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outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse
caso, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado, que deverá escrever o que o
candidato ditar, sendo que este deverá ditar integralmente o texto, especificando oralmente a grafia das
palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação.
8.9.3. As Provas Escritas não poderão ser assinadas, rubricadas ou conter, em outro local que
não seja o cabeçalho das folhas de textos definitivos, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob
pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à
transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da Prova Escrita implicando a eliminação do
candidato no Concurso Público.
8.9.4. O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação das Provas Escritas. As
folhas para rascunho são de preenchimento facultativo, e não valem para finalidade de avaliação.
8.9.5. A Prova Escrita constará de um tema/problema apresentados pela banca examinadora.
8.9.5.1. O candidato redigirá um texto dissertativo a respeito do tema/problema apresentado que
versará sobre assuntos relacionados ao conteúdo programático constante no Anexo II deste edital.
8.10. Ao terminar a(s) prova(s), o candidato entregará ao fiscal a(s) folha(s) de respostas, pois
será(ão) o(s) único(s) documento(s) válido(s) para a correção.
8.11. As provas terão duração de 4h (quatro horas).
8.12. O tempo mínimo de permanência em sala é de 2h (duas horas), sendo que o tempo
mínimo de permanência em sala para levar o caderno de questões é de 3h30 (três horas e trina minutos)
do início da prova.
8.12.1. Ao terminar sua prova e após o período mínimo de permanência em sala, o candidato
poderá sair do local de aplicação deixando com o fiscal da sala a sua folha de respostas, que será o único
documento válido para a correção.
8.13. A Folha de Resposta dos candidatos será personalizada, impossibilitando a substituição.
8.14. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
8.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados.
8.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 8.5., alínea "b", deste
Capítulo;
8.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado;
8.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo
mínimo de permanência estabelecido no item 8.12., deste capítulo;
8.14.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação ou utilizando-se de livros, notas, impressos não
permitidos, calculadora ou similar;
8.14.6. For surpreendido portando máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares,
telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio digital,
alarmes de qualquer espécie, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados,
imagens, vídeos e mensagens e/ou equipamentos semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol
(mesmo que de grau), bem como protetores auriculares;
8.14.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
8.14.8. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas;
8.14.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação
a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
8.14.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
8.14.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas;
8.14.12. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de
respostas;
8.14.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou
de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público.
8.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
8.16. No caso de candidata lactante, não haverá compensação do tempo de amamentação em
favor da candidata. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou
terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata.
8.16.1. Nos horários de amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente
da sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
8.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e
uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de
parentesco ou de amizade com a candidata.
8.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.11.4. do Capítulo 3 deste Edital, não será
permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização da prova,
podendo ocasionar, inclusive, a não participação da candidata no Concurso Público.
8.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
8.18. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva
responsabilidade.
8.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela
aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.
8.20. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar,
o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.
8.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pelo Instituto Nosso Rumo, o
direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for
considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para
resguardar a execução individual e correta das provas.
8.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas
e/ou critérios de avaliação/classificação.
8.23. Os gabaritos provisórios da prova objetiva, considerados como corretos, serão divulgados
no endereço eletrônico do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br) na data prevista de 07 de
agosto de 2017.
9. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
9.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
9.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto.
9.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
9.2.1. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de
questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas.
9.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva.
9.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual
ou superior a 50 (cinquenta).
9.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público.
10. DO JULGAMENTO DAS PROVAS DISCURSIVAS
10.1. A Prova Discursiva tem o objetivo de avaliar o domínio do conhecimento teórico-prático,
o cargo-função adequado da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação
teórico-metodológica e o uso correto do vernáculo.
10.2. Somente serão avaliadas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados nas Provas
Objetivas, e previamente classificados, conforme itens de julgamento estabelecido no capítulo 9. Do
Julgamento da Prova Objetiva e observados os itens abaixo:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017061600142
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10.2.1. Para os cargos-funções de Agente-Fiscalização com Lotação em cidades do interior
(códigos de 2001 ao 2030 e de 2032 ao 2033), somente serão avaliadas as Provas Discursivas dos
candidatos habilitados e pré-classificados na Prova Objetiva até a 15ª (décima quinta) posição na préclassificação (acrescidos dos candidatos empatados com a mesma pontuação do último candidato classificado na 15ª posição).
10.2.2. Para o cargo-função de Agente-Fiscalização com Lotação na cidade de São Paulo
(código 2031), somente serão avaliadas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados e pré-classificados na Prova Objetiva até a 70ª (septuagésima) posição na pré-classificação (acrescidos dos
candidatos empatados com a mesma pontuação do último candidato classificado na 70ª posição).
10.2.3. Para os cargos-funções de Agente-Administrativo com Lotação em cidades do interior
(códigos de 2034 ao 2170 e de 2172 ao 2191), somente serão avaliadas as Provas Discursivas dos
candidatos habilitados e pré-classificados na Prova Objetiva até a 15ª (décima quinta) posição na préclassificação (acrescidos dos candidatos empatados com a mesma pontuação do último candidato classificado na 15ª posição).
10.2.4. Para o cargo-função de Agente-Administrativo com Lotação na cidade de São Paulo
(código 2171), somente serão avaliadas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados e pré-classificados na Prova Objetiva até a 70ª (septuagésima) posição na pré-classificação (acrescidos dos
candidatos empatados com a mesma pontuação do último candidato classificado na 70ª posição).
10.2.5. Para o cargo-função 3005 - Analista-Tecnologia da Informação, somente serão avaliadas
as Provas Discursivas dos candidatos habilitados e pré-classificados na Prova Objetiva até a 30ª (trigésima) posição na pré-classificação (acrescidos dos candidatos empatados com a mesma pontuação do
último candidato classificado na 30ª posição).
10.2.6. Para os cargos-funções 2192 - Agente-Manutenção-Predial, 2193 - Agente-Tecnologia
da Informação, 2194 - Operador-Teleatedimento, 3003 - Analista-Administrativo e 3004 - AnalistaRecursos Humanos, somente serão avaliadas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados e préclassificados na Prova Objetiva até a 20ª (vigésima) posição na pré-classificação (acrescidos dos candidatos empatados com a mesma pontuação do último candidato classificado na 20ª posição).
10.2.7. Para o cargo-função 3002 - Analista-Contábil-Financeiro somente serão avaliadas as
Provas Discursivas dos candidatos habilitados e pré-classificados na Prova Objetiva até a 40ª (quadragésima) posição na pré-classificação (acrescidos dos candidatos empatados com a mesma pontuação
do último candidato classificado na 40ª posição).
10.2.8. No caso de empate, na última posição, serão avaliadas as Provas Discursivas de todos
os candidatos nesta situação.
10.2.9. Os candidatos que não estiverem habilitados para a correção das Provas Discursivas
serão automaticamente eliminados do Concurso Público.
10.3. Serão analisadas na correção: uso adequado da norma culta da língua portuguesa, capacidade de estruturação lógica do texto, coerência entre a fundamentação e a conclusão, clareza de
exposição das ideias e domínio técnico do assunto abordado.
10.3.1. Serão atribuídos os seguintes pontos: Norma-padrão (2 pontos), Coesão e Coerência (1
ponto), Tema e Texto (1 ponto) e Técnica (6 pontos).
10.3.2. A Prova Discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
10.3.3. Será considerado habilitado na Prova Discursiva o candidato que atingir nota igual ou
superior a 6 (seis) pontos.
10.3.3.1. O candidato que não atingir a nota mínima na Prova Discursiva, estabelecida no
subitem 10.3.3., será eliminado do Concurso Público.
10.4. Durante a realização da Prova Discursiva não será permitida nenhuma espécie de consulta
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou
quaisquer anotações.
10.4.1. Para o desenvolvimento do tema/ problema da Prova Discursiva, o candidato deverá
formular texto com a extensão mínima e máxima definida no caderno de questões.
10.5. O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao
conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que
não o determinado no subitem 8.9.2.
10.5.1. O candidato que não observar tal ordem de transcrição das respostas receberá nota 0
(zero), sendo vedado qualquer tipo de rasura e/ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de
eliminação sumária do candidato do Concurso Público.
10.5.2. A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da Prova
Discursiva.
10.5.2.1. A folha para rascunho, contida no caderno de provas, é de preenchimento facultativo
e não valerá para tal finalidade.
10.5.3. Será atribuída nota ZERO à Prova Escrita nos seguintes casos:
a) Fugir à proposta apresentada;
b) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e
palavras soltas ou forma em verso);
c) For assinada fora do local apropriado;
d) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
e) For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
f) Estiver em branco;
g) Apresentar letra ilegível;
h) Não respeitar a extensão mínima e máxima definida no caderno de questões.
10.6. A folha para rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese
alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva pela
Banca Examinadora.
10.7. Abaixo segue a tabela de critérios de avaliação da Prova Discursiva:
CRITÉRIOS

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA

PONTOS

Norma-Padrão O candidato deverá demonstrar domínio da norma-padrão da Língua
Portuguesa. O candidato não deverá apresentar erros no que tange à
ortografia, acentuação, pontuação, às regências verbal e nominal, às
concordâncias verbal e nominal, entre outros. Vícios de linguagem
também serão considerados.

2

Coesão e Coe- O candidato deverá selecionar argumentos e organizá-los, articulando
rência
as partes do texto e utilizando os recursos coesivos adequadamente. A
clareza e a organicidade do texto também são quesitos importantes a
serem levados em consideração.

1

Tema e Texto

O texto produzido deverá obedecer à proposta quanto ao tipo dissertativo e quanto ao tema proposto.

1

Técnica

O candidato deverá apresentar proposta de intervenção bem articulada
à argumentação desenvolvida em seu texto, bem como total domínio
em relação ao tema proposto.

6

TOTAL

10

11. DO JULGAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL
11.1. A Peça Processual será aplicada para o cargo-função 3001 - Analista - Advogado.
11.2. A Peça Processual será realizada no mesmo dia e dentro dos prazos de duração previstos
para a realização da Prova Objetiva.
11.3. Somente serão avaliadas as Peças Processuais dos candidatos habilitados e pré-classificados na Prova Objetiva até a 20ª (vigésima) posição na pré-classificação (acrescidos dos candidatos
empatados com a mesma pontuação do último candidato classificado na 20ª posição).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

