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EDITAL Nº 149, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nomeado pelo Decreto Presidencial de 22/10/2018, publicado no DOU de 23/10/2018, visando atender
aos termos do Decreto nº 7.311/2010, de 22/09/2010, publicado no DOU de 23/09/2010, torna pública a abertura das inscrições para o Concurso Público para o provimento de cargos
técnico-administrativos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, com o objetivo de preencher seu Quadro de Pessoal sob o Regime Jurídico Único, nos termos da
Lei Federal nº 8.112/90, de 11/12/1990, com suas alterações posteriores, da Lei Federal nº 11.091, de 12/01/2005, modificada pela Lei Federal nº 11.784/2008, de 22/09/2008, do Decreto
nº 3.298, de 20/12/1999, do Decreto nº 6.593/2008, de 02/10/2008, do Decreto Federal nº 6.944, de 21/08/2009, e da Portaria MEC nº 1.134, de 02/12/2009, conforme estabelecido a
seguir.
1.DOS CARGOS, DAS VAGAS, DOS REQUISITOS, DO REGIME DE TRABALHO, DA LOTAÇÃO E DA REMUNERAÇÃO
1.1.Será realizado Concurso Público de provas para o cargo de nível D, detalhado no Quadro de Vagas a seguir:
.

Cód.

Cargo

Nível

01

Tradutor e Intérprete de Linguagem de D
Sinais

Escolaridade/Requisito/Habilitação

Regime de
Trabalho

Ensino Médio Completo + Proficiência em Libras

40h

.

.

Vagas
A/C¹
02

PcD²
-

Negros
-

Total
02

¹ Ampla Concorrência
² Pessoas com Deficiência
1.2.As vagas de que trata o subitem 1.1 são para lotação em qualquer um dos campi do IFPB, de acordo com a necessidade da Instituição.
1.3.A remuneração a ser percebida pelos candidatos contratados corresponde ao vencimento básico -conforme indicado na tabela abaixo -, acrescido do valor do auxílioalimentação (R$ 458,00) e de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação (auxílio pré-escolar, auxílio-transporte, adicional de insalubridade ou periculosidade), quando
cabíveis.
.

.

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO
Nível D

8.112/90;

VENCIMENTO BÁSICO
R$ 2.446,96

2.DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO
2.1.São requisitos básicos para investidura em cargo público, a serem comprovados no momento da posse:
2.1.1.nacionalidade brasileira ou estrangeira - se estrangeiro, deverá ser portador de visto Permanente ou visto Temporário V;
2.1.2.gozo dos direitos políticos;
2.1.3.quitação com as obrigações militares e eleitorais;
2.1.4.nível de escolaridade e habilitação profissional exigidos para o exercício do cargo, conforme estipulado neste Edital;
2.1.5.idade mínima de 18 anos;
2.1.6.aptidão física e mental, comprovada através de avaliação clínica médico-ocupacional e laboratorial;
2.1.7.não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal, prevista no artigo 137, parágrafo único da Lei nº

2.1.8.não perceber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal;
2.1.9.apresentar, no ato da posse, a documentação e os exames médicos listados no subitem 12.1.
3.DAS INSCRIÇÕES
3.1.Período de inscrição: de 15 de janeiro a 11 de fevereiro de 2019, até às 23h59min.
3.2.Para proceder à sua inscrição no Concurso Público, o candidato deverá:
3.2.1.Satisfazer todas as condições do presente Edital, anulando-se todos os atos decorrentes de inscrição efetuada em desacordo com as normas nele contidas;
3.2.2.Preencher Ficha de Inscrição disponibilizada no portal do IFPB <http://www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnico-administrativo/vigentes> e
3.2.3.Efetuar recolhimento da taxa de inscrição, por meio de boleto bancário gerado no ato da inscrição, a ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil, no valor de R$ 130,00
(cento e trinta reais) para os cargos de Nível de Classificação D;
3.3.A prova objetiva será realizada na cidade de João Pessoa.
3.4.Somente serão aceitas inscrições realizadas até as 23h59min do dia 11 de fevereiro de 2019 e cujo pagamento seja realizado até o dia 12 de fevereiro de 2019.
3.5.A taxa de que trata o subitem 3.2.3, uma vez paga, não será restituída, visto que o IFPB não tem autonomia para estornar/ressarcir valores depositados na conta única da
União Federal.
3.6.O IFPB não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como por quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência de dados ou a impressão do comprovante do requerimento de inscrição ou do boleto
bancário.
3.7.O comprovante de pagamento do boleto bancário constitui o documento de confirmação da inscrição do candidato, bem como da aceitação das normas deste Edital.
3.8.Todas as informações prestadas por cada candidato são de sua total responsabilidade.
3.9.A divulgação da Relação dos Candidatos Inscritos será realizada até a data provável de 26 de fevereiro de 2019 no portal do IFPB, no endereço
<http://www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnico-administrativo/vigentes>.
4.DA ISENÇÃO DAS DESPESAS DE INSCRIÇÃO
4.1.Serão aceitas solicitações de isenção das despesas de inscrição no período de 15 a 17 de janeiro de 2019, quando baseadas no Decreto nº 6.593, de 02/10/2008, por
candidatos que comprovem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e que tenham renda familiar mensal igual ou inferior a três salários
mínimos ou renda familiar per capita de até meio salário mínimo mensal, conforme o referido Decreto.
4.1.1.Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, e renda familiar per capita a divisão da renda familiar pelo total
de indivíduos da família.
4.2.Para realizar o pedido de isenção, o candidato deverá fazer sua inscrição, observando os seguintes procedimentos:
4.2.1.Marcar, no Formulário de Inscrição de que trata o subitem 3.2.2, a opção "Sim" no campo referente à isenção da taxa de inscrição;
4.2.2.Inserir o Número de Identificação Social (NIS) no campo indicado no formulário;
4.2.3.Conferir os dados e imprimir o boleto gerado no momento da inscrição, guardando-o como comprovante de inscrição.
4.3.O candidato deverá informar o seu próprio Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico. O NIS é pessoal e intransferível; portanto, o candidato que informar
o NIS de outra pessoa terá o seu pedido de isenção indeferido.
4.4.O candidato só terá seu pedido de isenção confirmado se o NIS estiver validado pelo órgão Gestor do CadÚnico.
4.5.As informações prestadas na solicitação de isenção das despesas de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, que responderá civil e criminalmente pelo teor
das afirmativas.
4.6.A Compec consultará o Órgão Gestor do CadÚnico, que verificará a regularidade das informações prestadas pelo candidato e informará o deferimento ou indeferimento da
solicitação, com as devidas justificativas neste último caso.
4.7.A lista com as solicitações de isenção de despesas de inscrição deferidas e indeferidas será divulgada até 05 de fevereiro de 2019 no portal do IFPB, no endereço
<http://www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnico-administrativo/vigentes>.
4.8.O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido terá sua inscrição efetivada automaticamente, não havendo necessidade de qualquer outro procedimento.
4.9.Os candidatos cujos pedidos de isenção tenham sido indeferidos e que, ainda assim, queiram participar do certame, deverão gerar novamente, no site da Compec, o boleto
para pagamento do valor da inscrição, até a data limite de 11 de fevereiro de 2019.
4.10.Será eliminado do Concurso Público o candidato que, não atendendo aos requisitos previstos, tenha obtido, com emprego de fraude ou qualquer outro meio que evidencie
má-fé, a isenção de que trata este Edital.
5.DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1.Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, bem como
na Súmula nº 377/2009 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula nº 45 da Advocacia-Geral da União (portador de visão monocular).
5.2.As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participarão do concurso em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, à
nota mínima exigida para aprovação e aos comandos do Decreto Federal nº 6.944/2009.
5.3.Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurado o direito de
inscrição para os cargos em concurso público cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência.
5.4.Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, bem como na forma do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, ser-lhes-á reservado o percentual
até 20% (vinte por cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou das que forem criadas no prazo de validade do concurso, para cada cargo.
5.5.As vagas relacionadas às nomeações tornadas sem efeito e aos candidatos que renunciarem à nomeação não serão computadas para efeito do subitem anterior, pelo fato
de não resultar, desses atos, o surgimento de novas vagas.
5.6.Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá fazer sua inscrição, observando os seguintes procedimentos:
5.6.1.Marcar, no Formulário de Inscrição a opção "Sim" no campo referente a portador com deficiência;
5.6.2.Indicar o tipo da deficiência no campo indicado no formulário;
5.6.3. Conferir os dados e imprimir o comprovante gerado no momento da inscrição, guardando-o como comprovante de entrega.
5.7.O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional - no máximo uma hora - para realização das provas, deverá solicitá-lo no ato da inscrição, conforme prevê
o parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, e suas alterações.
5.8.O candidato com deficiência poderá requerer atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para
a realização delas, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, consistindo em: confecção de prova ampliada ou Braille; necessidade de leitura
da prova ou assistência para transcrição das respostas; ou assistência de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais.
5.9.A inobservância das exigências nas formas e nos prazos previstos neste Edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição
e/ou a ausência de atendimento especial no dia de realização das provas, conforme o caso.
5.10.O candidato com deficiência, se aprovado na forma deste Edital, além de figurar na lista de classificação geral - caso fique classificado dentre os aprovados a serem
enquadrados nessa lista -, terá seu nome constante da lista específica de pessoas com deficiência, por cargo.
5.11.Os candidatos com deficiência aprovados, quando convocados, deverão entregar laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo com o número do CRM do médico
responsável por sua emissão;
5.12.Os candidatos convocados serão submetidos a avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que emitirá parecer conclusivo sobre a sua
condição de pessoa com deficiência ou não e sobre a compatibilidade das atribuições do cargo com a sua deficiência, atendendo ao artigo 2º, § 1º da Lei 13.146/15.
5.13.Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato com deficiência à avaliação de que trata o subitem acima,
implicando em exclusão do certame.
5.14.Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo ao qual concorreu, o candidato será eliminado do certame, consoante 2º, § 1º, IV da Lei
13.146/15.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018123100077
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

