATIVA DE TRABALHO, -CONSULTORIA,
PROJETOS E SERVI. Objeto: Acréscimo de 14,85% ao valor ori-
ginalmente contratado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor Total:
R$396.090,00. Fonte: 100000000 - 2015NE801801. Data de Assi-
natura: 13/01/2015.

(SICON - 25/01/2016)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 2/2016 - UASG 490002

Número do Contrato: 168/2014.
No- Processo: 55000002175201457.
DISPENSA No- 162/2014. Contratante: MINISTERIO DO DESEN-
VOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 07126749000129.
Contratado : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO -HUMANO,
SOCIAL E AMBIENTAL. Objeto: Alteração do cronograma de exe-
cução. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de Assinatura:
30/12/2015.

(SICON - 25/01/2016)

Ministério do Desenvolvimento Agrário
.




