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DÚVIDAS FREQUENTES – CONCURSO PÚBLICO nº 01/2011 DATAPREV

O INSTITUTO QUADRIX responde abaixo dúvidas frequentes dos candidatos do Concurso Público nº 01/2011 – DATAPREV.

DO EDITAL E FASES DO CONCURSO

É importante ler os editais do concurso?
Sim. O candidato que lê atentamente os editais terá vantagem em relação aos outros inscritos. Afinal, esses documentos são as regras que
regem o concurso e ditam os direitos e os deveres, tanto da instituição organizadora quanto dos participantes. Pelos editais é possível
conhecer as formas de inscrição, as fases do concurso, os tipos de avaliações aplicadas, os critérios de classificação e o prazo para recursos.

Como é o processo de correção das provas discursivas?
A sistemática de avaliação das provas discursivas é estabelecida no edital de abertura. É constituída banca avaliadora composta por
especialistas no assunto abordado na prova discursiva. Como é adotada uma sistemática de desidentificação das respostas dadas às provas
discursivas, a banca avaliadora não sabe a quem pertence a prova que está sendo corrigida.

A fase de Prova de Títulos é obrigatória? O candidato que não possuir títulos é eliminado?
A Prova de Títulos tem caráter apenas classificatório, ou seja, caso o candidato não possua títulos, não terá pontuação nesta fase, mas não
será desclassificado.

DOS REQUISITOS E DA ESCOLARIDADE

Que cursos de nível superior são aceitos para o concurso da DATAPREV?
Cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, desde de que o diploma/certificado esteja devidamente registrado, e que o curso e a
instituição que o candidato cursou sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação.

O candidato que ainda não é formado, poderá se inscrever para o concurso?
Sim, porém deve ser observado que o concurso tem validade de 2 anos, após homologação, e poderá ser prorrogado por mais 2 anos. No
ato da convocação, em caso de aprovação, o candidato deverá apresentar os requisitos exigidos. Não temos como precisar em que
momento o candidato poderá ser convocado, em caso de aprovação. Esta convocação poderá ocorrer em até 4 anos, em caso de
prorrogação do concurso. Dependerá de sua classificação e da necessidade de contratação do órgão. Quando o candidato for convocado,
deverá comprovar os requisitos para assumir a vaga.

Quando deverão ser apresentados os requisitos exigidos dos cargos/perfis?
O candidato deverá comprovar os requisitos exigidos do cargo/perfil no momento em que for convocado pela DATAPREV, em caso de
aprovação.

A DATAPREV ofecerecerá curso de capacitação após a admissão, especialmente para os cargos/perfis que não requerem
formação específica?
A DATAPREV possui plano de capacitação que é utilizado sempre que formalizada e comprovada a necessidade, e havendo autorização
competente.

DAS INSCRIÇÕES

Como devo proceder para me inscrever no concurso?
Após acessar a página do concurso no site do INSTITUTO QUADRIX, leia atentamente o edital de abertura para verificar se você preenche
os requisitos necessários para concorrer ao cargo pretendido. Para se inscrever acesse o link: Sistema de Inscrição e Acompanhamento
(https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx).

Fiz minha inscrição via internet. Como obtenho o comprovante de inscrição?
Primeiramente, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa para que sua inscrição seja homologada. Feito isso, ele deverá acessar
novamente o site e imprimir seu comprovante de inscrição na data estabelecida no edital de abertura (13/06/2011). Vale ressaltar que é de
responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.

DOS MATERIAIS DE ESTUDO

Existe bibliografia recomendada para estudo do conteúdo programático?
Não. De acordo com item específico do edital de abertura:
O conteúdo programático definido pela DATAPREV para a realização das provas não segue autores específicos. O candidato escolherá, a
seu critério, a bibliografia para estudo, de acordo com as matérias de cada disciplina constantes no Conteúdo Programático de cada
cargo/perfil.
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O candidato consegue obter informações adicionais sobre o conteúdo programático, além das que estão dispostas no
edital de abertura e demais editais publicados?
Não. Os conteúdos programáticos foram definidos e aprovados pela Dataprev. Não há informações adicionais, além dos documentos
oficiais do concurso público (editais e comunicados).

DAS PROVAS

Como o candidato toma conhecimento dos locais e horários das provas?
Os locais e os horários de realização das provas são divulgados no site do INSTITUTO QUADRIX (www.quadrix.org.br), conforme
estabelecido em edital. Vale ressaltar que são de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado. Tais informações não são disponibilizadas por telefone. No dia
13/06/2011, acesse a página eletrônica do concurso e imprima seu comprovante de inscrição, onde constam as informações necessárias
para a realização da prova.

O INSTITUTO QUADRIX envia alguma correspondência comunicando os locais e os horários das provas?
Não. De acordo com item específico do edital de abertura:
Não serão enviados telegramas ou avisos impressos para a convocação dos candidatos para as provas Objetiva e Discursiva.

Devo chegar ao local de provas com quanto tempo de antecedência?
É recomendado comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado
para o seu início.

Que documentos o candidato deve apresentar no dia de provas?
Apenas documentos originais: Carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça e Segurança (SJS) e/ou Secretaria de Segurança Pública,
pelos Ministérios Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (Ordens ou Conselhos de Classe, como CREA, OAB, CRM etc); passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais do
Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como identidade;
carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente no caso do modelo novo, aprovado pelo Artigo 159º da Lei Nº 9.503, de
23 de setembro de 1997).
Cópias, ainda que autenticadas, não serão aceitas.

Caso o candidato esqueça o documento de identidade, ainda assim poderá realizar as provas?
Não. Neste caso, ele será automaticamente eliminado do concurso.

O candidato pode levar o caderno de questões para casa? É permitido anotar as respostas?
O candidato poderá se retirar 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. Não é permitida a saída com outras anotações.

Quem não puder realizar as provas na data estabelecida no edital, por motivo de doença, por exemplo, poderá realizar
em outro dia?
Não haverá segunda chamada para a realização de provas. O não comparecimento implicará a eliminação automática do candidato.

DA CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO

Após ser aprovado, como o candidato é informado da convocação e admissão no cargo/perfil ao qual concorreu no
concurso?
Os questionamentos e comunicados sobre a convocação e a contratação após a homologação do resultado final do concurso público são
de responsabilidade da DATAPREV. O INSTITUTO QUADRIX é responsável apenas pela realização das provas do concurso. Mantenha seu
endereço atualizado junto à Dataprev, após a homologação do concurso público.

OUTRAS DÚVIDAS

Como faço para abrir os arquivos disponibilizados no site do INSTITUTO QUADRIX?
Para abrir os arquivos é necessário ter instalado no seu computador o programa Acrobat Reader, obtido gratuitamente na página
www.adobe.com.br

Não encontrei uma solução para minha dúvida. Como proceder?
O candidato poderá obter informações na Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX, por meio do endereço eletrônico
contato@quadrix.org.br


