EDITALnº01/2011DOCONCURSOPÚBLICOnº01/2011


DE02DEMAIODE2011


ABERTURA

A DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladasnesteEdital,emconformidadecomaConstituiçãoFederaledemaisdisposiçõesatinentesàmatéria,tornapúblicaarealização
doConcursoPúblicoparaformaçãodecadastrodereservadoQuadrodePessoaldaDATAPREVparacargosdeNívelSuperior.


1.DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pelo INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E
RESPONSABILIDADESOCIAL,sitewww.quadrix.org.brecorreioeletrônicocontato@quadrix.org.br.
AseleçãodestinaͲseàformaçãodecadastrodereservadepessoalvisandoaoprovimentodevagasquesurgiremnodecorrerdo
prazodevalidadedesteConcursoPúblico,queserádedoisanos,prorrogávelumavezporatéigualperíodo,acontardadatade
homologaçãodocertame,nasregiões,cargoseperfisrelacionadosnaTabeladoitem1.11desteedital.
A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exame de qualificação técnica, de caráter classificatório e
eliminatório,paraaferirconhecimentosehabilidades,medianteaplicaçãodeProvaObjetiva,ProvaDiscursivaeProvadeTítulos,
decaráterclassificatório,paraoscargoseperfisdeNívelSuperior.
AsrelaçõesdetrabalhoserãoregidaspelaConsolidaçãodasLeisdoTrabalho(CLT)epeloPlanodeCargoseSaláriosvigentena
épocadacontratação.
O candidato optará, no ato da inscrição, por uma das 26 capitais estaduais ou Distrito Federal onde deseja realizar as provas,
conformetabelaconstantenoAnexoIIIdesteedital.
Ainda no ato da inscrição, o candidato também deverá optar por uma das cinco Regiões de Lotação onde deseja trabalhar,
conformedivisãodefinidapelaDATAPREVeapresentadaaseguir.



REGIÕESDELOTAÇÃO

x


x


x


x


x


REGIÃO01–CENTROͲOESTE
Compreende:Brasília(DF);Goiânia(GO);Cuiabá(MT)eCampoGrande(MS).
REGIÃO02–NORDESTE
Compreende:Maceió(AL);Salvador(BA);Fortaleza(CE);JoãoPessoa(PB);SãoLuís(MA);Recife(PE);Teresina(PI);Natal(RN)eAracaju
(SE).
REGIÃO03–NORTE
Compreende:Belém(PA);BoaVista(RR);Macapá(AP);Manaus(AM);Palmas(TO);PortoVelho(RO)eRioBranco(AC).
REGIÃO04–SUDESTE
Compreende:RiodeJaneiro(RJ);SãoPaulo(SP);BeloHorizonte(MG)eVitória(ES).
REGIÃO05–SUL
Compreende:Curitiba(PR);PortoAlegre(RS)eFlorianópolis(SC).



1.6.1 A opção pelas Regiões de Lotação significa que os candidatos aprovados, respeitandoͲse a ordem de classificação, poderão ser
convocadosparaadmissãoemqualquerumadasunidadesdaFederaçãoqueintegramaregiãoescolhida,acritériodaDataprev.
1.7
AclassificaçãodesteConcursoseráfeitaporRegiãodeLotação,paracadaumdoscargos/perfis,emordemdecrescentedenotas.
1.8
Os candidatos integrantes do cadastro de reserva do Concurso serão convocados, conforme necessidade e conveniência da
DATAPREVedeacordocomaclassificaçãoobtida,porcargo/perfil,paracomprovaçãoderequisitosexigidoseexamesmédicos
préͲadmissionais,decarátereliminatórioederesponsabilidadedaDATAPREV,conformeitem9.3desteedital.
1.9
TendoemvistaqueesteConcursoPúblicosedestinaàformaçãodecadastrodereservaequeasvagasquevieremasurgirno
prazodevalidadedoConcursoserãopreenchidasdeacordocomosinteressesdegestãodaDATAPREV,serãoclassificadospara
cadacargo/perfiloquantitativomáximodecandidatosapresentadonascolunas“Vagas–Classif.Geral”e“Vagas–Port.Def.”da
Tabeladoitem1.11desteedital.
1.10 OsrequisitosparaadmissãoeatribuiçõesdoscargosestãorelacionadosnoAnexoI.
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1.11 TabeladeRegiãodeLotação,cargos,perfis,vagas,perspectivaderemuneração,cargahoráriasemanale
taxasdeinscrição:


a) Acoluna“VagasͲClassif.Geral”refereͲseàsvagasdecadastrodereservadestinadasaoscandidatosdaclassificaçãogeral.
b) Acoluna“VagasͲPort.Def.”refereͲseàsvagasdecadastrodereservadestinadasaoscandidatosportadoresdedeficiência.


REGIÃODELOTAÇÃO01–CENTROͲOESTE


CARGO–ANALISTADEPROCESSAMENTO
CÓDIGO

PERFIL

01100

AmbienteProdutivo

VAGAS
CLASSIF.GERAL

VAGAS
PORT.DEF.

62

3

PERSPECTIVADE
REMUNERAÇÃO

CARGAHORÁRIA
SEMANAL

SalárioBase:R$2.832,23
Garantiade
30hs**
Remuneraçãomínima*
01101 SustentaçãoTecnológica
62
3
deR$3.906,43
(*)IncluiSalárioBase+AdicionaldeAtividade(R$509,00)+AuxílioAlimentação/Refeição(R$565,20)
(**)Emregimedeescaladetrabalho,emturnosininterruptosecompossibilidadedealternânciadehorários.

TAXADE
INSCRIÇÃO

R$60,00



CARGO–ANALISTADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO
CÓDIGO

PERFIL

VAGAS
CLASSIF.GERAL

VAGAS
PORT.DEF.

PERSPECTIVADE
REMUNERAÇÃO

01201 AnálisedeNegócio
38
3
01202 Arquitetura
14
1
01204 AuditoriadeSistemas
14
1
01206 BancodeDados
28
2
01207 Comunicação
14
1
01209 DesenvolvimentodeSistemas(***)
190
10
SalárioBase:R$3.806,30
01211 Documentação
14
1
Garantiade
01212 Engenharia
19
1
Remuneraçãomínima*
01213 Finanças
19
1
deR$4.880,50
01214 Jurídico
28
2
01216 ProcessoAdministrativoII
19
1
01217 Produção
28
2
01218 RededeTelecomunicações
28
2
01219 SegurançadaInformação
28
2
01220 SuporteTecnológico
28
2
(*)IncluiSalárioBase+AdicionaldeAtividade(R$509,00)+AuxílioAlimentação/Refeição(R$565,20)
(***)Perfilincluídodeacordocomeditalderetificaçãonº03de18demaiode2011.

CARGAHORÁRIA
SEMANAL

TAXADE
INSCRIÇÃO

40hs

R$60,00

CARGAHORÁRIA
SEMANAL

TAXADE
INSCRIÇÃO

40hs

R$60,00



REGIÃODELOTAÇÃO02–NORDESTE


CARGO–ANALISTADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO
CÓDIGO

PERFIL

VAGAS
CLASSIF.GERAL

VAGAS
PORT.DEF.

PERSPECTIVADE
REMUNERAÇÃO

02206 BancodeDados
28
2
02209 DesenvolvimentodeSistemas
190
10
SalárioBase:R$3.806,30
02216 ProcessoAdministrativoII
28
2
Garantiade
02217 Produção
28
2
Remuneraçãomínima*
02218 RededeTelecomunicações
28
2
deR$4.880,50
02219 SegurançadaInformação
28
2
02220 SuporteTecnológico
28
2
(*)IncluiSalárioBase+AdicionaldeAtividade(R$509,00)+AuxílioAlimentação/Refeição(R$565,20)


REGIÃODELOTAÇÃO03–NORTE


CARGO–ANALISTADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO
CÓDIGO

03216

PERFIL

ProcessoAdministrativoII

VAGAS
CLASSIF.GERAL

14

VAGAS
PORT.DEF.

PERSPECTIVADE
REMUNERAÇÃO

CARGAHORÁRIA
SEMANAL

TAXADE
INSCRIÇÃO

1

SalárioBase:R$3.806,30
Garantiade
Remuneraçãomínima*
deR$4.880,50

40hs

R$60,00

(*)IncluiSalárioBase+AdicionaldeAtividade(R$509,00)+AuxílioAlimentação/Refeição(R$565,20)
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REGIÃODELOTAÇÃO04–SUDESTE

CARGO–ANALISTADEPROCESSAMENTO
CÓDIGO

PERFIL

VAGAS
CLASSIF.GERAL

VAGAS
PORT.DEF.

PERSPECTIVADE
REMUNERAÇÃO

CARGAHORÁRIA
SEMANAL

SalárioBase:R$2.832,23
Garantiade
30hs**
Remuneraçãomínima*
04101 SustentaçãoTecnológica
62
3
deR$3.906,43
(*)IncluiSalárioBase+AdicionaldeAtividade(R$509,00)+AuxílioAlimentação/Refeição(R$565,20)
(**)Emregimedeescaladetrabalho,emturnosininterruptosecompossibilidadedealternânciadehorários.
04100

AmbienteProdutivo

62

TAXADE
INSCRIÇÃO

3

R$60,00


CARGO–ANALISTADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO
CÓDIGO

PERFIL

VAGAS
CLASSIF.GERAL

VAGAS
PORT.DEF.

PERSPECTIVADE
REMUNERAÇÃO

04200 AnálisedeInformações
14
1
04201 AnálisedeNegócio
38
3
04202 Arquitetura
14
1
04203 AuditoriaContábil
14
1
04205 AuditoriaOperacional
14
1
04206 BancodeDados
28
2
04207 Comunicação
14
1
04208 Controladoria
19
1
04209 DesenvolvimentodeSistemas
190
10
SalárioBase:R$3.806,30
04210 DesenvolvimentoOrganizacional
14
1
Garantiade
Remuneraçãomínima*
04211 Documentação
14
1
deR$4.880,50
04212 Engenharia
19
1
04213 Finanças
19
1
04214 Jurídico
28
2
04215 Pessoas
28
2
04216 ProcessoAdministrativoII
14
1
04217 Produção
28
2
04218 RededeTelecomunicações
28
2
04219 SegurançadaInformação
28
2
04220 SuporteTecnológico
28
2
(*)IncluiSalárioBase+AdicionaldeAtividade(R$509,00)+AuxílioAlimentação/Refeição(R$565,20)

CARGAHORÁRIA
SEMANAL

TAXADE
INSCRIÇÃO

40hs

R$60,00

CARGAHORÁRIA
SEMANAL

TAXADE
INSCRIÇÃO

40hs

R$60,00

CARGAHORÁRIA
SEMANAL

TAXADE
INSCRIÇÃO

40hs

R$60,00


CARGO–ENGENHEIRODESEGURANÇADOTRABALHO
CÓDIGO

PERFIL

VAGAS
CLASSIF.GERAL

VAGAS
PORT.DEF.

PERSPECTIVADE
REMUNERAÇÃO

SalárioBase:R$3.806,30
Garantiade
04300 EngenheirodeSeg.doTrabalho
14
1
Remuneraçãomínima*
deR$4.880,50
(*)Incluisaláriobase+AdicionaldeAtividade(R$509,00)+AuxílioAlimentação/Refeição(R$565,20)


REGIÃODELOTAÇÃO05–SUL

CARGO–ANALISTADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO
CÓDIGO

PERFIL

VAGAS
CLASSIF.GERAL

VAGAS
PORT.DEF.

PERSPECTIVADE
REMUNERAÇÃO

05206 BancodeDados
28
2
05209 DesenvolvimentodeSistemas
190
10
SalárioBase:R$3.806,30
05216 ProcessoAdministrativoII
14
1
Garantiade
05217 Produção
28
2
Remuneraçãomínima*
05218 RededeTelecomunicações
28
2
deR$4.880,50
05219 SegurançadaInformação
28
2
05220 SuporteTecnológico
28
2
(*)IncluiSalárioBase+AdicionaldeAtividade(R$509,00)+AuxílioAlimentação/Refeição(R$565,20)
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2.DASVANTAGENSEDOSBENEFÍCIOS

2.1


2.2

ADATAPREVoferecerá,aoscandidatosadmitidosatravésdesteConcursoPúblico,edesdequepreenchidososrequisitoslegais,os
seguintesbenefícios:
a) reembolsopréͲescola(parafilhosmatriculadosemcreche,maternal,jardimeclassedealfabetização);
b) reembolsoescolar(paraosdependentesdosempregadosmatriculadosnoensinofundamentalemédio);
c) apoiofinanceiroatratamentoespecializado;
d) assistênciamultidisciplinardesaúde(médica,odontológica,psicológicaehospitalar);
e) auxilioͲalimentação/refeição;
f) PAED–ProgramadeApoioaoEmpregadodaDATAPREV(aconselhamentobreveaosempregadoseseusdependenteslegais,por
meiodeumarededeprofissionaisespecializados,nasáreasdePsicologia,ServiçoSocialeDireito)e
g) PlanodePrevidênciaComplementar(opcional).
Emcasodeadmissãooureadmissão,oscandidatoscontratadosreceberão,alémdaremuneraçãobase,osbenefíciosqueestiverem
emvigornaépocadaadmissãooureadmissão.



3.DASINSCRIÇÕES

3.1.DisposiçõesGerais

3.1.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a aceitação pelo candidato das condições estabelecidas
nesteEdital.
3.1.2 AsinscriçõesparaoConcursoPúblicosomentepoderãoserrealizadasviainternet,nositewww.quadrix.org.br.
3.1.3 O candidato optará, no ato da inscrição, pelo Cargo/Perfil Ͳ Região de Lotação e também pela cidade onde deseja realizar as
provas.
3.1.4 Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificarͲse de que possui todas as condições e préͲ
requisitosparaconcorreràsvagasdisponíveis.Emnenhumahipótesehaverádevoluçãodataxadeinscrição,salvoseforcancelada
arealizaçãodoConcursoPúblico,notodoouemparte,pormotivosrelevantes,querpordecisãodaDATAPREV,querpordecisão
judicial.
3.1.5 Naeventualidadedecancelamentodocertame,pelosmotivosreferidosnoitem3.1.4.,aDATAPREVeoINSTITUTOQUADRIXnão
serãoresponsabilizadosporeventuaisprejuízoscausadosaoscandidatos.
3.1.6 Évedadaatransferênciaparaterceiros,tantodainscrição,comodovalorpagodataxadeinscrição.
3.1.7 Évedadaainscriçãocondicional,extemporânea,viafax,viapostalouviacorreioeletrônico.
3.1.8 O candidato deverá efetuar uma única inscrição no Concurso Público. Em caso de mais de uma inscrição, será considerada a
inscrição que for paga pelo candidato. Se, ao efetuar uma nova inscrição, constar troca de cargo, valerá aquele indicado na
inscriçãopaga,amaisrecente.
3.1.9 As informações prestadas na solicitação de inscrição via internet serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo ao
INSTITUTOQUADRIXodireitodeexcluirdoConcursoPúblicoaquelequenãopreencheroformuláriodeformacompletaecorreta.
3.1.10 O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma completa todos os campos do formulário de inscrição. Os prejuízos
advindosdopreenchimentoincorretooucomfaltadedadossãodeexclusivaresponsabilidadedocandidato.
3.1.11 Onomedocandidatodeveráserpreenchidodeformacompleta,comtodosossobrenomes,semabreviações,conformeconstano
RGouemcertidãodecasamento.
3.1.12 Oseventuaiserrosdedigitaçãodenome,númerodedocumentodeidentidade,sexo,datadenascimentoeoutrosdeverãoser
corrigidossomentenodiadasrespectivasprovas,emcampoespecífico,noprópriocartãoͲresposta,queseráentreguenasalade
prova.
3.1.13 Nãoserãofornecidas,portelefone,informaçõesarespeitodedatas,locaisehoráriosderealizaçãodasprovas.
3.1.14 O candidato deverá observar rigorosamente os editais publicados no Diário Oficial da União e disponibilizados no site
www.quadrix.org.br,eoscomunicadosaseremdivulgadosnoreferidosite.

3.2.DaInscriçãoviaInternet

3.2.1 Período:das10hde03/05/2011às12hde06/06/2011,considerandoͲseohoráriodeBrasília.
3.2.2 Site:www.quadrix.org.br
3.2.3 OINSTITUTOQUADRIXnãoseresponsabilizaporsolicitaçãodeinscriçãoviainternetrealizadaenãorecebidapormotivosdeordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas ou outros fatores de ordem técnica que
impossibilitematransferênciadedados.
3.2.4 Apósopreenchimentodoformuláriodeinscrição,ocandidatodeveráimprimirodocumentocorrespondenteaopagamentodataxa
deinscrição.Esteseráoseuregistroprovisóriodeinscrição.
3.2.5 Opagamentodataxadeinscriçãodeveráserefetuadoemqualqueragênciadaredebancária,nohoráriodeexpedientebancário,
atéodia06/06/2011,comoboletobancárioimpresso(nãoseráaceitopagamentopormeiodedepósitoemcontaouagendamento
queultrapasseadatadeencerramentodasinscrições).
3.2.6 OINSTITUTOQUADRIX,emnenhumahipótese,processaráqualquerregistrodepagamentocomdataposterioraodia06/06/2011.
3.2.7 Emcasodedevoluçãodechequeutilizadoparapagamentodataxadeinscrição,estainscriçãoseráautomaticamentecancelada.
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3.2.8 Asinscriçõesrealizadascompagamentoapós06/06/2011nãoserãoacatadas.
3.2.9 Paraefetivarsuainscrição,éimprescindívelqueocandidatopossuanúmerodeCadastrodePessoaFísica(CPF)regularizado.
3.2.10 OcandidatoquenãopossuirCPFdeverásolicitáͲlonospostoscredenciados:BancodoBrasil,CaixaEconômicaFederal,Correiosou
ReceitaFederal,emtempodeconseguiroregistroeorespectivonúmeroantesdotérminodoperíododeinscrições.
3.2.11 TerásuainscriçãocanceladaeseráautomaticamenteexcluídodoConcursoPúblicoocandidatoqueutilizaroCPFdeoutrapessoa,
semdireitoaressarcimentodevalores.
3.2.12 Ocandidatoinscritoviainternetnãodeveráenviarcópiadedocumentodeidentidade,sendodesuaexclusivaresponsabilidadea
informaçãodosdadoscadastraisnoatodeinscrição.
3.2.13 O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pelo INSTITUTO QUADRIX, através do banco, da
confirmaçãodopagamentodesuataxadeinscrição,novalorestipuladonoitem1.11.
3.2.14 Após a confirmação do pagamento, não serão admitidas solicitações de troca de cargo ou local de prova, seja qual for o motivo
alegado.

3.3.Doacessogratuitoàinternetparaoscandidatos

3.3.1 Paraoscandidatosquenãopossuemfacilidadedeacessoàinternet,serãodisponibilizadospontosdeacessogratuitoàinternet,em
pelo menos um local em cada uma das 26 capitais estaduais e no Distrito Federal, com pelo menos um computador com acesso
gratuitoàinterneteumaimpressora,paraquesejaefetuadaainscriçãonoConcursoPúblicoatravésdositewww.quadrix.org.br.
3.3.2 Em cada um dos pontos de acesso gratuito à internet, os candidatos poderão efetuar sua inscrição e imprimir o boleto para
pagamentodataxa.
3.3.3 Os pontos de acesso gratuito à internet atenderão aos candidatos entre os dias 16/05/2011 e 27/05/2011, durante o período de
inscrições,emhoráriocomercial,comdisponibilidademínimade6horasdiárias.
3.3.4 Ospontosdeacessogratuitoàinternetnãofuncionarãoaossábados,domingoseferiados.
3.3.5 Nosdias13/06/2011e14/06/2011,ospontosdeacessogratuitoàinternetestarãoabertosparautilizaçãodoscandidatosquenão
possuemfacilidadedeacessoàinternet,paraconsultadolocal,horárioesaladeprova.
3.3.6 Ospontosdeacessogratuitoàinterneteseusrespectivoshoráriosdefuncionamentoserãodivulgadosatravésdeedital,nadata
provávelde13/05/2011,nositewww.quadrix.org.br.

CIDADESONDESERÃODISPONIBILIZADOSPONTOSDEACESSOÀINTERNET,PARAINSCRIÇÕESAPARTIRDE16/05/2011:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

REGIÃO

Norte

Nordeste

CentroͲOeste

Sudeste

Sul

ESTADO

ACESSOÀINTERNET

ENDEREÇO/HORÁRIO

Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Alagoas
Bahia
Ceará
Paraíba
Maranhão
Pernambuco
Piauí
RioGrandedoNorte
Sergipe
DistritoFederal
Goiás
MatoGrosso
MatoGrossodoSul
EspíritoSanto
MinasGerais
RiodeJaneiro
SãoPaulo
Paraná
RioGrandedoSul
SantaCatarina

RioBranco
Macapá
Manaus
Belém
PortoVelho
BoaVista
Palmas
Maceió
Salvador
Fortaleza
JoãoPessoa
SãoLuís
Recife
Teresina
Natal
Aracaju
Brasília
Goiânia
Cuiabá
CampoGrande
Vitória
BeloHorizonte
RiodeJaneiro
SãoPaulo
Curitiba
PortoAlegre
Florianópolis

Estarãodisponíveisnosite
www.quadrix.org.br
apartirde13/05/2011.



3.4.DosComprovantesdeinscrição

3.4.1 O comprovante de inscrição definitivo estará disponível no site www.quadrix.org.br, a partir de 13/06/2011, sendo de
responsabilidadeexclusivadocandidatoaobtençãodessedocumento.
3.4.2 Nocomprovantedeinscriçãodefinitivoconstarãoasinformaçõesdedia,localesaladeprova.
3.4.3 Édeinteiraresponsabilidadedocandidatoaobtençãodessedocumento.
3.4.4 NãoserãoenviadostelegramasouavisosimpressosparaaconvocaçãodoscandidatosparaasprovasObjetivaeDiscursiva.
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3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.8

Emcasodenãoconfirmaçãodeinscrição,ocandidatodeveráentraremcontatocomoINSTITUTOQUADRIXpormeiodotelefone:
61 3963.4718, de segunda a sextaͲfeira, no horário das 9h às 17h, ou por meio eletrônico, através do eͲmail da Central de
AtendimentoaoCandidatodoINSTITUTOQUADRIX:contato@quadrix.org.br.
A confirmação de inscrição terá a informação do local e o horário de realização das provas, o que não desobriga o candidato do
deverdeobservaroeditalaserpublicado.
Ocandidatodeveacompanharaconvocaçãoparaasprovasnositewww.quadrix.org.br,nadataprovávelde13/06/2011.
Paraoscandidatosquenãopossuemfacilidadedeacessoàinternet,ospontosdeacessogratuitoàinternetrelacionadosnoitem
3.3.6.desteeditalestarãodisponíveisparaconsultadodia,local,horárioesaladeprova,eimpressãodocomprovantedeinscrição
definitivo,exclusivamentenosdias13/06/2011e14/06/2011.


3.5.DasIsenções

3.5.1 Nãohaveráisençãototalouparcialdovalordataxadeinscrição,excetoparaoscandidatosamparadospeloDecretonº6.593,de02
deoutubrode2008,publicadonoDiárioOficialdaUniãode03deoutubrode2008.
3.5.2 Estaráisentodopagamentodataxadeinscriçãoocandidatoque:
a) estiverinscritonoCadastroÚnicoparaProgramasSociaisdoGovernoFederal(CadÚnico),dequetrataoDecretono6.135,de26
dejunhode2007e
b) formembrodefamíliadebaixarenda,nostermosdoDecretonº6.135,de26dejunhode2007.

3.5.3 Asolicitaçãodeisençãopoderáserrequeridanoperíodode03/05/2011a09/05/2011pormeiodeformulárioeletrônicoespecífico
disponívelnolinkhttp://concursos.quadrix.org.br/isencao.aspx,devendoocandidato,obrigatoriamente:
a) InformarnúmerodoCPF;
b) InformarnúmerodoCEPdesuaresidência;
c) InformarnúmerodeIdentificaçãoSocialͲNIS,atribuídopeloCadÚnico;
d) Informarnomedamãecompletosemabreviaturas;
e) Selecionareescolheroconcurso/cargo/perfilpretendidoe
f) Selecionaraopçãodeestarcientedasnormasdesteedital.

3.5.4 O INSTITUTO QUADRIX consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidatoquerequereraisençãonacondiçãodehipossuficiente.
3.5.5 Opreenchimentocorretodosdadosnoformulárioéderesponsabilidadeexclusivadocandidato.Aconstataçãodeinconsistênciaou
faltaemqualquerumdosdadosfornecidospelocandidatopoderáacarretaroindeferimentodasolicitação.
3.5.6 Asinformaçõesprestadasnorequerimentodeisençãoserãodeinteiraresponsabilidadedocandidato,podendorespondereste,a
qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do Concurso Público, aplicandoͲse, ainda, o
dispostonoparágrafoúnicodoArtigo10°doDecreton°83.936,de06desetembrode1979.
3.5.7 Nãoseráconcedidaisençãodepagamentodetaxadeinscriçãoaocandidatoque:
a) omitirinformaçõese/outornáͲlasinverídicas;
b) fraudare/oufalsificardocumentaçãoe
c) nãoobservaraformaeoprazoestabelecidosnesteedital.
3.5.8 Nãoseráaceitasolicitaçãodeisençãodepagamentodevalordeinscriçãoviafax,viapostalouviacorreioeletrônico.
3.5.9 Aotérminodaapreciaçãodosrequerimentosdeisençãodetaxadeinscriçãoedosrespectivosdocumentos,oINSTITUTOQUADRIX
divulgará,nositewww.quadrix.org.br,nadataprovávelde23/05/2011,alistagemcontendooresultadodaapreciaçãodospedidos
deisençãodetaxadeinscrição.Oscandidatosquenãotiveremseupedidoatendidoterãoatéodia06/06/2011 paraemissãodo
boletodecobrançaepagamentodataxadeinscrição.
3.5.10 Nãohaverárecursocontraoindeferimentodorequerimentodeisençãodataxadeinscrição.
3.5.11 Ointeressadoquenãotiverseupedidodeisençãodetaxadeinscriçãodeferidoequenãoefetuarainscriçãonaformaestabelecida
noitem3desteeditalnãoparticiparádesteConcursoPúblico.
3.5.12 Afaltaouinconsistênciadealgumainformaçãoouonãocumprimentodoprazoestabelecidonesteeditalparaoenviodasolicitação
deisenção,acarretarãooindeferimentodaisençãosolicitada.
3.5.13 Opreenchimentodasolicitaçãodeisençãoeoenviodosdadossolicitadosnãogaranteaocandidatoaisençãodataxadeinscrição.
3.5.14 OINSTITUTOQUADRIXnãoseresponsabilizarápelonãorecebimentodasolicitaçãodeisençãopormotivosdeordemtécnicados
computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferênciadedados.

3.6.Dainscriçãoparaosportadoresdedeficiência

3.6.1 Aos portadores de deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, para os cargos cujas atribuições
sejam compatíveis com a sua deficiência. Para tais pessoas são reservados no mínimo 5% do total das vagas por cargo/perfil de
cadastro reserva, de acordo com o item 1.11 do presente edital, em conformidade com o disposto no Artigo 37°, inciso VIII, da
ConstituiçãoFederal,de05deoutubrode1988,naLeiFederaln°7.853,de24deoutubrode1989,regulamentadapeloDecreto
Federaln°3.298,de20dedezembrode1999,alteradopeloDecreton°5.296,de2dedezembrode2004,enostermosdaSúmula
377doSuperiorTribunaldeJustiça.
3.6.2 Sãoconsideradosportadoresdedeficiência,deacordocomoArtigo4ºdoDecretoFederaln°3.298,de20dedezembrode1999,
alteradopeloDecreton°5.296,de2dedezembrode2004,nostermosdaLei,aquelescandidatosqueseenquadramnascategorias
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deIaVaseguir;eoscontempladospeloenunciadodaSúmula377doSuperiorTribunaldeJustiça:“Oportadordevisãomonocular
temdireitodeconcorrer,emConcursoPúblico,àsvagasreservadasaosdeficientes”:
IͲdeficiênciafísicaͲalteraçãocompletaouparcialdeumoumaissegmentosdocorpohumano,acarretandoocomprometimentoda
funçãofísica,apresentandoͲsesobaformadeparaplegia,paraparesia,monoplegia,monoparesia,tetraplegia,tetraparesia,triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidadecongênitaouadquirida,excetoasdeformidadesestéticaseasquenãoproduzamdificuldadesparaodesempenhode
funções;(RedaçãodadapeloDecretonº5.296,de2004);
IIͲdeficiência auditivaͲperda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)ou mais, aferida por audiograma nas
frequênciasde500HZ,1.000HZ,2.000Hze3.000Hz;(RedaçãodadapeloDecretonº5.296,de2004);
IIIͲdeficiênciavisualͲcegueira,naqualaacuidadevisualéigualoumenorque0,05nomelhorolho,comamelhorcorreçãoóptica;
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
o
somatóriadamedidadocampovisualemambososolhosforigualoumenorque60 ;ouaocorrênciasimultâneadequaisquerdas
condiçõesanteriores;(RedaçãodadapeloDecretonº5.296,de2004);
IVͲdeficiênciamental–funcionamentointelectualsignificativamenteinferioràmédia,commanifestaçãoantesdosdezoitoanose
limitaçõesassociadasaduasoumaisáreasdehabilidadesadaptativas,taiscomo:
a) comunicação;
b) cuidadopessoal;
c) habilidadessociais;
d) utilizaçãodosrecursosdacomunidade;(RedaçãodadapeloDecretonº5.296,de2004)
e) saúdeesegurança;
f) habilidadesacadêmicas;
g) lazer;
h) trabalho.

VͲdeficiênciamúltipla–associaçãodeduasoumaisdeficiências.

3.6.3
3.6.4
3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9
3.6.10

3.6.11

3.6.12

3.6.13

Paraconcorreraumadessasvagas,ocandidatodeverá,noatodainscrição,declararͲseportadordedeficiência.Oscandidatosque
nãosedeclararemcomdeficiênciaparticiparãodoConcursoPúblicoemigualdadedecondiçõescomosdemaiscandidatos.
As vagas destinadas aos portadores de deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso
Públicoounaperíciamédica,serãopreenchidaspelosdemaiscandidatos,observadaaordemgeraldeclassificação.
Osportadoresdedeficiência,resguardadasascondiçõesespeciaisprevistasnalegislaçãoprópria,participarãodoConcursoPúblico
emigualdadedecondiçõescomosdemaiscandidatos,noqueserefereàsprovasaplicadas,aoconteúdodasmesmas,àavaliaçãoe
aoscritériosdeaprovação,aohorárioelocaldeaplicaçãodasprovaseànotamínimaexigidaparatodososdemaiscandidatos.
ApublicaçãodahomologaçãodoresultadofinaldoConcursoPúblicoseráfeitaemduaslistas,sendoumacontendoapontuaçãode
todososcandidatos,inclusiveadosportadoresdedeficiência,comsuaclassificaçãogeralnoconcurso,(casoestecandidatoobtenha
a pontuação necessária); e uma lista específica, onde constarão os pontos e a classificação apenas dos candidatos portadores de
deficiência,emcadacargoeperfil.
Oscandidatosqueconcorremàsvagasdestinadasaosportadoresdedeficiênciadeverãoserconvocadosdeacordocomoseguinte
critério:oprimeirocandidatodalistaespecíficareservadaaosportadoresdedeficiênciadeveráocuparaquintavagaabertadoperfil
paraoqualfoiaprovado;senãotiverobtidoclassificaçãomaisvantajosanaclassificaçãogeral.Paraoscargosquepossuemmaisde
umavagaparaosportadoresdedeficiência,estesserãonomeadosacadaintervalodevintevagasprovidas.
Os portadores de deficiência, após efetivada a inscrição via internet, deverão postar até 06/06/2011, exclusivamente via AR ou
SEDEX,aoendereçodoINSTITUTOQUADRIXdeTecnologiaeResponsabilidadeSocial(RuaGeneralJardim,633,1ºandar,CEP01223Ͳ
904,VilaBuarque,SãoPaulo,SP),osseguintesdocumentos:
a) laudo médico original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença(CIDͲ10),bemcomoaprovávelcausadadeficiênciadequesãoportadores.
b) requerimento, solicitando vaga especial, constando o tipo de deficiência e a necessidade de prova especial, se for o caso
(conformemodelodoAnexoIIIdesteEdital).Casoocandidatonãoencaminheolaudomédicoeorespectivorequerimento,atéo
prazodeterminado,nãoseráconsideradocomodeficienteaptoparaconcorreràsvagasreservadas,mesmoquetenhaassinaladotal
opçãonoatodainscrição.
Nãohaverádevoluçãodolaudomédico(originaloucópiaautenticada),enãoserãofornecidascópiasdosmesmos.
Oenviodadocumentaçãoincompleta,foradoprazodefinidonoitem3.6.8ouporoutraviadiferentedoARouSEDEX,causaráo
indeferimentodopedidodeinscriçãocomoportadordedeficiênciaefarácomqueocandidatoparticipedoConcursoPúblicoem
igualdadedecondiçõescomosdemaiscandidatos.
Os candidatos que se declararem com deficiência e forem convocados para a comprovação de requisitos, deverão submeterͲse à
perícia médica promovida por equipe multidisciplinar designada pela DATAPREV, que decidirá, de forma soberana, sobre a sua
qualificaçãocomoportadordedeficiênciaounão,bemcomosobreograudedeficiênciaincapacitanteparaoexercíciodocargo,nos
o
o
termosdoArtigon 43ºdoDecreton 3.298/99.
Os candidatos que, após a perícia médica promovida pela equipe multidisciplinar designada pela DATAPREV, não tenham sido
qualificados como portadores de deficiência, serão excluídos da lista específica de vagas para portadores de deficiência,
permanecendoapenasnalistadeclassificaçãogeral,casonãotenhamsidoeliminadosdoConcursoPúblico.
Oscandidatosdeverãocompareceràperíciamédica,munidosdelaudomédicoqueatesteaespécieeograuouníveldedeficiência,
comexpressareferênciaaocódigocorrespondentedaClassificaçãoInternacionaldeDoenças(CIDͲ10),bemcomoàprovávelcausa
dadeficiência.
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3.6.14 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo,estrabismoecongêneres.
3.6.15 Casosejaverificadaincompatibilidadeentreadeficiênciaeasatribuiçõesdocargoparaoqualodeficienteestáinscrito,omesmo
seráeliminadodoConcursoPúblico.
3.6.16 AHomologaçãodoscandidatosqueparticiparãodoConcursoPúblicoconcorrendoàsfuturasvagasparaportadoresdedeficiência
serádivulgadanadataprovávelde16/06/2011.

3.7.DasNecessidadesEspeciais

3.7.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas poderá solicitar este atendimento, conforme
previstonoArtigo40º,parágrafos1ºe2ºdoDecretoFederalnº3.298de20dedezembrode1999,porescrito,noatodainscrição,
indicandoclaramentenasolicitaçãodeinscriçãoviainternetquaisosrecursosespeciaisnecessários(materiais,equipamentosetc).
3.7.2 Acandidataquetivernecessidadedeamamentardurantearealizaçãodasprovasdeverálevarumacompanhante,queficaráemsala
reservadaparaessafinalidadeeseráresponsávelpelaguardadacriança.
3.7.2.1 Acandidataquenecessitaramamentar,masestiversemacompanhante,nãofaráasprovas.
3.7.2.2 Nãoseráconcedidotempoadicionalparaa candidataquenecessitaramamentar,atítulodecompensação,duranteoperíodode
realizaçãodasprovas.
3.7.3 Ocandidatoportadordedeficiênciaquenecessitardetempoadicionalde,nomáximo,umahorapararealizaçãodasprovasdeverá
enviar a documentação indicada no item 3.6.8 e encaminhar requerimento, por escrito, no prazo previsto até 06/06/2011, com
justificativaacompanhadadelaudoepareceremitidoporespecialistadaáreadesuadeficiênciaqueatesteanecessidadedetempo
adicional,conformeprevêoparágrafo2ºdoArtigo40ºdoDecretonº3.298,de20dedezembrode1999,esuasalterações.
3.7.3.1 O envio desta solicitação não garante ao candidato a obtenção de tempo adicional. O pedido será deferido ou indeferido pelo
INSTITUTOQUADRIX,apóscriteriosaanálisedasolicitação.
3.7.4 Asolicitaçãodeatendimentoespecialseráatendidaobedecendoacritériosdeviabilidadeederazoabilidade.
3.7.5 Odeferimentoouindeferimentodassolicitaçõesespeciaisestarádisponívelaoscandidatosnositewww.quadrix.org.br,apartirda
dataprovávelde16/06/2011.


4.DASPROVAS

4.1.DasProvasObjetivas

4.1.1 SerárealizadaProvaObjetivacompostadequestõesdemúltiplaescolha,cadaumacom5(cinco)alternativas(A,B,C,DeE)para
escolhadeumaúnicarespostacorreta,emgraudedificuldadecompatívelcomoníveldeescolaridademínimoexigido(AnexoI)eo
ConteúdoProgramático(AnexoII),edeacordocomasdisciplinasapresentadasnoitem4.2.desteedital.
4.1.2 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
Programáticodecadacargo/perfil.
4.1.3 Questõessemelhantespoderãoestarpresentesemprovasparapreenchimentodecargosdiferentes,devidoaomesmorequisitode
níveldeescolaridade.
4.1.4 ParaaProvaObjetiva,ocandidatodeveráfazeraopçãoentreosidiomasinglêsouespanhol.Estaopçãonãoseráfeitanoatoda
inscrição,masapenasnodiadaprova(19/06/2011).Ocandidatooptaráporinglêsouespanholapósreceberocadernodeprova,
queconterá,naseçãodestinadaàlínguaestrangeira,cinco(5)questõesdeinglêsecinco(5)questõesdeespanhol.
4.1.5 O candidato deverá escolher e responder apenas às questões do idioma que tiver escolhido, preenchendo, no cartãoͲresposta, o
camporelacionadoaesteidioma.
4.1.6 Casoocandidatonãoassinalenenhum,ouassinaleosdoiscamposreferentesàlínguaestrangeiranocartãoͲresposta,nãoteráos
pontoscomputadosparaestadisciplina.
4.1.7 AProvaObjetivaseráavaliadanaescalade0(zero)a100(cem)pontoseterácarátereliminatórioeclassificatório.
4.1.8 Seráconsideradohabilitadonestafaseocandidatoqueobtivernotaigualousuperiora50(cinquenta)pontosnaProvaObjetiva.
4.1.9 Os candidatos não habilitados e aqueles não classificados para efeito de correção da prova discursiva, conforme item 4.3.3 deste
edital,serãoexcluídosenãoterãoclassificaçãonoConcursoPúblico.
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4.2.DasDisciplinasparaasProvasObjetivas


4.2.1

NívelSuperiorA



4.2.1.1.DisciplinasparaosPerfis:
x Arquitetura, Auditoria Contábil, Auditoria Operacional, Comunicação, Controladoria, Desenvolvimento Organizacional,
Documentação,Engenharia,EngenheirodeSegurançadoTrabalho,Finanças,Jurídico,PessoaseProcessoAdministrativoII.


DISCIPLINA
LínguaPortuguesa
Línguaestrangeira(inglêsouespanhol)
Informática
ConhecimentosGerais
ConhecimentosEspecíficos
TotaldaProvaObjetiva

N°
Questões
10
5
5
10
20
50

Peso

Pontos

2
1
1
1
3


20
5
5
10
60
100




4.2.2

NívelSuperiorB


4.2.2.1DisciplinasparaosPerfis:
x AmbienteProdutivo,AnálisedeInformações,AnálisedeNegócios,AuditoriadeSistemas,BancodeDados,Desenvolvimentode
Sistemas,Produção,RededeTelecomunicações,SegurançadaInformação,SuporteTecnológicoeSustentaçãoTecnológica.

DISCIPLINA
LínguaPortuguesa
Línguaestrangeira(inglêsouespanhol)
ConhecimentosGerais
ConhecimentosEspecíficos
TotaldaProvaObjetiva


N°
Questões
10
5
15
20
50


Peso

Pontos

2
1
1
3



20
5
15
60
100


4.3.DasProvasDiscursivas


4.3.1
4.3.2

AProvaDiscursivaseráaplicadaparatodososcargoseperfis,nomesmodiaehoráriodaProvaObjetiva.
AProvaDiscursivaserácompostadeumaquestão,seráavaliadanaescalade0(zero)a10(dez)pontoseterácaráterclassificatório
eeliminatório.
4.3.3 Somenteserãocorrigidasasprovasdiscursivasdoscandidatoshabilitadoseclassificadosporcargo/perfileporRegiãodeLotaçãona
ProvaObjetiva,atéolimitede2(duas)vezesaquantidadedevagasestabelecidanatabelaapresentadanoitem1.11desteedital,
dascolunas“Vagas–Classif.Geral”e“VagasͲPort.Def.”,acrescidosdoscandidatosempatadosnaúltimaclassificaçãoconsiderada
paraestefim,apósadivulgaçãodosgabaritosdefinitivosdasprovasobjetivas.
4.3.4 Oscandidatosnãoclassificadosparaefeitodecorreçãodaprovadiscursiva,naformadodispostonoitem4.3.3desteedital,serão
automaticamenteconsideradoseliminados,paratodososefeitos.
4.3.5 AProvaDiscursivadeverásermanuscrita,emletralegível,comcanetaesferográficadetintapretaouazul,nãosendopermitidaa
interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência, se essa impossibilitar a
redaçãopeloprópriocandidato,edecandidatoquesolicitouatendimentoespecial,observadoodispostonoitem3.7desteedital.
Nessecaso,ocandidatoseráacompanhadoporumfiscaldesalaeumfiscaldoINSTITUTOQUADRIXdevidamentetreinado,parao
qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. Neste caso poderá ser
utilizadooprocedimentodefilmageme/ougravação.
4.3.6 AfolhadetextodefinitivodaProvaDiscursivanãopoderáserassinada,rubricada,nemconter,emoutrolocalquenãooapropriado,
qualquerpalavraoumarcaqueaidentifique,sobpenadeanulação.Assim,adetecçãodequalquermarcaidentificadoranoespaço
destinadoàtranscriçãodetextodefinitivoacarretaráaanulaçãodaprovadocandidato.
4.3.7 Não será permitida a consulta a nenhum tipo de material, como livros, apostilas, anotações, códigos ou qualquer outra fonte de
dados.
4.3.8 Afolhadetextodefinitivoseráoúnicodocumentoválidoparaaavaliaçãodaprovadiscursiva.Afolhapararascunho,contida no
cadernodeprovas,édepreenchimentofacultativoenãovaleráparatalfinalidade.

4.4.DoscritériosdeavaliaçãodasProvasDiscursivasedaclassificaçãoparaaProvadeTítulos


4.4.1
4.4.2

4.4.3

AProvaDiscursivateráoobjetivodeavaliaracapacidadedeexpressãonamodalidadeescritaeousodasnormasdoregistroformal
cultodaLínguaPortuguesa,bemcomoodomíniodoconteúdonecessárioparaoexercíciodocargo.
AProvaDiscursivaconsistiránaelaboraçãodetexto,comextensãomínimade15(quinze)linhasemáximade30(trinta)linhas,com
base em tema formulado pela banca examinadora, referente ao conteúdo programático constante no Anexo II deste edital,
primandopelaclareza,precisão,consistênciaeconcisão.
O candidato receberá nota 0 (zero) na Prova Discursiva em casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver texto com
quantidadeinferiora15(quinze)linhasousuperiora30(trinta)linhas,denãohavertexto,denãohaverrespeitoàestruturatextual,
de identificação em local indevido, se o texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no item 4.3.5 ou
apresentarletrailegível.
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4.4.3.1Anotarelativaaodomíniodoconteúdo(DC)seráconstituídadaavaliaçãodecoerência,coesão,tema,textoeusodalinguagem,
conformeatabelaabaixo:

DOMÍNIODOCONTEÚDO(DC)
PONTUAÇÃO
COERÊNCIA(CR)
Seráverficadaacoerênciadesentido,deconstruçãoeglobal.

2,0

COESÃO(CS)
Seráverificadaaconexãoentreoselementosformadoresdotexto(parágrafos,ideias,períodos,oraçõeseargumentos).

2,0

TEMA(TM)
Seráverificadaaadequaçãoaotemaproposto,qualidadeeforçadosargumentos.

3,0

TEXTO(TX)
Seráverificadaaestruturatextualadequadaaogêneroproposto,alémdaprópriaadequaçãoaogênero.

2,0

LINGUAGEM(LG)
Seráverificadoousoadequadodalínguaportuguesaemseupadrãoculto.

1,0

TOTAL

10,00
DC=CR+CS+TM+TX+LG
FÓRMULADAPONTUAÇÃO

NPD=DC–[(NE/TLx3)]

Onde:
NPD=NotaProvaDiscursiva
DC=DomíniodoConteúdo
NE=NúmerodeErros
TL=TotaldeLinhas



4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8

A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizará o número de erros (NE), considerandoͲse aspectos
comoacentuação,grafia,pontuação,concordância,regência,morfossintaxe,propriedadevocabularetranslineação.
Serácomputadoonúmerototaldelinhas(TL)efetivamenteescritaspelocandidato
Serádesconsiderado,paraefeitodeavaliação,qualquerfragmentodetextoqueforescritoforadolocal.
SeráatribuídanotazeroaocandidatoqueobtiverNPD<0,00.
SeráconsideradohabilitadoparaaProvadeTítulosocandidatoqueobtivernotaigualousuperiora4,0(quatro)pontosnaProva
Discursiva.Osdemaisserãoautomaticamenteconsideradoseliminados,paratodososefeitos.


4.5.DasProvasdeTítulos

4.5.1
AProvadeTítulosseráaplicadaparatodososcargos/perfis.
4.5.2
Serãoconvocados,pormeiodeEditaldeConvocação,todososcandidatoshabilitados,deacordocomoexpostonoitem4.4.8.
4.5.2.1 OEditaldeConvocaçãoserápublicadoapósadivulgaçãodosresultadosdefinitivosdaProvaObjetivaeProvaDiscursiva.
4.5.3 OINSTITUTOQUADRIXseráoresponsávelpelorecebimentoeverificaçãodosdocumentos.
4.5.4 AProvadeTítulosterácaráterclassificatórioeconsistiránavalorizaçãodecursos,conformeospontosqueconstamnoitem4.5.12
desteedital.
4.5.5 Constatada, em qualquer tempo, irregularidade e/ou ilegalidade na obtenção de títulos e/ou de comprovantes apresentados, o
candidatoteráanuladaapontuaçãoe,comprovadaaculpadomesmo,esteseráexcluídodoConcursoPúblico.
4.5.6 Períodoparaentregadosdocumentos:
4.5.6.1 Operíodoparaapostagemdosdocumentosseránadataprovávelde19/08/2011a22/08/2011.
4.5.6.2 Adatadepostagemésujeitaaalteração.
4.5.7 Formadeenviodosdocumentos:
4.5.7.1 Osdocumentosdeverãoserencaminhadosepostados,exclusivamenteporviaSEDEX,aoINSTITUTOQUADRIXDETECNOLOGIAE
RESPONSABILIDADESOCIAL(RuaGeneralJardim,633,1ºandar,CEP01223Ͳ904,VilaBuarque,SãoPaulo,SP).
4.5.8 Formadeapresentaçãodosdocumentos:
4.5.8.1 Osdocumentosdeverãoserenviadosaolocalindicadonoitem4.5.7.1,juntamentecom2(duas)viaspreenchidasdoFormulário
de Protocolo de Entrega da Prova de Títulos, disponível no site www.quadrix.org.br, e dentro de envelope fechado (tamanho
aproximadode30cmx22cm),devidamenteidentificadocomonomedoConcursoPúbliconº01/2011–DATAPREV,enomedo
candidato.
4.5.8.2 Ocandidatodeverápreencher,assinareenviaroFormuláriodeProtocolodeEntregadaProvadeTítulos,queserádisponibilizado
peloINSTITUTOQUADRIXnadatadepublicaçãodoEditaldeConvocação,nositewww.quadrix.org.br,oqualindicaráostítulose
oscomprovantesapresentados.
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4.5.8.3 Juntamentecomesseformulárioocandidatodeveráapresentar1(uma)cópia,autenticadaemcartório,decadatítuloedecada
comprovantedeclarado.
4.5.9
Nãoserãoconsiderados:
4.5.9.1 Documentosapresentadosforadoprazo,formaelocalestabelecidosnesteEdital,ouporoutraviadiferentedoSEDEX.
4.5.9.2 Documentossemassinatura,ouemdesacordocomodispostonesteEdital.
4.5.9.3 Envelopescontendoascópiasdosdocumentos,remetidosemdesacordocomodispostonoitem4.5.8.
4.5.9.4 Cópiasquenãoestejamautenticadasemcartório.
4.5.9.5 Documentosoriginais.
4.5.10 Informaçõessobreostítulos:
4.5.10.1 Se o nome do candidato, nos documentos apresentados na Prova de Títulos, for diferente do nome que consta no cadastro de
inscritos do Concurso Público nº 01/2011 – DATAPREV, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento,deDivórcioououtro).
4.5.10.2 Osdocumentosapresentadosnãoserãodevolvidosemhipótesealguma.
4.5.10.3 Umavezencaminhadosostítulos,nãoserãoaceitosacréscimosdeoutrosdocumentosforadoprazo.Porocasiãodosrecursos,
poderãoserencaminhadossomentedocumentosquesirvamparaesclareceroucomplementardadosdetítulosapresentadosno
períododeentregaestipuladonoitem4.5.6.
4.5.11 Critériosdejulgamentodostítulos:
4.5.11.1 Serão considerados os títulos conforme o item 4.5.12 deste edital, limitados ao valor máximo de 05 (cinco) pontos, sendo
desconsideradosospontosexcedentes.
4.5.11.2 Serãoconsideradosapenasostítulosdecursosconcluídosatéadatadaapresentaçãodostítulos.
4.5.11.3 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando traduzido para a língua portuguesa por
tradutorjuramentadoeconvalidadoporinstituiçãodeensinosuperiorbrasileira.
4.5.11.4 Apontuaçãoalcançadanostítulosseráconsideradaapenasparaefeitodeclassificação.
4.5.11.5 Nãoserãoconsideradosparafinsdepontuaçãoprotocolosdosdocumentos,devendotodososdocumentosseremapresentados
emcópiasautenticadasemcartórioereferentesaocargopleiteado.
4.5.11.6 Receberánota0(zero)naProvadeTítulosocandidatoquenãoentregarostítulosnaforma,noprazoenolocalestipuladosnos
itens4.5.6,4.5.7e4.5.8.
4.5.11.7 Somente serão aceitos certificados de cursos de especialização Lato Sensu em que constem todos os dados necessários à sua
perfeitaavaliação,inclusiveacargahoráriadocurso.
4.5.11.8 ParacomprovaçãodeconclusãodecursodepósͲgraduação,emníveldemestradooudoutorado,seráaceitacópiaautenticadado
diploma devidamente registrado, ou certificado de conclusão do curso, ambos expedidos por instituição reconhecida pelo MEC,
todos devendo ser acompanhados do histórico escolar, no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que o
candidatofoiaprovadoeasrespectivasmenções,eoresultadodojulgamentodadissertaçãooutese.

4.5.12DAAVALIAÇÃODASPROVASDETÍTULOS


4.5.12.1TítulodeDoutor


TÍTULODEDOUTOR
Emárearelacionadaaorespectivocargopleiteado,concluídoatéadatadeencerramentodasinscrições,obtidoemcursorecomendado
pela CAPES na ocasião da obtenção do título, e expedido por instituição oficial de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da
Educação.
VALOR
QUANTIDADE
VALOR
COMPROVAÇÃO
UNITÁRIO
MÁXIMA
MÁXIMO
Diploma devidamente registrado (título de Doutor) ou ata da defesa da
tese/dissertação, ou declaração/certificado de conclusão de curso. Qualquer um dos
1
2,50pontos
documentos deverá necessariamente estar em papel timbrado da instituição e com 2,50pontos
nome, cargo/função e assinatura do responsável e acompanhado do respectivo
HistóricoEscolar.

4.5.12.2TítulodeMestre


TÍTULODEMESTRE
Emárearelacionadaaorespectivocargopleiteado,concluídoatéadatadeencerramentodasinscrições,obtidoemcursorecomendado
pela CAPES na ocasião da obtenção do título, e expedido por instituição oficial de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da
Educação.
VALOR
QUANTIDADE
VALOR
COMPROVAÇÃO
UNITÁRIO
MÁXIMA
MÁXIMO
Diploma devidamente registrado (título de Mestre) ou ata da defesa da
tese/dissertação, ou declaração/certificado de conclusão de curso. Qualquer um dos
documentos deverá necessariamente estar em papel timbrado da instituição e com 1,50pontos
1
1,50pontos
nome, cargo/função e assinatura do responsável e acompanhado do respectivo
HistóricoEscolar.
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4.5.12.3TítulodeEspecialização


TÍTULODEESPECIALIZAÇÃO
Emárearelacionadaaorespectivocargopleiteado,concluídoatéadatadeencerramentodasinscrições,obtidoemcursorecomendado
pela CAPES na ocasião da obtenção do título, e expedido por instituição oficial de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da
Educação.
VALOR
QUANTIDADE
VALOR
COMPROVAÇÃO
UNITÁRIO
MÁXIMA
MÁXIMO
Certificado/declaração de conclusão de curso, devidamente registrado, expedido por
instituição oficial ou reconhecida pelo Ministério da Educação, ou documento de
mesmo valor legal. O documento deverá necessariamente vir acompanhado do
0,50ponto
2
1,00ponto
respectivoHistóricoEscolar,comperíododerealizaçãoecargahoráriamínimade360h,
em papel timbrado da instituição e com nome, cargo/função e assinatura do
responsável.

4.5.13Cópiascomrasurase/ouquaisquerdanosquetornemilegíveisoudeixemmargemadúvidasquantoàveracidadedasinformações,
nãoserãoaceitas.


5.DAREALIZAÇÃODASPROVAS

5.1.DisposiçõesGerais

5.1.1 AsprovasObjetivaeDiscursivaserãorealizadasnohoráriodas14hàs18h30(horáriodeBrasília),emtodasas26capitaisestaduaise
no Distrito Federal, com data prevista para o dia 19/06/2011, em locais que serão divulgadosoportunamentena internet, no site
www.quadrix.org.br,deacordocomtabelaapresentadanoAnexoIIIdesteedital.
5.1.2 Oslocaisdeprovaserãodivulgadosnadataprovávelde13/06/2011.
5.1.3 Adatadaprovaésujeitaaalteração.
5.1.4 AsprovasObjetivaeDiscursivaterãoduraçãototalde4h30(quatrohorasetrintaminutos).
5.1.5 Aocandidatosóserápermitidaaparticipaçãonasprovas,narespectivadata,horárioelocalconstantesnocomprovantedeinscrição
definitivodisponívelnositewww.quadrix.org.br.
5.1.6 Serávedadaarealizaçãodasprovasforadolocaldesignado.
5.1.7 Ocandidatodeverácompareceraolocaldesignadoparaaprovacomantecedênciamínimade1(uma)hora,munidode:
a) confirmaçãodeinscrição;
b) original de um dos documentos de identidade relacionados no item 5.2.2., preferencialmente o que foi utilizado para sua
inscriçãonopresenteConcursoPúblicoe
c) canetaesferográficadetintapretaouazul,lápispretonº2eborracha.
5.1.8 Nãoserãoadmitidosnoambientedeprovasoscandidatosquechegaremàentradaapósofechamentodosportões,sejaqualforo
motivoalegado.
5.1.9 Nãohaverásegundachamada,sejaqualforomotivoalegadoparajustificaroatrasoouaausênciadocandidato.

5.2.DaIdentificaçãodosCandidatosnodiadeProva

5.2.1 Seráaceitaaapresentaçãoapenasdedocumentosdeidentidadeoriginais.
5.2.2 São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pela Secretaria da Justiça e Segurança (SJS) e/ou Secretaria de
SegurançaPública,pelosMinistériosMilitaresepelosCorposdeBombeirosMilitares;carteirasexpedidaspelosórgãosfiscalizadores
deexercícioprofissional(OrdensouConselhosdeClasse,comoCREA,OAB,CRMetc);passaporte,certificadodereservista,carteiras
funcionaisdoMinistérioPúblicoedaMagistratura,carteirasfuncionaisexpedidasporórgãopúblicoque,porleifederal,valemcomo
identidade;carteiradetrabalho,carteiranacionaldehabilitação(somentenocasodomodelonovo,aprovadopeloArtigo159ºda
LeiNº9.503,de23desetembrode1997).
5.2.3 Nãoserãoaceitoscomodocumentosdeidentidade:CPF,certidãodenascimento,títuloseleitorais,carteirasdemotorista(modelo
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou
danificados.
5.2.4 Aconfirmaçãodeinscriçãonãoterávalidadecomodocumentodeidentidade.
5.2.5 Como os documentos não serão retidos no momento da identificação, não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos
citados,aindaqueautenticados,ouquaisqueroutrosdocumentosdiferentesdoscitadosnoitem5.2.2.
5.2.6 Osdocumentosapresentadosdeverãoestaremperfeitascondições,deformaapermitiraidentificaçãodocandidatocomclareza.
5.2.7 Aidentificaçãoespecialseráexigidaaocandidatocujodocumentodeidentificaçãoapresentedúvidasreferentesàfisionomiaouà
assinaturadoportador.

5.3.DaParticipaçãodosCandidatosnodiadeProva

5.3.1 Nodiaderealizaçãodasprovas,nãoserãofornecidas,porqualquermembrodaequipedeaplicaçãodestae/oupelasautoridades
presentes,informaçõesreferentesaoseuconteúdoe/ouaoscritériosdeavaliaçãoedeclassificação.
5.3.2 Iniciadasasprovas,nenhumcandidatopoderáretirarͲsedasalaantesdedecorridos60(sessenta)minutos.
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5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8

5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.3.14
5.3.15
5.3.16
5.3.17

5.3.18
5.3.19
5.3.20

5.3.21
5.3.22
5.3.23
5.3.24
5.3.25


Aoterminaraprovaantesdedecorridas4h15min(quatrohorasequinzeminutos)deprova,ocandidatoentregaráaofiscalocartãoͲ
resposta,afolhadetextodefinitivodaprovadiscursivaeocadernodeprova,cedidosparaaexecuçãodaprova.
OcandidatosomentepoderáretirarͲsedolocalderealizaçãodasprovas,levandoconsigoocadernodeprova,após4h15min(quatro
horasequinzeminutos)doiníciodaprova.
Nãohaveráprorrogaçãodotempoprevistodeprova,emrazãodoafastamentodocandidatodasalaondeestárealizandosuaprova,
qualquerquesejaomotivoalegado.
Ainviolabilidadedosenvelopesdeprovalacradosserácomprovadapeloscandidatosnasaladeprova,quandodoisdoscandidatos,
emcadasala,deverãoassinarTermodeInviolabilidade,atestandoqueasprovasestavamdevidamenteacondicionadaselacradas.
Não será permitida a consulta a nenhum tipo de material, como livros, apostilas, anotações, códigos ou qualquer outra fonte de
dados.
Seráeliminadodoconcursoocandidatoque,durantearealizaçãodasprovas,forsurpreendidoportandoaparelhoseletrônicos,tais
como bip, telefone celular, discman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio do tipo data bank, óculos escuros ou quaisquer acessórios de
chapelaria,taiscomochapéu,boné,gorroetc.
Osequipamentose/ouobjetosdescritosnoitemanteriorserãoarmazenadosemsacoplásticoinviolávelfornecidopeloINSTITUTO
QUADRIXantesdoiníciodaprova.
Todososequipamentoseletrônicosqueforemacondicionadosnosacoplásticoinvioláveldeverãoestardesligadosecomabateria
desconectada.
O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda de quaisquer equipamentos e/ou objetos supracitados nem dos sacos
plásticosinvioláveis.
Aaberturadosacoplásticoinviolávelsóserápermitidaforadoambientedeprova.
OINSTITUTOQUADRIXnãoseresponsabilizaráporperdasouextraviosdeequipamentose/ouobjetosocorridosdurantearealização
dasprovas,nempordanosaelescausados.
O INSTITUTO QUADRIX recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no item 5.3.8, no dia de realização das
provas.
Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver armado será
encaminhadoàCoordenação.
Nodiaderealizaçãodasprovas,oINSTITUTOQUADRIXpoderásubmeteroscandidatosaosistemadedetecçãodemetal.
Nodiadarealizaçãodaprova,nahipótesedeocandidatonãoconstarnaslistagensoficiaisrelativasaoslocaisdeprova,oINSTITUTO
QUADRIXprocederáàinclusãodoreferidocandidato,pormeiodepreenchimentodeformulárioespecífico,diantedaapresentação
dedocumentospessoaisedocomprovantedepagamentooriginal.
Ainclusãodequetrataoitem5.3.17serárealizadadeformacondicionaleseráconfirmadapeloINSTITUTOQUADRIX,comointuito
deverificarapertinênciadareferidainclusão.
A inscrição considerada improcedente de acordo com o item 5.3.17 será automaticamente cancelada sem direito a reclamação,
independentementedequalquerformalidade,consideradosnulostodososatosdeladecorrentes.
O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas no cartãoͲresposta, preenchendo os alvéolos com caneta
esferográficadetintapretaouazul.OpreenchimentodocartãoͲresposta,únicodocumentoválidoparaacorreçãodaprovaobjetiva,
serádeinteiraresponsabilidadedocandidato,quedeveráprocederemconformidadecomasinstruçõesespecificadascontidasna
capadocadernodeprovaenocartãoͲresposta.
EmhipótesealgumahaverásubstituiçãodocartãoͲrespostaporerrodocandidato.
OsprejuízosadvindosdemarcaçõesfeitasincorretamentenocartãoͲrespostaserãodeinteiraresponsabilidadedocandidato.
Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas
estejacorreta),emendasourasuras,aindaquelegíveis.
SeráterminantementevedadoaocandidatocopiarseusassinalamentosfeitosnocartãoͲrespostadaProvaObjetiva.
TerásuasprovasanuladaseseráautomaticamenteeliminadodoConcursoPúblicoocandidatoque,duranteasuarealização:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

apresentarͲseapósofechamentodosportõesouforadoslocaispredeterminados;
nãoapresentarodocumentodeidentidadeexigidonoitem5.2.2desteEdital;
nãocompareceràprova,sejaqualforomotivoalegado;
duranteaexecuçãodasprovas,forsurpreendidodandoourecebendoauxílioparaaexecuçãodasprovas;
duranteaexecuçãodasprovas,utilizarͲsedelivros,máquinasdecalcularouequipamentosimilar,dicionário,notasouimpressos
quenãoforemexpressamentepermitidosouquesecomunicarcomoutrocandidato;
durante a execução das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, discman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carroetc.,bemcomorelógiodotipodatabank,óculosescurosouquaisqueracessóriosdechapelaria,taiscomochapéu,boné,
gorroetc;
faltarcomodevidorespeitoparacomqualquermembrodaequipedeaplicaçãodasprovas,comasautoridadespresentesou
comosdemaiscandidatos;
fizeranotaçãodeinformaçõesrelativasàssuasrespostasnocomprovantedeinscriçãodefinitivoouemqualqueroutromeio,
quenãoospermitidos;
nãoentregaromaterialdasprovasaotérminodotempodestinadoparaasuarealização;
duranteaexecuçãodasprovas,afastarͲsedasala,aqualquertempo,semoacompanhamentodefiscal;
ausentarͲsedasala,aqualquertempo,portandoocartãoͲrespostaouafolhadetextodefinitivo;
descumprirasinstruçõescontidasnocadernodeprovasounocartãoͲresposta;
perturbar,dequalquermodo,aordemdostrabalhos,incorrendoemcomportamentoindevido;
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n) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do
ConcursoPúblico;
o) nãopermitiracoletadesuaassinatura;
p) forsurpreendidoportandoanotaçõesempapéis,quenãoospermitidos;
q) forsurpreendidoportandoqualquertipodearmae/ousenegaraentregaraarmaàCoordenaçãoe
r) nãopermitirsersubmetidoaodetectordemetal.


5.3.26 Nodiaderealizaçãodaprova,nãoserãofornecidas,porqualquermembrodaequipedeaplicaçãoe/oupelasautoridadespresentes,
informaçõesreferentesaoseuconteúdoe/ouaoscritériosdeavaliaçãoedeclassificação.
5.3.27 Se,aqualquertempo,forconstatado,pormeioeletrônico,estatístico,visual,grafológicoouporinvestigaçãopolicial,terocandidato
seutilizadodeprocessoilícito,suasprovasserãoanuladaseeleseráautomaticamenteeliminadodoConcursoPúblico.
5.3.28 Odescumprimentodequaisquerdasinstruçõessupracitadasimplicaráaeliminaçãodocandidato,constituindotentativadefraude.






6.DACLASSIFICAÇÃOFINAL

6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.3
6.1.4

Aclassificaçãofinaldoscandidatosserárealizadadeacordocomosseguintescritérios:

Paratodososcargos,apontuaçãofinalserá:

PontuaçãoFinal=[(TPO)+(TPD)+(TPT)]
Onde:
TPO=TotaldepontosdaProvaObjetiva
TPD=TotaldepontosdaProvaDiscursiva
TPT=TotaldepontosdaProvadeTítulos

Oscandidatosserãoclassificados,paratodososcargos,emordemdecrescentedototaldepontos.
Aclassificaçãodoscandidatos,emcadacargo,atenderáaumaordemdeclassificaçãoparacadaumadascincoRegiõesdeLotação
estabelecidasnoitem1.6.
Oscandidatosnãoclassificadosdentrodoquantitativoestabelecidonoquadrodevagasdecadastrodereservadoitem1.11deste
edital,serãoautomaticamenteconsideradoseliminados,paratodososefeitos.



7.DOSCRITÉRIOSDEDESEMPATE

7.1

Nahipótesedeigualdadedepontosnaclassificaçãofinal,terápreferênciaocandidatomaisidoso,comidadeigualousuperiora60
anos,conformeoParágrafoÚnico,doartigo27°,daLein°10.741,de1ºdeoutubrode2003.Persistindooempate,constituemͲse,
sucessivamente,critériosdedesempateparadefiniçãodaclassificaçãofinal:
a) maiorpontuaçãonaProvaObjetiva;
b) maiorpontuaçãonaProvaDiscursiva;
c) maiorpontuaçãonaprovadeconhecimentosespecíficos;
d) maiorpontuaçãonaprovadelínguaportuguesa;
e) maiorpontuaçãonaprovadelínguaestrangeira;
f) maiorpontuaçãonaprovadeconhecimentosgeraise
g) idademaior(paracandidatosqueaindanãocompletaram60anos).



8.DOSRECURSOS

8.1.DasProvasObjetivas,DiscursivasedeTítulos

8.1.1 Oprazoparainterposiçãoderecursoseráde2(dois)diasúteis,contadosapartirdadataseguinteaodadivulgaçãooudofatoque
lhedeuorigem.
8.1.2 OgabaritooficialpreliminardaProvaObjetivaserádivulgadonainternet,nositewww.quadrix.org.br.
8.1.3 SeráadmitidoRecursoaoresultadopreliminarpara:
a) GabaritooficialpreliminardaProvaObjetiva;
b) ResultadopreliminarͲProvaDiscursivae
c) ResultadopreliminarͲProvadeTítulos.
8.1.3.1Paraositens“b”(ProvaDiscursiva)e“c”(ProvadeTítulos),somenteserãoadmitidospedidosdeRevisãodeNota,cabendoàbanca
examinadora,exclusivamente,asuareavaliação.Apósareavaliação,asnotaspoderãoseraumentadas,diminuídasoumantidas.
8.1.4 Orecursodeveráserformalizadoedevidamentefundamentado,mediantemodelosderequerimentosespecíficos–Formuláriode
RecursoeJustificativadeRecurso–queestarãodisponíveisnositewww.quadrix.org.br.
8.1.5 O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado, estar digitado ou datilografado, com as seguintes informações
essenciais: nome do Concurso Público, nome do candidato, identidade, CPF, endereço, telefone, cargo a que está concorrendo,
númerodeinscriçãoeassinaturadocandidato,númerodaquestãoequestionamento.
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8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15
8.1.16
8.1.17
8.1.18
8.1.19


O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será liminarmente
indeferido.
EnviodosRecursos:osrecursosdeverãoserenviadosepostadosexclusivamenteviaSEDEXaoINSTITUTOQUADRIXDETECNOLOGIA
ERESPONSABILIDADESOCIAL(RuaGeneralJardim,633,1ºandar,CEP01223Ͳ904,VilaBuarque,SãoPaulo,SP).
AdmitirͲseͲáumúnicorecursoporcandidato,paracadaeventoespecífico.
Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telegrama, correio eletrônico ou outro meio que não seja o estabelecido no item
8.1.7.
Nãoserãoaceitosrecursosforadoprazoindicadonoitem8.1.1.
AinterposiçãodosrecursosnãoobstaoregularandamentodocronogramadoConcursoPúblico.
Se o exame dos recursos resultar em anulação de questão da prova objetiva, a pontuação correspondente a essa questão será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração, por força de impugnações, de
gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova objetiva, essa alteração valerá para todos os candidatos,
independentementedeteremrecorrido.
Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações isso poderá, eventualmente, alterar a classificação inicial
obtidapelocandidatoparaumaclassificaçãosuperiorouinferiorou,ainda,poderáacarretaradesclassificaçãodocandidatoquenão
obtivernotamínimaexigidaparaaprovação.
Todososrecursosserãojulgadoseasjustificativasdasalteraçõesdegabaritoserãodivulgadasnositewww.quadrix.org.br,quando
dadivulgaçãodogabaritooficialdefinitivo/resultadodefinitivo,nãosendopossíveloconhecimentodoresultadoviatelefone,faxou
correioeletrônicoenãosendoenviado,individualmente,aqualquerrecorrenteoteordessasdecisões
Nãoserãoencaminhadasrespostasindividuaisaoscandidatos.
Serão conhecidos, mas indeferidos, os recursos inconsistentes, sem fundamentação ou que expressem mero inconformismo do
candidato.
Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recurso de recurso e/ou recurso de gabarito oficial
definitivo/resultadodefinitivo.
Abancaexaminadoratemporresponsabilidadeasanálisesejulgamentodetodososrecursoseconstituiúltimainstânciaparaisso,
sendosoberanaemsuasdecisões,razãopelaqualnãocaberãorecursosadicionais.
Nãohaverá,emhipótesealguma,vistasdeprova.

9.DACONVOCAÇÃOEADMISSÃO

9.1.Disposiçõesgerais

9.1.1 No caso de total identidade entre os perfis deste concurso e de concursos anteriores e ainda válidos realizados pela DATAPREV, a
empresa apenas procederá com convocações dos candidatos do perfil deste certame após expirada a vigência dos concursos
anteriores.Osperfissãoconsideradostotalmenteidênticosquandoforemiguaisosrequisitoseasatribuiçõesdefinidasnoseditais.
9.1.2 A admissão do candidato se inicia com a convocação para entrega dos documentos, e será feita na ordem de classificação do
cargo/perfil. Sem prejuízo da vaga, aqueles que primeiro concluírem a fase de exames médicos e entrega de documentos serão
contratados.
9.1.3 AconvocaçãodequetrataoitemanteriorserárealizadapormeiodetelegramaaserenviadopelaDATAPREV,comidentificaçãodo
recebedoreconfirmaçãodorecebimento,eocandidatodeveráapresentarͲsenasdataselocaisestabelecidaspeloaviso.
9.1.4 A DATAPREV não retardará o processo de contratação ou de início das atividades laborais em razão do interesse do candidato de
cumprir seu aviso prévio com terceiros. Caberá ao candidato, querendo, fazer uso do direito reconhecido pelo Enunciado 276 da
SúmuladoTST.
9.1.5 No caso de não recebimento do primeiro telegrama de convocação, a DATAPREV enviará um segundo telegrama. No caso de não
recebimentodestesegundotelegrama,sejaqualforomotivoalegado,ocandidatoseráexcluídodoConcursoPúblico.
9.1.6 OcandidatodeverácompareceremdataehoráriomarcadosoportunamentepelaDATAPREV,implicandoonãocomparecimentoem
desistênciatácitaporpartedocandidato.
9.1.7 Após homologação do Concurso Público, o candidato habilitado se obriga a manter atualizado o endereço junto à DATAPREV,
responsávelpelasuaconvocaçãoeadmissão.
9.1.8 OcandidatoaprovadonaseleçãoeconvocadoparaacontrataçãoteráocontratodetrabalhoregidopelaConsolidaçãodasLeisdo
Trabalho(CLT),submetendoͲseàjornadadetrabalhoconstantedoitem1.11.
9.1.9 Oscandidatosaprovadosserãochamadosparaopreenchimentodefuturasvagas,conformeanecessidadedaDATAPREV,dentroda
regiãoespecificada,sendoqueaaprovaçãonoConcursoPúbliconãocriadireitoàadmissão,masesta,quandoocorrer,obedecerá
rigorosamenteàordemdeclassificação.
9.1.10 OcandidatoquenãoatenderàconvocaçãoparaaadmissãonolocaldeterminadopelaDATAPREV,munidodetodaadocumentação
eatendendoaosrequisitos,seráexcluídodoConcursoPúblico,sendoofatoformalizadoemTermodeDesistênciaespecífico.
9.1.11 Casoocandidatosolicitedemissãodepoisdeadmitido,seráexcluídodalistagemdeaprovadosnoConcursoPúblico.
9.1.12 A inexatidão das afirmações e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em
especial na ocasião da admissão, acarretarão a desqualificação do candidato, com todas as suas consequências, sem prejuízo de
medidasdeordemadministrativa,civilecriminal.
9.1.13 Nahipótesedenecessidadedesesuprirmaisdeumavaganocargo/perfilemumaRegiãodeLotação,teráprioridadedeescolhao
candidatomelhorclassificadonoresultadofinaldoConcursoPúblico.
9.1.14 Nahipótesedeocandidatonãoterinteresseemsercontratadoparaavagadocargo/perfilquevierasurgirnaregiãodelotação
paraoqualforconvocado,poderárequerer,apenasumavez,seralocadonofinalnalistagemdeclassificação.
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9.1.15 OscandidatosaprovadosnoConcursoPúblicoeconvocadosserãocontratadospeloregimedaConsolidaçãodasLeisdoTrabalho–
CLT,atravésdecontratoexperimentalde45dias,prorrogáveisporigualperíodo,emqueoempregadoserásubmetidoàavaliação,
emfacedaqualsedefiniráaconveniênciaounãodasuapermanêncianoQuadrodePessoaldaEmpresa,emconformidadecoma
CLTecomoRegulamentodePessoaldaDATAPREV.
9.1.16 Os cargos deste Edital serão providos, quando da convocação, de acordo com a ordem de classificação no Concurso Público,
respeitandoͲseaproporcionalidadedasvagasdocadastrodereservaparaoscandidatosportadoresdedeficiência.

9.2.DosRequisitosparacontratação

9.2.1 Sãorequisitosbásicos,aseremapresentadosnacontratação:
a) estardevidamenteaprovadoemtodasasfasesdoConcursoPúblicoeclassificadodentrodasvagasestabelecidasnesteEdital;
b) ternacionalidadebrasileiraouportuguesae,emcasodenacionalidadeportuguesa,estaramparadopeloestatutodeigualdade
o
entre brasileiros e portugueses, com conhecimento de gozo de direitos políticos, no termos do parágrafo 1 , artigo 12 da
ConstituiçãoFederal,edoDecretonº70.436/72;
c) ternomínimo18(dezoito)anoscompletosnadatadacontratação;
d) estaremdiacomasobrigaçõeseleitorais;
e) secandidatodosexomasculino,estaremdiacomasobrigaçõesmilitares;
f) apresentarcomprovaçãodeescolaridadee/ouautorizaçãolegalparaoexercíciodaprofissão,deacordocomosrequisitospara
oscargos/perfisdescritosnoAnexoI;
g) não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, função ou emprego público,salvo as exceções do Artigo 37, XVI, da
ConstituiçãoFederalde1988;
h) nãoestaremlicença,aindaquenãoremunerada,decargoouempregopúblicoqueexerçanaAdministraçãoDiretaouIndireta
daUnião,Estados,DistritoFederaleMunicípios;
i) nãotersidodemitidoporjustacausapelaDATAPREVe
j) cumprirasdeterminaçõesdesteEdital.

9.3.Daperíciamédicaparaaadmissão

9.3.1 Os candidatos serão submetidos a examesmédicos de caráter eliminatório que avaliarão suacapacidade para o desempenhodas
tarefaspertinentesaocargoaqueconcorrem.
9.3.2 Noexamemédico,oscandidatosserãosubmetidosaexameclínicogeral,examescomplementaresbásicoseexamescomplementares
específicos,quandoaequipemédicadaDATAPREVjulgarnecessárioparaconfirmaraaptidãodocandidato.
9.3.3 Noexameclínicogeral,serãoavaliados:relaçãopesoͲaltura,frequênciacardíaca,pressãoarterial,examedossistemasneurológico,
musculoesquelético,cardiorrespiratórioedigestivo.Senecessário,ocandidatopoderáserreexaminadoousubmetidoaavaliações
médicasespecializadas.
9.3.4 Aindicaçãodeinaptidãonosexamesmédicosnãopressupõeaexistênciadeincapacidadelaborativapermanente;indicatãosomente
queoavaliadonãoatendeu,àépocadosexames,àscondiçõesdesaúdeexigidas.
9.3.5 O motivo da inaptidão somente será divulgado ao candidato, atendendo aos ditames da ética, pela área médica responsável pela
conduçãodosexames.
9.3.6 Oexamemédicopossuicarátereliminatório,esomenteserãoadmitidososempregadosconsideradosaptosàépocadarealizaçãodo
exame.
9.3.7 Patologiaagudaoupatologiacrônicaagravadaàépocadoexamemédicoadmissional,serámotivodeeliminaçãodoavaliado.
9.3.8 AinaptidãodocandidatoacarretarásuaautomáticaeliminaçãodocadastrodereservadaDATAPREV.
9.3.9 Ocandidatoteráoprazodeaté3(três)diasúteis,contadosapartirdodiaposteriorasuaeliminação,paraapresentarrecursocontra
aeliminação.Nãoserãoaceitosrevisãoderecursosourecursosderecursos.
9.3.10 Os recursos deverão ser apresentados pessoalmente pelo candidato ou por meio de procurador legalmente constituído, na
DATAPREV,nosetorresponsávelporsaúdeequalidadedevida,constandoasseguintesinformações:nomeeendereçocompletos,
telefoneparacontato,CPF,identidade,cargopretendido,motivodaeliminaçãoeargumentaçãoquepossaservirdebaseàreversão
daeliminação.
9.3.11 UmacomissãoformadapormédicosdaDATAPREVconstituiͲseemúltimainstânciapararecursoderevisão,sendosoberanaemsuas
decisões,razãopelaqualnãocaberãorecursosourevisõesadicionais.

9.4.Dosdocumentosparaaadmissão

9.4.1 Por ocasião da convocação que antecede a admissão, os candidatos classificados deverão apresentar documentos originais,
acompanhadosde uma cópia que comprove os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidos no
presenteEdital.
9.4.2 Osdocumentosaseremapresentadosparaaadmissãosãoosdiscriminadosaseguir:
a) CarteiradeTrabalhoePrevidênciaSocial;
b) CertidãodeNascimentoouCasamento;
c) TítulodeEleitor;
d) Comprovantesdevotaçãonas2(duas)últimaseleições;
e) CertificadodeReservistaouDispensadeIncorporaçãoquandodosexomasculino;
f) CéduladeIdentidade–RGouRNE;
g) 2(duas)fotos3x4recentescomfundobranco;
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9.4.3
9.4.4


h) CadastrodePessoaFísica–CPF/CIC;
i) ComprovantesdeEscolaridadee
j) ComprovantedoRegistroDefinitivonoconselhodacategoria,paraprofissõesregulamentadas.

O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação, perderá automaticamente o direito à admissão, sendo
excluídodoConcursoPúblico.
Nãoserãoaceitos,noatodaadmissão,protocolosoufotocópiasnãoautenticadosdosdocumentosexigidos.

10.DASDISPOSIÇÕESFINAIS

10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

10.6

10.7
10.8

10.9
10.10
10.11

10.12

10.13
10.14
10.15
10.16


OcandidatopoderáobtertodasasinformaçõessobreoConcursoPúbliconositewww.quadrix.org.br.
OcandidatoquedesejarrelatarfatosocorridosdurantearealizaçãodoConcursoPúblicodeveráfazêͲlo,porescrito,aoINSTITUTO
QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, localizado à Rua General Jardim, 633, 1º andar, CEP 01223Ͳ904, Vila
Buarque,SãoPaulo,SP.
A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público contidas nos comunicados, neste Edital e em
outrosaserempublicados.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
ConcursoPúblico,osquaistambémserãodivulgadosnainternet,nositewww.quadrix.org.br.
A aprovação no Concurso Público gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação. Durante o período de
validadedoConcurso,aDATAPREVreservaͲseodireitodeprocederounãoàsadmissõesemnúmeroqueatendaaointeresseeàs
necessidadesdoserviço,deacordocomadisponibilidadeorçamentária,comointeressedaDiretoriadaEmpresaecomasvagasque
venhamasurgir.
O resultado final do Concurso Público será homologado pela DATAPREV, publicado na Imprensa Oficial e divulgado no site da
DATAPREV(www.DATAPREV.gov.br)enositedoINSTITUTOQUADRIX(www.quadrix.org.br),noperíodomínimode3(três)meses,a
contardadatadepublicaçãodahomologação.
Aclassificaçãofinal,contendoarelaçãodenomesdetodososcandidatosqueparticiparamdoConcursoPúblico,serámantidano
sitedoINSTITUTOQUADRIX(www.quadrix.org.br)peloperíodomínimoequivalenteaoprazodevalidadedoConcursoPúblico.
ApósahomologaçãodoresultadofinaldoConcursoPúblico,publicadonaImprensaOficial,serãoconstituídoscadastrosdereserva,
queseguirãorigorosamenteaclassificaçãofinalparafinsdeconvocação,afimdeviabilizaropreenchimentodepossíveisvagasque
venhamasurgirduranteoprazodevalidadedoConcurso.
OcandidatodeverámanteratualizadooseuendereçonoINSTITUTOQUADRIX,enquantoestiverparticipandodoConcursoPúblico.
ApósahomologaçãodoConcursoPúblico,ocandidatodeveráinformaraatualizaçãodeendereçodiretamenteàDATAPREV.
Serãodeexclusivaresponsabilidadedocandidatoosprejuízosadvindosdanãoatualizaçãodeseuendereço.
ADATAPREVeoINSTITUTOQUADRIXnãoseresponsabilizamporeventuaisprejuízosaocandidatodecorrentesde:
a) endereçonãoatualizado;
b) endereçodedifícilacesso;
c) correspondênciadevolvidapelaECTporrazõesdiversasdefornecimentoe/ouendereçoerradodocandidato;
d) correspondênciarecebidaporterceiros.
O INSTITUTOQUADRIXea DATAPREVnãoarcarãocomquaisquerdespesasdedeslocamentodecandidatosparaarealizaçãodas
provase/oumudançadelocalidadedocandidato,nãosendoderesponsabilidadenemdaDATAPREVnemdoINSTITUTOQUADRIXo
ressarcimento de quaisquer despesas,em especial as havidas com postagem, transporte, locomoção, hospedagem, alimentação e
outrasdogênero.
Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela DATAPREV e pelo INSTITUTO QUADRIX, no que tange à realização deste
ConcursoPúblico.
LegislaçãocomentradaemvigorapósadatadepublicaçãodesteEdital,bemcomoalteraçõesemdispositivoslegaisenormativosa
eleposteriores,nãoserãoobjetosdeavaliaçãonasprovasdoConcursoPúblico.
QuaisqueralteraçõesnasregrasfixadasnesteEditalsópoderãoserfeitaspormeiodeoutroedital.
CaberáaopresidentedaDATAPREVahomologaçãodosresultadosdoConcursoPúblico.
Brasília/DF,02demaiode2011.


RodrigoOrtizD’AvilaAssumpção
Presidente
DATAPREV













Organizadora:
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ANEXOI
REQUISITOSEATRIBUIÇÕESDOSCARGOS
NÍVELSUPERIOR


CARGOͲANALISTADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO


AnálisedeInformações

Requisitos:Diplomaoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodegraduaçãodenívelsuperioremEstatística,fornecido
porinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação.

Exemplos de Atribuições: Investigar e explicar o comportamento de fenômenos em base de Dados, analisando informações e efetuando
estudosestatísticos,visandoàconcepçãodeprodutosquesubsidiemoprocessodecisóriodosclientes.


AnálisedeNegócio

Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou de tecnólogo, em qualquer área de
TecnologiadaInformação,fornecidoporinstituiçãodeensinoreconhecidapeloMinistériodaEducação.

Exemplos de Atribuições: Realizar a sustentação dos produtos referentes a sistemas de informação implantados nos clientes; identificar
necessidadesdosclientesrelativasasistemasdeinformaçãoedemandáͲlasparaasáreasdedesenvolvimentoeinfraestrutura;acompanhar
o desenvolvimento e implantação de produtos de sistemas de informação; consolidar as informações de cunho comercial relativas aos
projetosedemandasrealizadasparaatendimentodasnecessidadesdesistemasdeinformaçãodosclientes.


Arquitetura

Requisitos:Diplomaoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodegraduaçãoemArquitetura,fornecidoporinstituição
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA).

Exemplos de Atribuições: Desenvolver projetos de Arquitetura, planejamento de espaços físicos, projetos de ergonomia e acessibilidade,
elaboraçãodeorçamentos,bemcomorealizarafiscalizaçãoeexecuçãodeobrasafins.


AuditoriaContábil

Requisitos:Diplomaoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodenívelsuperioremCiênciasContábeis,fornecidopor
instituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducaçãoeregistronoConselhoRegionaldeContabilidade(CRC).

Exemplos de Atribuições: Examinar e certificar as demonstrações contábeis daEmpresa, avaliar e acompanhar a execução orçamentária,
auditaradeclaraçãodeImpostodeRenda;emitindopareceresdeassuntosdenaturezafiscaletributária,certificarosatosdedesligamento
depessoaleemitirrelatórioscomrecomendaçõesdemedidaspreventivasecorretivasparaofortalecimentodoControleInterno.


AuditoriadeSistemas

Requisitos:Diplomaoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodenívelsuperioremEngenhariadeSistemas,Informática
ouSistemasdaComputação,fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação.

ExemplosdeAtribuições:AuditarerevisarprocessosdeTIC,projetosesistemasemdesenvolvimentoeprodução,efetuandoavaliaçãode
riscoserequisitosdeconformidade,qualidade,confiabilidadeesegurançadedadoseinformações.


AuditoriaOperacional

Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Administração de Empresas,
CiênciasAtuárias,CiênciasContábeis,CiênciadaComputação,Direito,EconomiaouEngenharia,fornecidoporinstituiçãodeensinosuperior
reconhecidapeloMinistériodaEducação.

Exemplos de Atribuições: Avaliação dos processos administrativos nos diversos segmentos da Empresa, verificando a qualidade e
confiabilidadedocontroleinterno,observandoocumprimentodosrequisitoslegaisenormativosdaEmpresa.
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BancodeDados

Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração de
Empresas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Engenharia, Estatística, Informática, Matemática ou Sistemas de
Informação,fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducaçãooudetecnólogo,emqualqueráreade
TecnologiadaInformação,fornecidoporinstituiçãodeensinoreconhecidapeloMinistériodaEducação.


Exemplos de Atribuições: Definir estruturas de dados e ambientes de banco de dados, baseandoͲse nas diretrizes tecnológicas e nas
metodologiasadotadaspelaempresa;monitoraroseufuncionamentoparagarantiradisponibilidadedeusoeaotimizaçãodaperformance
doambiente,bemcomoassistirodesenvolvedornaimplantaçãoenamanutençãodesistemas,quantoàutilizaçãodosrecursosdebanco
dedados.


Comunicação


Requisitos:Diplomaoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodegraduaçãodenívelsuperioremComunicaçãoSocial
comhabilitaçãoemPublicidadeePropaganda,fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação.


ExemplosdeAtribuições:Acompanhar,participareexecutarcampanhaseaçõespublicitáriasinstitucionaisemercadológicaseatividades
auxiliaresnodesenvolvimentoegestãodasmarcasempeçaspublicitárias,conteúdostextuaisevisuais.Acompanhar,participareexecutar
pesquisas de opinião pública e atividades voltadas à produção de meios e conteúdos textuais e visuais para veiculação em meios
audiovisuais, bem como a organização e acompanhamento de eventos corporativos e participação em feiras, exposições, congressos,
seminários,conferências,simpósioseeventossimilares.RedigirerevisarostextosparaIntranet,InternetematerialgráficodaEmpresa.


Controladoria


Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração de
Empresas,CiênciasContábeisouEconomia,fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação,eregistro
norespectivoconselhodeclasse.


ExemplosdeAtribuições:Análisedebalancetes,dasvariaçõesdascontaspatrimoniaisederesultado,econômicaefinanceira,elaboraçãoe
análisedeobrigaçõesfiscaisacessóriasmunicipaisefederaisecálculoeapuraçãodeimpostos.


DesenvolvimentodeSistemas


Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou de tecnólogo, em qualquer área de
TecnologiadaInformação,fornecidoporinstituiçãodeensinoreconhecidapeloMinistériodaEducação.


Exemplos de Atribuições: Desenvolver sistemas atuando nas diversas fases e etapas do processo, segundo a metodologia adotada na
DATAPREV,visandoàracionalizaçãoeotimizaçãodosprocessosdocliente.


DesenvolvimentoOrganizacional


Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação,fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação.


Exemplos de Atribuições: Coletar, analisar e disseminar informações estratégicas; racionalizar e otimizar processos produtivos, criando e
promovendoaimplantaçãodeinstrumentosnormativos;identificarinformaçõesgerenciaisnecessáriasàadministração.


Documentação


Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Arquivologia,
fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação.


Exemplos de Atribuições: Orientar a aplicação do Código de Classificação de Documentos de Arquivos e da Tabela de Temporalidade e
Destinação de Documentos nos setores da empresa; implantar e manter os Arquivos Setoriais e Intermediários na empresa; coletar e
processar informações sobre os acervos e serviços arquivísticos dos Arquivos Intermediários, com vistas ao controle e acompanhamento
técnicodaspráticasdegestãodocumental.


Engenharia


Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil,
ElétricaouMecânicafornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducaçãoeregistronoConselhoRegional
deEngenharia,ArquiteturaeAgronomia(CREA).


Exemplos de Atribuições: Desenvolver projetos de engenharia em baixa e média tensão, cálculo de estruturas, bem como realizar a
fiscalizaçãoeexecuçãodeobrasafins.
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Finanças

Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação,fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação.

ExemplosdeAtribuições:ElaborarprojeçõesdasdisponibilidadesfinanceirasdaEmpresa;prepararrelatóriosgerenciaiscominformações
derecursosfinanceirosemdisponibilidade;elaborarepropormedidasderecuperaçãofiscal,ressarcimentodetributos,parcelamentode
débitostributários;realizarofechamentodofaturamentodaEmpresa;elaboraroplanejamentofinanceirodaEmpresa;elaborarprojeções
defluxodecaixa;efetuaranálisescomparativasdecustosepreçoseefetuarcálculosfinanceiros.


Jurídico

Requisitos:Diplomaoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodegraduaçãodenívelsuperioremDireito,fornecidopor
instituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação,eregistronaOrdemdosAdvogadosdoBrasil(OAB).

ExemplosdeAtribuições:Orientareinstruirosdiversossegmentosdaempresaacercadequestõesfiscais,tributárias,cíveisetrabalhistas,
bemcomorepresentáͲlaemprocessoseaçõesjudiciais.


Pessoas

Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação,fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação.

ExemplosdeAtribuições:AtuarnaáreadePessoasdaEmpresaexecutandoatividadesdeBenefícios,Remuneração,Captação,Capacitação,
Biblioteconomia, Relações de Trabalho, Responsabilidade Social e Administração de Pessoal, analisando informações, elaborando
documentoserelatóriosdeacordocomlegislaçãoediretrizespertinentesaosegmento.


ProcessoAdministrativoII

Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação,fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação.

Exemplos de Atribuições: Desenvolver, sob orientação, atividades inerentes às áreas de planejamento organizacional, gestão comercial,
gestãodepessoas,finanças,orçamento,suprimentos,planejamentologístico,serviçosgerais,secretaria,qualidadedeprodutoseserviços,
comunicação,responsabilidadesocialedemaisprocessosadministrativos,levantandoeanalisandoinformações,visandosubsidiaragestão
organizacional.


Produção

Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Administração de Empresas,
Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Engenharia, Estatística, Informática, Matemática ou Sistemas de Informação,
fornecidoporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducaçãooudetecnólogo,emqualqueráreadeTecnologiada
Informação,fornecidoporinstituiçãodeensinoreconhecidapeloMinistériodaEducação.

Exemplos de Atribuições: Acompanhar a construção dos Cenários Tecnológicos, orientando e garantindo a conformidade dos projetos às
mesmas; atuar para que os requisitos necessários à entrada dos serviços em produção sejam cumpridos nos prazos acordados; auditar
continuamenteaconstruçãodosistema,comfocoemasseguraraconformidadedearquiteturaedositensdegerênciadeconfiguração,na
ótica da Infraestrutura, assegurando que todos os itens relativos à implantação sejam cumpridos; acompanhar cronogramas para a
disponibilizaçãodosambientesdedesenvolvimento,teste,homologaçãoeprodução;acompanharoprocessodehomologaçãodosserviços
edainfraestrutura;acompanharaexecuçãodostestesdecargaeosprocessosdegarantiadequalidadedoserviço;acompanharoprocesso
deliberaçãodenovasversõeseentradaemprodução;acompanharmudançaseauxiliarnaconstruçãodeRequisiçãodeMudançasͲRDM's.
Acompanhar e tratar incidentes e problemas; identificar, desenhar, documentar e propor melhorias para os processos produtivos e de
gestãodeserviços.


RededeTelecomunicações

Requisitos:Diplomaoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodenívelsuperioremEngenhariadeSistemas,Engenharia
de Telecomunicações, Informática, Matemática, Sistemas da Computação, Tecnologia da Informação ou Telemática, fornecido por
instituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducaçãooudetecnólogo,emqualqueráreadeTecnologiadaInformação,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo conselho de classe, nos casos
aplicáveis.

ExemplosdeAtribuições:Desenvolverprojetosderedesdetelecomunicações;realizaratividadesdesuporte,planejamentodecapacidade,
gerenciamentoderede,bemcomoatividadesrelacionadasàgestãodosprocessostecnológicosedecontabilizaçãodarede.
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SegurançadaInformação


Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Análise de Sistemas, Ciência da
Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Telecomunicações, Informática,
Processamento de Dados ou Tecnologia de Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educaçãooudetecnólogo,emqualqueráreadeTecnologiadaInformação,fornecidoporinstituiçãodeensinoreconhecidapeloMinistério
daEducação.


Exemplos de Atribuições: Elaborar e manter a política de segurança da informação do ambiente tecnológico e para a continuidade dos
negócios, prospectar soluções de segurança da informação e comunicações, realizar a análise dos recursos técnicos para possível
implantação,monitorarotráfegoeacessoaosambientescomputacionais,identificareorientarquantoaotratamentodevulnerabilidades,
avaliar notificações de alertas emitidos pelos diversos órgãos de segurança, tratar ocorrências reportadas e identificadas em processos
investigativospormeiodeanálisedetrilhasdeauditoria,bemcomoelaborarrelatóriosparaatendersolicitaçõesdeórgãosexternos.


SuporteTecnológico


Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou de tecnólogo, em qualquer área de
TecnologiadaInformação,fornecidoporinstituiçãodeensinoreconhecidapeloMinistériodaEducação.


ExemplosdeAtribuições:Definirpadrõesparaosuportetécnicoaoambientedeaplicações,Projetareadministraroambienteoperacional,
definindopadrõesparamonitoração,instalação,configuraçãoecustomizaçãodoparquedeservidores,estruturasdedadoseambientesde
bancodedados,baseandoͲsenasdiretrizestecnológicasenasmetodologiasadotadaspelaempresa,visandogarantirosmelhoresníveisde
serviçosrelativosàinfraestruturadetratamentodainformação,bemcomoassistirodesenvolvedornaimplantaçãoenamanutençãode
sistemas,quantoàutilizaçãodosrecursosdebancodedados.


CARGOͲANALISTADEPROCESSAMENTO


AmbienteProdutivo


Requisitos:Diplomaeoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodegraduaçãodenívelsuperioremAdministraçãode
Empresas, Administração da Produção,  Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Estatística, Informática, Matemática ou
Sistemas de Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou de tecnólogo, em
qualqueráreadeTecnologiadaInformação,fornecidoporinstituiçãodeensinoreconhecidapeloMinistériodaEducação.


ExemplosdeAtribuições:Interagirjuntoàsáreasdesustentaçãoedesenvolvimento,acompanhandoosprocessosdeproduçãodesistemas
e rotinas em implantação ou implantados, de acordo com as normas e instruções de  procedimentos, otimizando a performance dos
processosefornecendosoluçõesemcasodefalhas/problemasdetectados.


SustentaçãoTecnológica


Requisitos:Diplomaeoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodegraduaçãodenívelsuperioremAdministraçãode
Empresas, Administração da Produção,  Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Estatística, Informática, Matemática ou
Sistemas de Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou de tecnólogo, em
qualqueráreadeTecnologiadaInformação,fornecidoporinstituiçãodeensinoreconhecidapeloMinistériodaEducação.


ExemplosdeAtribuições:Manter,administraremonitorarosambientesoperacionais,aplicações,deredeedebancodedados,observando
os requisitos da política de segurança da informação e as diretrizes tecnológicas estabelecidas, acompanhando o tráfego de acesso aos
servidores, testando vulnerabilidades e avaliando notificações de alertas, visando garantir a disponibilidade de uso e otimização da
performancedoambiente.


CARGO–ENGENHEIRODESEGURANÇADOTRABALHO


EngenheirodeSegurançadoTrabalho


Requisitos:Diplomaoucertificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodegraduaçãodenívelsuperioremEngenhariaecursode
pósͲgraduaçãoemSegurançadoTrabalho,fornecidosporinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducaçãoeregistro
noConselhoRegionaldeEngenharia,ArquiteturaeAgronomia(CREA).


Exemplos de Atribuições: Elaborar e acompanhar as ações previstas para o desenvolvimento dos programas e normas de segurança do
trabalho,proporeimplementaraçõesdeHigieneedeSegurançadoTrabalho,emconjuntocomaequipetécnica;inspecionarcondiçõesdos
postosdetrabalhoedeutilizaçãodeequipamentosdeproteçãoindividualecoletiva,conformeprocedimentospréͲdefinidos;investigar,em
conjunto com a equipe, as circunstâncias causadoras de acidentes e propor medidas corretivas; identificar, sob orientação técnica,
irregularidades ocorridas e descrever suas características, fatores ambientais e agentes; auxiliar na especificação de sistemas e
equipamentosdesegurança;assessoraraComissãoInternadePrevençãodeAcidentes(CIPA)emseusprogramas;inspecionarossistemase
equipamentos de proteção contra incêndios, conforme procedimentos préͲdefinidos e participar da promoção de palestras, debates,
campanhas,treinamentosdesegurançaehigienedotrabalho.
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ANEXOII
CONTEÚDOPROGRAMÁTICO


CONTEÚDOGERALͲNÍVELSUPERIORA

COMPREENDEOSSEGUINTESPERFIS:Arquitetura,AuditoriaContábil,AuditoriaOperacional,Comunicação,Controladoria,Desenvolvimento
Organizacional,Documentação,Engenharia,EngenheirodeSegurançadoTrabalho,Finanças,Jurídico,PessoaseProcessoAdministrativoII.

LÍNGUAPORTUGUESA:Compreensãoeinterpretaçãodetexto.Aestruturadoparágrafo.Ortografia.Acentuaçãográfica.Crase.Pontuação.
Divisão silábica. Substantivos e adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Regência (verbal e nominal). Concordância
(verbalenominal).Estruturadoperíodosimplesecomposto.FonéticaeFonologia:encontrosvocálicoseconsonantais.Dígrafos.Morfologia
–classesdepalavras:artigo,substantivo,adjetivo,pronome,numeral,verboesuasflexões;advérbio,conjunção,preposiçãoeinterjeição.
Poética.Versificação.Elementosdecomunicação.Figurasdesintaxe.Noçõesdesemântica.Produçãotextual:coerênciaecoesão,tiposde
composiçãoefunçõesdalinguagem.OBSERVAÇÃO:considerandoqueoacordoortográficodalínguaportuguesapassaráavigorardeforma
obrigatória a partir de 01/01/2013 (Decreto 6583, de 29/09/2008), as questões do presente Concurso observarão a norma ortográfica
atualmenteemvigor.

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS OU ESPANHOL): correção gramatical; compreensão textual; organização e desenvolvimento de ideias;
qualidadedalinguagem.

INFORMÁTICA:Dispositivosdearmazenamento.Periféricosdeumcomputador.ConfiguraçõesbásicasdoWindowsXP/2000/VISTAeLINUX.
Aplicativos do Pacote Microsoft Office e BrOFFICE (Editor de Texto, Planilha de Cálculos e Apresentação). Configuração de impressoras.
NoçõesbásicasdeInterneteusodenavegadores.NoçõesbásicasdecorreioeletrônicoeenviodeeͲmails.

CONHECIMENTOS GERAIS: Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e atualidades.
Políticaspúblicas.Direitossociais.Éticaecidadania.Qualidadedevida.MeioAmbiente.Ecologia.Proteçãoepreservaçãoambiental.Faunae
flora. Mundo: continentes, divisão política e geográfica, países, capitais, oceanos, mares, rios e lagos. Cenário internacional: cultura,
economia,política,ambiente.Tecnologia:avançosedescobertascientíficasetecnológicas.Globalização.Informática.Fenômenosrecentes
ligados à internet: redes sociais, comunidades virtuais, novas tecnologias, equipamentos, aparelhos, formatos e padrões. Interesse geral:
assuntosnacionaisouinternacionais,amplamenteveiculados,nosúltimosdoisanos,pelaimprensafaladaouescritadecirculaçãonacional
oulocal,pelorádio,televisão,jornaise/ourevistasepelainternet.


CONTEÚDOGERALͲNÍVELSUPERIORB

COMPREENDEOSSEGUINTESPERFIS:AmbienteProdutivo,AnálisedeInformações,AnálisedeNegócios,AuditoriadeSistemas,Bancode
Dados,DesenvolvimentodeSistemas,Produção,RededeTelecomunicações,SegurançadaInformação,SuporteTecnológicoeSustentação
Tecnológica.

LÍNGUAPORTUGUESA:Compreensãoeinterpretaçãodetexto.Aestruturadoparágrafo.Ortografia.Acentuaçãográfica.Crase.Pontuação.
Divisão silábica. Substantivos e adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Regência (verbal e nominal). Concordância
(verbalenominal).Estruturadoperíodosimplesecomposto.FonéticaeFonologia:encontrosvocálicoseconsonantais.Dígrafos.Morfologia
–classesdepalavras:artigo,substantivo,adjetivo,pronome,numeral,verboesuasflexões;advérbio,conjunção,preposiçãoeinterjeição.
Poética.Versificação.Elementosdecomunicação.Figurasdesintaxe.Noçõesdesemântica.Produçãotextual:coerênciaecoesão,tiposde
composiçãoefunçõesdalinguagem.OBSERVAÇÃO:considerandoqueoacordoortográficodalínguaportuguesapassaráavigorardeforma
obrigatória a partir de 01/01/2013 (Decreto 6583, de 29/09/2008), as questões do presente Concurso observarão a norma ortográfica
atualmenteemvigor.

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS OU ESPANHOL): correção gramatical; compreensão textual; organização e desenvolvimento de ideias;
qualidadedalinguagem.

CONHECIMENTOS GERAIS: Brasil: geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e atualidades.
Políticaspúblicas.Direitossociais.Éticaecidadania.Qualidadedevida.MeioAmbiente.Ecologia.Proteçãoepreservaçãoambiental.Faunae
flora. Mundo: continentes, divisão política e geográfica, países, capitais, oceanos, mares, rios e lagos. Cenário internacional: cultura,
economia,política,ambiente.Tecnologia:avançosedescobertascientíficasetecnológicas.Globalização.Informática.Fenômenosrecentes
ligados à internet: redes sociais, comunidades virtuais, novas tecnologias, equipamentos, aparelhos, formatos e padrões. Interesse geral:
assuntosnacionaisouinternacionais,amplamenteveiculados,nosúltimosdoisanos,pelaimprensafaladaouescritadecirculaçãonacional
oulocal,pelorádio,televisão,jornaise/ourevistasepelainternet.
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CONHECIMENTOSESPECÍFICOS


CARGOͲANALISTADETECNOLOGIADAINFORMAÇÃO


AnálisedeInformações

EstatísticaDescritivaaanáliseexploratóriadedados:Distribuiçõesdefrequências:medidasdescritivasdetendênciacentralededispersão:
média, mediana, moda, quartis, resumo de 5 números, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, intervalos entre quartis, valores
atípicos,histogramas,boxploteramoefolhas;InferênciaEstatísticaClássica:Estimaçãopontual:métodosdeestimação,propriedadesdos
estimadores,estimaçãoporintervalos;Testesdehipóteses:médiaseproporções:testesunilateraisebilaterais,errosdotipoIedotipoII;
Níveldesignificânciaepotência,testetdeStudent,testesquiͲquadradoͲdeaderênciaedeindependênciaedehomogeneidadeemtabelas
de contingência; Cálculo das Probabilidades: Função de distribuição, função de probabilidade, função de densidade de probabilidade,
esperançaemomentos;Leidosgrandesnúmeros,teoremacentraldolimite,desigualdadesdeMarkoveChebychev;Distribuiçõesespeciais:
Binomial, Poisson, Normal e Exponencial; Teorema de Bayes, variáveis aleatórias discretas e contínuas; Probabilidade condicional e
independência;Modeloslineares;Regressãolinearsimples:mínimosquadrados,inferêncianomodeloderegressãosimples,coeficientede
determinação, previsão no modelo de regressão linear simples, análise de resíduos; Regressão múltipla; Amostragem: Espaço amostral,
eventos, definições básicas e axiomas; Técnicas de Amostragem aleatória simples: estimação do total, da média populacional e de
proporções, estimação da variância populacional; Amostragem estratificada: estimação do total, da média populacional e de proporções;
Alocaçãodaamostranosestratos:alocaçãoproporcional,uniforme,ótimadeNeyman;Determinaçãodotamanhodaamostra;Amostragem
sistemática; Estatística Multivariada e Técnicas de DataMining: Inferências sobre vetores de médias; análise de componentes principais;
análise fatorial; análise discriminante, análise de conglomerados (clusters); Análise de Desvios, visualização, classificação, análise de
associações,agrupamento(Clustering)esegmentação;NoçõesdeDataMining:Conceitosbásicos;KDD(BuscadeConhecimentoembancos
dedados)esuasetapas.


AnálisedeNegócio

Administração financeira e orçamentária; Ambientes operacionais/ambientes tecnológicos; Conceitos básicos de métricas de
desenvolvimentodesoftware(PontosdeFunção);Elaboraçãodeorçamentos;Engenhariadesoftware;Gestãodecontratos;Inglêstécnico;
LeideLicitações(Leino8.666/93)ealteraçõesposteriores;Linguagensdeprogramação;Metodologiasedocumentosusadosemtestede
software;Metodologiasepadrõesdegerenciamentodeprodutoseprojeto;Metodologiasetécnicasparaarquiteturaeprojetosoftware
com orientação a objetos e para arquitetura e projeto software estruturado; Metodologias, técnicas e processos de desenvolvimento de
sistemasestruturados;Metodologias,técnicaseprocessosdedesenvolvimentodesistemaswebewebservices;Métricasdequalidadede
software;Modelagemdeprocessosdenegócios;NoçõesdegerenciamentodeprojetosbaseadasnoPMBok;Princípiosbásicosdagestão
pública;Direitoadministrativo;gestãodecontratos;LeideLicitações(Leino8.666/93)ealterações;Redaçãocomercial;Técnicasdeanálise
e modelagem de dados; Técnicas de levantamento e gerenciamento de requisitos; Técnicas de modelagem de BI (Business Inteligence) e
Datamining;Técnicasdemodelagemdeprocessos.


Arquitetura

Administraçãoecontroledeestoquedemateriais;Decreto5.450de17/7/2002–InstituiuamodalidadedePregãoEletrônico;Decretonº
5.450, de 31/05/2005 – regulamenta o Pregão na forma Eletrônica; Direito Administrativo; Elaboração de orçamento de obras (preços
unitários, quantitativos e insumos); Estrutura Administrativa; Ética Pública; Gerenciamento e fiscalização de projetos e obras; Inglês;
Legislação (Técnica): Lei 5.194/1966, Lei 6.496/1977, Resoluções do CONFEA 218/1973; 307/1986 e 317/1986; Lei 8.666 de 21/06/1993 Ͳ
instituinormasgeraisparalicitaçõesecontratosdaAdministraçãoPública;Leinº10.520,de17/07/2002–instituiamodalidadedelicitação
Pregão;PlanejamentoeGestãoOrganizacional.


AuditoriaContábil

Acórdãos;DecisõesesúmulasdoTCU;Administraçãodecustos;Administraçãodemateriais;Administraçãodeorçamento;Administração
financeira; Ambiente Notes; Ambiente Open Office; Ambientes tecnológicos; Análise de processos; Aplicativos de extração e análise de
dados;AuditoriaͲConceitos,normasetécnicas;Avaliaçãoderesultados;Gerenciamentodecontratosdeprestaçãodeserviços;Diretrizes
do DEST Ͳ Ministério do Planejamento; Estruturação de relatório de prestação de contas de Empresas Públicas; Indicadores de gestão;
Índices econômicos; Instrução normativa do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal; Legislação societária comercial e
aplicável a empresa pública; Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC; Legislação fiscal; Legislação tributária; Lei 8.666/93 e alterações
posteriores; Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO); Manual do Instituto dos Auditores Internos do Brasil; Metodologia de auditoria;
LevantamentoeanálisedeProcessos.


AuditoriadeSistemas

AuditoriaͲConceitos,NormaseTécnicas:Conceito,evolução.Auditoriainternaeexterna:papéis.AuditoriainternasegundooIIA(Institute
of Internal Auditors); Normas de auditoria. Normas internacionais para o exercício profissional da auditoria interna. Normas da INTOSAI:
Códigodeéticaepadrõesdeauditoria;Normasbrasileirasparaoexercíciodeauditoriainterna:independência,competênciaprofissional,
âmbito de trabalho, execução do trabalho e administração da área de auditoria interna. Função da auditoria Interna. Normas do CFC
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(ConselhoFederaldeContabilidade):ResoluçãoCFCnº820/97ͲNBCT11NormasdeAuditoriaIndependentedasDemonstraçõesContábeis,
Resolução CFC nº 986/2003 Ͳ NBC T 12 Da Auditoria Interna; Governança e análise de risco. Governança no setor público. O papel da
auditorianaestruturadegovernança.Estruturaconceitualdeanálisederisco(COSO).Elementosderiscoecontrole.Aplicaçãodaestrutura
conceitual de análise de risco; Auditoria no setor público federal. Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de
atuação.Formasetipos;OSistemadeControleInternodoPoderExecutivoFederal:finalidades,atividades,organizaçãoecompetências(Lei
nº 10.180/2001, Decreto nº 3.591/2000 e suas alterações; A Metodologia de Trabalho do Sistema de Controle Interno Ͳ SCI (Instrução
NormativaSFC/MFnº01,de06/04/2001,publicadanoDOUde12/04/2001,seçãoI,pág.12).ObjetivoseabrangênciadeatuaçãodoSCI;
Planejamento dos Trabalhos de Auditoria. Execução dos Trabalhos de Auditoria: Programas de Auditoria. Papéis de trabalho. Testes de
auditoria. Contingências. Amostragem estatística em auditoria. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco em
auditoria. Evidência em auditoria. Eventos ou transações subsequentes. Revisão analítica. Técnicas e procedimentos de Auditoria;
Comunicaçãodosresultados:relatóriosdeauditoriaepareceres;Auditoriadesistemaseseupapelnasorganizações;ConhecimentosGerais
de TIC: Tecnologia da informação e sua aplicação; Análise, projeto, desenvolvimento e implementação de sistemas; Controles internos e
documentaçãodesistemasdeinformação;Operações,comunicaçõeseredesdecomputadores;Técnicasdeextração,análiseecomparação
dedados;Sistemasoperacionais;Estruturasdedados,conceitosegerenciamentodebasesdedados;Processamentodistribuído;Linguagens
eprocedimentosdeprogramaçãodecomputadores;GestãodeTecnologiadaInformação:COBIT4.1:aspectosgerais,estrutura,conceitos,
finalidade, modelo de maturidade, objetivos de controle, objetivos de negócios e objetivos de TI, domínios e processos; Qualidade de
softwareͲCMMIeMPSͲBR:conceitosbásicos,estruturaeobjetivos;GerenciamentodeserviçosdeTIͲITILV3:conceitos,papéisgenéricos,
ciclo de vida dos serviços; Gerenciamento de projetos de TI Ͳ PMBOK: conceitos de gerenciamento de projetos, ciclo de vida de projeto,
conceitosbásicoseestruturadoPMBOK;SegurançadaInformação:Gestãodesegurançadainformação:classificaçãoecontroledeativos
de informação, segurança de ambientes físicos e lógicos, controles de acesso, segurança de serviços terceirizados; Gestão de riscos:
planejamento, identificação e análise de riscos, plano de continuidade de negócio; Política de segurança da informação: processos de
definição,implantaçãoegestãodepolíticasdesegurançaeauditoria;Sistemasdebackup:tiposdebackups,planosdecontingênciaemeios
dearmazenamentoparabackups;Dispositivosdesegurançaderedesdecomputadores:firewalls,detectoresdeintrusão(IDSeIPS),proxies,
NAT, sniffers; Ataques a redes de computadores: prevenção e tratamento de incidentes, tipos de ataques (spoofing, flood, DoS, DdoS,
phising);Malwares:vírusdecomputador,cavalodetroia,adware,spyware,backdoors,keylogger,worm;Criptografia:princípios,aplicações,
algoritmos simétricos e assimétricos, certificação e assinatura digital; NBR ISO/IEC 17799:2005 e 27001:2006: estrutura, objetivos e
conceitosgerais;Outrosconhecimentos:Inglêstécnico;Redaçãoderelatóriostécnicos.


AuditoriaOperacional

Acórdãos,DecisõesesúmulasdoTCU;AdministraçãodeMateriais;AdministraçãodeOrçamento;AdministraçãodePessoal;Administração
e Gestão de Contratos; Administração Financeira; Administração Patrimonial; Ambientes Tecnológicos; Análise de Processos; Auditoria de
Qualidade; Comunicação Oral e Escrita; Conceitos, Normas e técnicas de Auditoria; Constituição Federal; Decreto nº 3.591 – Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal; Direito Administrativo e Comercial; Estatística; Ferramentas de Automação de Escritório;
Gestão de Projetos; Inglês Técnico; Legislação Societária  e Comercial  aplicável a Empresa Pública; Legislação Trabalhista; Legislação
Tributária; Lei de Licitações (Lei no 8.666/93) e alterações posteriores; Mapeamento e Análise de Processos; Metodologia de auditoria;
Organização e Métodos; Pregão eletrônico/presencial; Previdência Complementar; Redação de relatórios técnicos; Técnicas de extração,
análiseecomparaçãodedados.


BancodeDados

AdministraçãodeBancodeDados;AdministraçãodoAmbienteOperacional;AmbientedeProdução(Infra/estrutura);AmbientedeRede;
AmbienteFísicoeOperacional;Análisedeimpactos,custos,riscosebenefíciosdamudança;Análisedeviabilidadetécnicadeprojetosde
desenvolvimentodesistemas;Armazenamentodesoftware;Análiseetratamentodevulnerabilidades;Arquiteturadesistemas;Controlede
acessoaobancodedados;Cargaecapacidadedeprodução;Configuraçãodeambienteeespecificaçãodehardware;Controledequalidade
das imagens; Digitalização de imagens; Desenvolvimento e análise do processo de produção; Ferramentas de monitoração do ambiente;
Gerênciadefalhasdoambientedeprodução;Contabilizaçãodosserviçosderede;Planodecontingência;Políticasdesegurança;Redesde
telecomunicações Ͳ LAN e WAN; Segurança e contingência do ambiente operacional; Monitoração e gerenciamento de acesso à rede;
Soluçõesdegerenciamentoderedes;Tecnologiadetelecomunicações–LANeWAN;Usodemétricasdedesempenho.


Comunicação

Comunicação de Crise. Política, Economia, Negócios e Cultura; Realidade Socioeconômica, Política Brasileira e Geopolítica Mundial; As
informações e a sua extensão política editorial; Texto jornalístico: a linguagem jornalística: estrutura e texto; Sociologia da Comunicação;
Cibercultura e Produção Digital; Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias; Temas Emergentes da Comunicação: Novas
TecnologiasdeComunicação;ComunicaçãoOnͲline.MídiasWebeDigitais;MídiasSociais(wikis,blogs,podcastsetc);Modelosteóricosde
comunicação e os processos de significado; Teoria da Comunicação; Ética e Legislação Publicitária; Comunicação Organizacional;
ComunicaçãoIntegrada.IdentidadeeImagemCorporativa;Perfildapropagandainstitucionaleeducativa;PesquisadeMídia;Produçãode
Rádio, TV e Cinema; Produção Gráfica; Criação e Direção de Arte; Pesquisa de Imagem, Opinião e Mercado; Promoção e Merchandising;
Redação Publicitária; Reputação Corporativa; Marketing Social. Gestão de Marcas; Psicologia da Comunicação Empresarial: Planejamento
EstratégicodeComunicação;PublicidadeePropaganda:PlanejamentoPublicitário.
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Controladoria

AnáliseComparativadecustosepreços;Apropriaçãodoscustosdeacordocomtipoenatureza;Elaboraçãodepropostaorçamentáriade
empresa estatal, acompanhamento e controle do compromissamento e realização orçamentária; Análise e execução orçamentária e dos
custos, acompanhadas de relatórios, tabelas e gráficos; Contribuição para o PIS/PASEP nas modalidades cumulativa e não cumulativa;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Ͳ CSLL; Critérios de classificação e avaliação do patrimônio; Elaboração de demonstrações
contábeis; Declarações para a Receita Federal (DIPJ, DIRF, DCTF, DACON, PER/DCOMP); Fluxo de caixa; Legislação Tributária; Métodos
tradicionais deanálise econômicoͲfinanceira; Princípios de contabilidade e Normas expedidaspelo Comitê dePronunciamentos contábeis
(CPC’s);Provisõestributárias,ImpostasdeRendadePessoaJurídica–IRPJ;Retençõesdetributosfederaisemunicipais.


DesenvolvimentodeSistemas

RedesdeComputadores–ConceitosBásicos;Comunicaçãodedados;ArquiteturaOSIdaISO;Segurança;ArquiteturaDistribuída:Principais
conceitos e componentes; Modelo Cliente/Servidor em 2, 3 e N camadas; Conceitos de Internet, Intranet, Extranet; Análise de Sistemas:
Análise e projeto estruturado de sistemas; Modelagem funcional; Modelagem de processos; Análise e projeto orientado a objetos com
notação UML (conceitos gerais); Diagrama de casos de uso, diagrama de classes/objetos; diagrama de estados; diagrama de
colaboração/comunicação; diagrama de sequência, diagrama de atividades; diagrama de componentes; diagrama de implementação;
Projeto de interfaces; Padrões de Projetos (design patterns; Uso/conceitos de ferramentas de suporte à análise e projetos orientados a
objetos; Uso/conceitos de ferramentas CASE de implementação de códigosemprojetos orientados a objetos; Bancode Dados: Níveis da
Arquitetura de banco de dados; Bancos de dados relacionais e utilitários. Modelagem de Dados – Modelo entidadeͲrelacionamento;
Mapeamento do modelo entidadeͲrelacionamento para o modelo objeto relacional; Modelo relacional. SQL (ANSI) – Conceitos gerais;
Principaisinstruçõesdemanipulaçãodedados;UsodoJoin;NoçõesdeProcedures,Functions,Triggers,Restrição,Integridade,segurança
emBancodeDadoseSubconsultas(“subqueries”);ElaboraçãodeconsultasSQLqueretornemainformaçãodesejadaapartirdeummodelo
dedadospréͲestabelecido(traduçãodeconsultasemportuguêscorrenteparaSQL);EngenhariadeSoftware:PrincípiosdeEngenhariade
Software; Processos de Software – engenharia de sistemas e da informação; Gerenciamento de projetos de software (planejamento,
monitoraçãoecontroledeprojetos,análisedepontosdefunção,gerênciaderequisitos,gerênciadeconfiguraçãoemudanças);Engenharia
derequisitos;Projeto(design);Verificação,Validaçãoetestes;ProcessodeTestesdeSoftware(Conceitos,Fases,TécnicaseAutomaçãode
Testes); Técnicas de Revisão de Software (Inspeção, Walkthrough, Pair Programming); Planejamento, controle e garantia da qualidade e
manutenção;Modelosdeciclodevida(cascata,prototipação,modeloevolutivo,modeloincremental,modeloespiral,modeloorientadoa
reuso);Processodedesenvolvimentodesoftwareunificado–UnifiedProcess;Modelosdemelhoriadequalidadedeprocessoeproduto–
CMM/CMMI, ISO 12207, ISO 9126.; Gerenciamento de Projetos – Conceitos; Planejamento, Acompanhamento e Controle de Projetos
(GerênciadeEscopo,EstruturadeDecomposiçãodeTarefa–EDT,GerênciadeTempo,deCustos,deQualidade,deRecursosHumanos,de
Comunicação,deRiscos,deAquisiçãoeGerênciadeIntegração);TécnicasdeProgramação:Lógicaformal;Algoritmoseestruturadedados;
Noçõesdecomplexidadedealgoritmo;Estruturassequenciais,condicionaisederepetição;Programaçãoorientadaaobjetos(conceitosde
orientação por objetos, herança, polimorfismo, propriedades, objetos, classes, interfaces, métodos, encapsulamento, sobrecarga);
Programaçãoporeventos;DesenvolvimentoJavaEE–EspecificaçãoJavaEE;ConceitodeservidordeaplicaçãoContainerwebeEJB;Padrões
eantiͲpadrõesdeprojetoJavaEE;PadrãoMVCdeProjeto;UsodalinguagemJava;SHELLLinux;Softwareparaversionamentoeguardade
fontes;FerramentacaseparaJava;Modelagem,ProjetoeConstruçãodeProcessosdeDataWarehouseeaplicaçõesOLAP.


DesenvolvimentoOrganizacional

Benchmarking; Elaboração de organogramas e fluxogramas; Gestão de projetos (PMBOK); Indicadores desempenho empresarial;
Manualização e normalização; Mapeamento, análise e melhoria deprocessosde trabalho; Metodologias de qualidade paragestão de TIC
(Cobit, ITIL e CMMi); Papel da DATAPREV na Previdência Social; Técnicas e ferramentas de qualidade; Planejamento operacional, tático e
estratégico.


Documentação

Aplicação de tecnologias (GED, microfilmagem, digitalização e certificação digital); Avaliação e seleção de documentos e tabelas de
temporalidade e destinação de documentos; Conservação e restauração de documentos; Gerenciamento arquivístico de documentos
eletrônicos;Gestãodedocumentos:protocolo,sistemasemétodosdearquivamento;LegislaçãoArquivistica;NormasISADͲG,ISAARͲCPFe
NOBRADE;Planosdearranjoedescrição,elaboraçãodeInstrumentosdepesquisaerecuperaçãodedocumentos;Planosdeclassificaçãode
documentos; Política de Segurança da Informação, Certificação digital; Política Nacional de Arquivos, Regulamentação sobre a
microfilmagemdedocumentosoficiais;ResoluçõesdoConarq;SistemadeGestãodeDocumentosdeArquivo–SIGA;Teoriadastrêsidades
e noções do princípio da proveniência; Tipologia documental e princípios da Diplomática, Conceitos e Terminologia Arquivística e do
ConselhoNacionaldeArquivos;Tratamentotécnicodainformaçãoarquivística.


Engenharia

Administraçãoecontroledeestoquedemateriais;Decreto5.450de17/7/2002–InstituiuamodalidadedePregãoEletrônico;Decretonº
5.450, de 31/05/2005 – regulamenta o Pregão na forma Eletrônica; Direito Administrativo; Elaboração de orçamento de obras (preços
unitários,quantitativoseinsumos);Engenhariaelétricaembaixatensão;EstruturaAdministrativa;ÉticaPública;FerramentasdeAutomação
de Escritório (editor de textos e planilhas eletrônicas); Gerenciamento e fiscalização de projetos e obras; Gestão de contratos com
fornecedores na administração pública; Inglês; Legislação (Técnica): Lei 5.194/1966, Lei 6.496/1977, Resoluções do COFEA 218/1973;
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307/1986e317/1986;Lei8.666de21/06/1993ͲinstituinormasgeraisparalicitaçõesecontratosdaAdministraçãoPública;Leinº10.520,
de17/07/2002–instituiamodalidadedelicitaçãoPregão;PlanejamentoeGestãoOrganizacional.


Finanças

Aplicação das normas tributárias e fiscais; Controle e avaliação de resultados; Controle financeiro; Elaboração de planilhas financeiras e
relatóriostécnicosegerenciais;Fluxodecaixa;NormasTributáriaseFiscais;Processodemelhoriaspararedução/acréscimodedespesas;
Processospararedução/acréscimodasdemandasdeserviços.


Jurídico

Conhecimento de súmulas e enunciados dos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST) e do TCU; Direito Administrativo; Direito Civil; Direito
Constitucional;Direitoprocessualcivil;Direitotrabalhista;DireitoTributário;DireitoPenal;Normaseportariasdemedicinaesegurançado
trabalhodoMinistériodeTrabalho;Visãosistêmicadossubsistemasdegestãodepessoas.


Pessoas

Administração de cargos e carreiras; Avaliação de resultados; Avaliação de Desempenho; Gerenciamento de projeto e Políticas Públicas
Sociais e Ambientais; Gestão do conhecimento; Treinamento e Desenvolvimento; Gestão por Competências; Instrutoria; Metodologia de
captação de pessoas por meio de Concurso Público; Clima Organizacional; Metodologias de pesquisa; Negociação; Programa de estagio;
ProgramadeParticipaçãonosLucroseResultados;Recrutamentoeseleção;Técnicasdemetodologiasdeensinoeaprendizagempresencial
e ensino a distância; Tendências e práticas de remuneração e benefícios do mercado de trabalho; Conhecimento das Políticas Públicas
SociaiseAmbientais;ConsolidaçãodasLeisTrabalhistas;LegislaçãoTrabalhista.


ProcessoAdministrativoII

Administração de conflitos; Administração e controle de estoque de materiais; Análise de processos e avaliação de resultados;
Benchmarking; Comunicação corporativa; Contrato com fornecedores; Decreto 5.450 de 17/7/2002 – Instituiu a modalidade de Pregão
Eletrônico; Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 – regulamenta o Pregão na forma Eletrônica; Ética Pública e Direito Administrativo;
Ferramentas de controle e avaliação de resultados; Ferramentas de gerenciamento de projetos; Ferramentas de qualidade (métricas de
avaliação);Gestãodecontratos;Gestãodeinformaçõesgerenciais;GestãodeProjetos;Indicadoresdedesempenhoegestão;Investimentos
e despesas; Lei 8.666 de 21/06/1993 Ͳ institui normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública; Lei nº 10.520, de
17/07/2002–instituiamodalidadedelicitaçãoPregão;Metodologiadepesquisa;Metodologiadeplanejamentoestratégicoeoperacional;
Negociação; Noções de Gestão da Cadeia de Suprimentos; Perspectivas de redução/acréscimo de despesas; Planejamento e Gestão
Organizacional;Processosdecompras;Programasdemudançasededesenvolvimentosorganizacional.


Produção

Administração da Produção: utilização de técnicas de PCP; Certificação digital; Conceitos básicos de ITIL: gerenciamento de Incidentes;
Criptografia;Ferramentasdeautomaçãodeescritório;Ferramentasdedesenvolvimentoemanutençãodesite;Ferramentasdesegurança
deredeecontroledeacesso;Gerenciamentodasegurançadainformação (continuidadedenegócios);Gerenciamentodeautenticaçãoe
autorização de acesso; Gerenciamento de Incidentes, problemas, de mudanças, de configurações, da disponibilidade, da capacidade, da
continuidadedosserviçosdeTI,doníveldeserviços;Gerenciamentodeprojetos;GestãodeServiçosdeTI:conhecimentodaspráticasde
gestãodeTIecomunicação;Normasepadrõesdesegurançatecnológica;PlataformasdeoperaçõesemLINUX/UNIX/WINDOWS;Práticas
decontingênciaecontinuidadedosserviços;Práticasdegestãodaqualidade;Técnicasdeanálisedeimpactos,custos,riscosebenefíciosda
mudança; Técnicas de análise de viabilidade técnica de projetos de desenvolvimento de sistemas; Técnicas de análise e tratamento de
vulnerabilidades; Técnicas de arranjo físico e fluxo de processo; Técnicas de avaliação de carga e capacidade de produção; Técnicas de
planejamento de capacidade; Técnicas que possibilitem o desenvolvimento e análise do processo de produção; Conhecimentos em
modelagemdeprocessodenegócios;Conhecimentosemferramentasdemodelagemdeprocessos.


RededeTelecomunicações

Arquiteturaderedes;Arquiteturadesistemas(básico);Bancodedados(básico);Certificaçãodigital;Configuraçãodeambiente;Ethernet;
Ferramentasdeautomaçãodeescritório;Funcionalidadesdeequipamentosderede(roteadores,switches);GerenciamentodeAutenticação
e Autorização; Instalação do Ambiente Operacional; Lógica de programação (básico); Modelo OSI; Monitoração de redes; Processo de
desenvolvimento de sistemas; Programação de scripts (básico); Projetos de redes locais; Projetos de redes longa distância; Protocolos de
gerenciamento: SNMP; Frame Relay; MPLS; ATM; Protocolos de LAN; Qualidade de Serviços – QoS; Sistemas Operacionais (Windows XP,
Windows2000eLinux);TecnologiasdeTelecomunicações–LANeWAN:TCPͲIPbásicoeavançado;Topologiasderedes;VPNͲSegurançade
RedeeControledeAcesso:noçõesdesegurançaderede.
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SegurançadaInformação

Conceitos básicos de confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade; Segregação de Funções; Gestão de mudanças;
Vulnerabilidade, risco e ameaça; Política de segurança da informação e comunicações; Gestão de ativos; Classificação da informação;
Códigos maliciosos: Vírus, vermes (worms), cavalos de troia, programas espiões (spyware e adware), capturadores de teclas (keyloggers),
backdoors,rootkits;ConhecimentodeGerenciamentodeRiscosdeSegurançadaInformaçãoeComunicações;ConhecimentodeAnálisede
Tratamento de Vulnerabilidades; Gestão de Continuidade de Negócios; Normas NBR ISO/IEC 27001,27002 e 27005; Normas NBR ISO/IEC
15999;SistemasOperacionaisparaEstaçõesdeTrabalhoeServidores(Windows2000,WindowsXP,WindowsVista,Windows7,Windows
Server2000/2003/2008eLinux):Instalaçãodoambienteoperacional,Configuraçãodeambiente,Sistemadearquivos,Gerenciamentode
AutenticaçãoeAutorização,ConhecimentosdeVirtualização;Redes:Conhecimentosdearquiteturasetopologias,Conhecimentosbásicos
de Serviços de Rede e componentes, Protocolo TCP/IP, Padrões IEEE 802.xx; Conhecimentos básicos de servidores de aplicação Web:
Internet Information Services (IIS) e Apache; Criptografia de chave pública (assimétrica), Criptografia de chave secreta (simérica), Hashes
criptograficos;CertificaçãoDigital;Autenticação,autorizaçãoeauditoria,Controledeacessobaseadoempapéis(RoleBasedAccessControl
–RBAC),Autenticaçãoforte(baseadaemdoisoumaisfatores)SinglesignͲon;Filtragemdetráfegocomfirewallsoulistasdecontrolede
acesso(ACLs);Ataquesdenegaçãodeserviço(DenialofService–DoS)eataquesdistribuídosdenegaçãodeserviço(DistributedDenialof
Service – DdoS); Sistemas de detecção de intrusão (Intrusion Detection Systems – IDS) e sistemas de prevenção de intrusão (Intrusion
Prevention Systems – IPS); Comunicação segura com Secure Sockets Layer – SSL e Transport Layer Security – TLS; Padrões de
InteroperabilidadedoGovernoBrasileiro(eͲPING).


SuporteTecnológico

Administraçãodaprodução;Ambientedeprodução(Infraestrutura);Ambientefísicoeoperacional;Ambientestecnológicos(prospecção);
Análise de impactos, custos, riscos e benefícios da mudança; Análise de viabilidade técnica de projetos de desenvolvimento de sistemas;
Análise e tratamento de vulnerabilidades; Arquitetura de sistemas; Avaliação e otimização de performance; BI Ͳ Business Inteligence;
Certificaçãodigital;Planejamentodecapacidade;Processodedesenvolvimentodesoluções(CMMIeMPSBR);Principaisfuncionalidadesdos
sistemasemprodução;Processodedesenvolvimento,testes,homologaçãoeimplantaçãodeSistemas;Relacionamento/interfacesentreos
sistemaseserviçosemprodução;Processodedesenvolvimentodesistemas;Segurançaecontingênciadoambienteoperacional;Software
livreintermediário;Softwaresservidoresdeaplicação;Rededetelecomunicações–LANeWAN.


CARGOͲANALISTADEPROCESSAMENTO


AmbienteProdutivo

Ferramentaseutilitáriosdosistemaoperacional;Sistemasoperacionais(WindowsXP,Windows2000,UnixRedHateLinux);Configuração
deambiente;gerenciamentodeautenticaçãoeautorização;instalaçãodoambienteoperacional;Ferramentasdemonitoraçãodoambiente
operacional; Gerência de falhas do ambiente de produção; Administração do ambiente operacional; Softwares servidores de aplicação;
Administração de banco de dados; Ferramentas e utilitários de BD; Controle de acesso ao BD; Análise de impactos e riscos do ambiente
operacional; Ambiente de rede; Linguagens de programação; Fundamentos de ITIL; Fundamentos de CobiT; Gerenciamento de nível de
serviço,deproblemas,demudanças;deliberação;daconfiguração;Gerenciamentodeperformancedosserviço,avaliaçãoe otimização;
Construção de cronogramas; Programação de produção; Construção de indicadores da produção; Análise e melhoria do processo de
produção;Processosemetodologiasdedesenvolvimentodesistemas;arquiteturadesistemas;Inglêstécnico.


SustentaçãoTecnológica

Administraçãodebancodedados;Arquiteturaderedes;Ataquesdenegaçãodeserviço(DenialofService–DoS)eataquesdistribuídosde
negaçãodeserviço(DistributedDenialofService–DDoS);Avaliaçãoeotimizaçãodeperformance;Certificaçãodigital;Códigosmaliciosos:
vírus, vermes (worms), cavalos de troia, programas espiões (spyware e adware), capturadores de teclas (keyloggers), backdoors, rootkits;
Comunicação segura com Secure Sockets Layer – SSL e Transport Layer Security – TLS; Configuração de ambiente, gerenciamento de
autenticação e autorização; Configuração/instalação do ambiente operacional; Controle de acesso ao banco de dados; Ferramentas de
monitoração do ambiente de aplicação; Ferramentas de segurança de rede e controle de acesso; Ferramentas e utilitários de banco de
dados;Ferramentaseutilitáriosdosistemaoperacionaledemonitoraçãodoambienteoperacional:avaliaçãoeotimizaçãodeperformance;
Filtragemdetráfegocomfirewallsoulistasdecontroledeacesso(ACLs);Funcionalidadesdeequipamentosderede(roteadores,switches;
Gerenciamento de autenticação e autorização de acesso; Gerenciamento de performance; Gerenciamento, avaliação e otimização de
performance;Inglêstécnico;Métricasdedesempenhoeprocedimentosparamonitoraçãodebancodedados;ModeloOSI;Monitoraçãode
redesTCPͲIP:básicoeavançado;NoçõesdeSegurançadaInformaçãoeComunicações:análiseetratamentodevulnerabilidades;Políticade
segurançadainformaçãoecomunicações;Protocolosdegerenciamento:SNMP;ProtocolosdeLAN:Ethernet;Qualidadedeserviço–QoS;
Segregaçãodefunções,vulnerabilidade,riscoeameaça;Segurançaderede;SGBDs;Sistemasdedetecçãodeintrusão(IntrusionDetection
Systems – IDS) e sistemas de prevenção de intrusão (Intrusion Prevention Systems – IPS); Sistemas operacionais (Windows XP, Windows
2000,UnixAIXeHPͲUX,RedHatLinuxeDebian);Soluçãodebackup;Storage;Tecnologiasdeambientedeaplicação;Topologiasderedes;
Usodemétricasdedesempenho.
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CARGO–ENGENHEIRODESEGURANÇADOTRABALHO


EngenheirodeSegurançadoTrabalho

Conhecimento sobre as Normas Regulamentadoras (NR) da ABNT relacionadas à Segurança do Trabalho; Estrutura Administrativa; Ética
Pública;FerramentasdeAutomaçãodeEscritório(editordetextoseplanilhaseletrônicas);Gerenciamentoefiscalizaçãodeprojetoseobras
deengenharia;Inglês;Legislação(Técnica):Lei5.194/1966,Lei6.496/1977;Lei8.666de21/06/1993Ͳinstituinormasgeraisparalicitaçõese
contratos da Administração Pública; Noções de gestão de serviços terceirizados (infraestrutura); Redação empresarial; Resoluções do
CONFEA218/1973;307/1986e317/1986.
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ANEXOIII
CIDADESDEPROVA


REGIÃO

Norte

Nordeste

CentroͲOeste

Sudeste

Sul

ESTADO

CIDADEDEPROVA

Acre

RioBranco

Amapá

Macapá

Amazonas

Manaus

Pará

Belém

Rondônia

PortoVelho

Roraima

BoaVista

Tocantins

Palmas

Alagoas

Maceió

Bahia

Salvador

Ceará

Fortaleza

Paraíba

JoãoPessoa

Maranhão

SãoLuís

Pernambuco

Recife

Piauí

Teresina

RioGrandedoNorte

Natal

Sergipe

Aracaju

DistritoFederal

Brasília

Goiás

Goiânia

MatoGrosso

Cuiabá

MatoGrossodoSul

CampoGrande

EspíritoSanto

Vitória

MinasGerais

BeloHorizonte

RiodeJaneiro

RiodeJaneiro

SãoPaulo

SãoPaulo

Paraná

Curitiba

RioGrandedoSul

PortoAlegre

SantaCatarina

Florianópolis
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ANEXOIV
MODELODEREQUERIMENTOPARACANDIDATOPORTADORDE
DEFICIÊNCIAE/OUNECESSIDADESESPECIAIS


REQUERIMENTODEVAGACOMOPORTADORDEDEFICIÊNCIA

O(A) Sr(a). _________________________________________________________________________________________________, CPF nº
______________________________, candidato(a) ao cargo de _________________________________________________ no Concurso
Públiconº01/2011daDATAPREV,de02demaiode2011,vemrequerervagaespecialcomoPORTADORDEDEFICIÊNCIA.Nessaocasião,
o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
RelacionadosàSaúde(CIDͲ10),noqualconstamosseguintesdados:
Tipodedeficiênciadequeéportador:______________________________________________________________________________.
Códigocorrespondenteda(CIDͲ10):_______________________________________________________________________________.
NomeenúmeroderegistronoConselhoRegionaldeMedicina(CRM)domédicoresponsávelpelolaudo:
__________________________________________________________________________________________________________________.

OBSERVAÇÃO:nãoserãoconsideradoscomodeficiênciaosdistúrbiosdeacuidadevisualpassíveisdecorreçãosimples,taiscomo,miopia,
astigmatismo,estrabismoecongêneres.

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua situação, nos
termosdoDecretonº5.296,de2dedezembrode2004,publicadonoDiárioOficialdaUniãode03dedezembrode2004,especialmenteno
que concerne ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitandoͲse à perda dos direitos requeridos em caso de não homologação de sua
situação,porocasiãodarealizaçãodaperíciamédica.


REQUERIMENTODEPROVAESPECIALE/OUDETRATAMENTOESPECIAL


Dadosparaaplicaçãodeprovaespecial:marcarcomumXnoquadrado,casonecessite,ounão,deprovaespeciale/outratamentoespecial.
Emcasopositivo,discriminarotipodeprovae/ounecessidade.

NÃOHÁNECESSIDADEDEPROVAESPECIALE/OUDETRATAMENTOESPECIAL.
HÁNECESSIDADEDEPROVAESPECIALE/OUDETRATAMENTOESPECIAL.











________________________________,______de_____________________de2011.

______________________________________________
Assinaturado(a)Candidato(a)
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ANEXOV
CRONOGRAMADEFASES*
PublicaçãodoEditaldeAbertura
PeríododeInscrições(inícioàs10hde03/05/11etérminoàs12hde06/06/11)
Últimodiaparapagamentodataxadeinscrição
HomologaçãodosPortadoresdeDeficiência
HomologaçãodasNecessidadesEspeciais
PublicaçãodoComprovantedeinscriçãodefinitivo(locaisdeprova)
AplicaçãodasProvasObjetivaseDiscursivas(14h–horáriodeBrasília)
PublicaçãodoGabaritoPreliminar–ProvaObjetiva(após23h)
Prazoparainterposiçãoderecurso–GabaritoPreliminar
PublicaçãodoResultadoPreliminar–ProvaObjetiva
Prazoparainterposiçãoderecurso–ResultadoPreliminarProvaObjetiva
PublicaçãodeResultadoDefinitivo–ProvaObjetiva
PublicaçãodoResultadoPreliminar–ProvaDiscursiva
Prazoparainterposiçãoderecurso–ResultadoPreliminarProvaDiscursiva
PublicaçãodeResultadoDefinitivo–ProvaDiscursiva
PublicaçãoEditaldeConvocação–ProvadeTítulos
Prazoparapostagemdadocumentação–ProvadeTítulos
PublicaçãodoResultadoPreliminar–ProvadeTítulos
Prazoparainterposiçãoderecurso–ResultadoPreliminarProvadeTítulos
PublicaçãodeResultadoDefinitivo–ProvadeTítulos
PublicaçãodoResultadoFinaldoConcursoPúbliconº01/2011nositedoINSTITUTOQUADRIX
PublicaçãodoResultadoFinaldoConcursoPúbliconº01/2011noDiárioOficialdaUnião

03/05/11
03/05/11a06/06/11
06/06/11
16/06/11
16/06/11
13/06/11
19/06/11
19/06/11
20/06/11a21/06/11
11/07/11
12/07/11a13/07/11
21/07/11
03/08/11
04/08/11a05/08/11
18/08/11
18/08/11
19/08/11a22/08/11
01/09/11
02/09/11a05/09/11
14/09/11
14/09/11
15/09/11


*Datasprováveisderealização.Qualqueralteraçãonestecronogramaserádivulgadapormeiodecomunicadooficialno
sitewww.quadrix.org.br
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