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3.2. O resultado da Prova Objetiva será divulgado no portal
www.fec.uff.br e no DOU.

3.3. As provas serão realizadas simultaneamente nas cidades
do Rio de Janeiro e Niterói - RJ, devendo o candidato optar pelo local
de realização de sua prova no ato da inscrição.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar co-

nhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, in-
cluindo seus anexos, partes integrantes das normas que regem o
presente Processo Seletivo Simplificado, das quais, não poderá alegar
desconhecimento em nenhuma hipótese.

4.2. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado exprime a
ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital.

4.3. As inscrições serão realizadas via Internet no portal
www.fec.uff.br, no prazo estabelecido no Cronograma Previsto - Ane-
xo II.

4.4. A taxa de inscrição será de:
R$ 59,00 (cinqüenta e nove reais) para o Nível Superior 1.
R$ 62,00 (sessenta e dois reais) para o Nível Superior 2.
4.5. Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, o

interessado deverá certificar-se de que preenche os requisitos exigidos
neste Edital, pois em hipótese alguma haverá devolução da mesma,
salvo em caso de revogação por interesse público ou anulação do
Certame.

4.6. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em
campo específico da Ficha de Inscrição, sua opção de nível/área de
atuação/área do conhecimento (ver anexo I), bem como sua opção de
município de realização da prova. Depois de efetivada a inscrição,
não será aceito pedido de alteração dessas opções.

4.7. Será facultado ao candidato, efetivar até duas inscrições,
desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação das Provas
Objetivas de sua opção, a saber:

Turno da Manhã: Nível Superior 2
Turno da Tarde: Nível Superior 1
4.7.1. Para efetivar até duas inscrições, o candidato deverá

preencher a Ficha de Inscrição para cada nível/área de atuação es-
colhido e pagar a taxa de inscrição correspondente a cada opção.

4.7.2. A possibilidade de efetuar mais de uma inscrição pro-
porcionará maior oportunidade de concorrência aos candidatos, de-
vendo ser observada a lei específica que trata sobre a acumulação dos
cargos públicos, no caso de aprovação do candidato em mais de um
cargo público.

4.7.3. O candidato que efetivar mais de uma inscrição, cujas
provas sejam aplicadas no mesmo turno, terá sua primeira inscrição,
automaticamente cancelada, não havendo, neste caso, ressarcimento
da taxa de inscrição referente à primeira inscrição.

4.8. Da inscrição pela Internet
4.8.1. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o portal

www.fec.uff.br, onde constam o Edital, a Ficha de Inscrição via In-
ternet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A
inscrição pela Internet estará disponível durante as 24 horas do dia,
ininterruptamente, desde as 10 horas do 1º dia de inscrição até às
23h59min do último dia de inscrição, conforme estabelecido no Cro-
nograma Previsto - Anexo II, considerando-se o horário oficial de
B r a s í l i a / D F.

4.8.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orien-
tações para preenchimento da Ficha de Inscrição via Internet, e de-
mais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos
dados preenchidos antes de enviar a inscrição, evitando-se que o
botão de rolagem do mouse seja acionado indevidamente e altere os
respectivos dados.

4.8.3. Ao efetuar a inscrição, via Internet, o candidato deverá
imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de ins-
crição, até a data do seu vencimento. Caso o pagamento não seja
efetuado, deverá ser emitida a 2ª via do boleto bancário no portal
www.fec.uff.br, que terá nova data de vencimento. A data limite de
vencimento do pagamento da taxa de inscrição, será o primeiro dia
útil após o encerramento das inscrições. Após essa data, qualquer
pagamento efetuado será desconsiderado.

4.8.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco
ratificar o efetivo pagamento do valor da taxa de inscrição, que
deverá ser feito dentro do prazo estabelecido, em agência da rede
bancária, agência lotérica ou rede conveniada com banco, obriga-
toriamente, por meio do boleto bancário, impresso pelo próprio can-
didato no momento da inscrição. Não será aceito pagamento feito
através de depósito bancário, DOC´s ou similares.

4.8.5. O candidato deverá portar o boleto pago, autenticado
pelo caixa do banco ou o comprovante de pagamento, durante todo o
Certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores.

4.8.6. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis nos portais
www.fec.uff.br e www.ans.gov.br para consulta e impressão.

4.8.7. Os candidatos poderão confirmar sua inscrição no por-
tal www.fec.uff.br a partir do quinto dia útil após a efetivação do
pagamento da taxa de inscrição.

4.8.8. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo
candidato e guardada consigo.

4.8.9. O descumprimento de qualquer das instruções para
inscrição via Internet implicará no cancelamento da mesma.

4.8.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade
do candidato e deve ser feita com antecedência, evitando-se o pos-
sível congestionamento de comunicação do portal www.fec.uff.br nos
últimos dias de inscrição.

4.8.11. A FEC não será responsável por problemas na ins-
crição via Internet, motivados por falhas de comunicação ou con-
gestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias do período
que venha a impossibilitar a transferência e o recebimento de da-
dos.

4.8.12. Para efetuar a inscrição o candidato deverá seguir
todas as instruções descritas no subitem (4.8).

4.9. A FEC não se responsabiliza por quaisquer atos ou fatos
decorrentes de informações não verídicas, endereço inexato ou in-
completo fornecido pelo candidato.

4.9.1. A prestação de declaração falsa ou inexata e a não
apresentação de qualquer documento exigido importarão em insub-
sistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos
decorrentes, em qualquer tempo, em qualquer etapa do certame, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

4.10. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para o candidato amparado pelo Decreto nº 6.593 de
02 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 03
de outubro de 2008 que, cumulativamente:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº. 6.135, de
26/6/2007; e

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

4.10.1. Não será concedida a isenção do pagamento da taxa
de inscrição a candidato que não possua o NIS já identificado e
confirmado na base de dados do CadÚnico, na data da sua ins-
crição.

4.10.2. Para a realização da inscrição com isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o For-
mulário de Inscrição, via Internet, no site www.fec.uff.br, no qual
indicará o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo Ca-
dÚnico do Governo Federal e firmará declaração de que atende à
condição estabelecida na letra "b" do subitem 4.10.

4.10.3. Não serão analisados os pedidos de isenção sem
indicação do número do NIS e, ainda, aqueles que não contenham
informações suficientes para a correta identificação do candidato na
base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.

4.10.4. A inscrição com o pedido de isenção deverá ser
efetuada no período indicado no Cronograma Previsto - Anexo II.

4.10.5. As informações prestadas no Formulário de Inscrição,
referentes à isenção do pagamento da taxa de inscrição, serão de
inteira responsabilidade do candidato.

4.10.6. A FEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

4.10.7. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do art. 10 do Decreto nº. 83.936, de 06/9/1979.

4.10.8. Serão desconsiderados os pedidos de isenção de pa-
gamento de taxa de inscrição a candidato que omitir ou prestar in-
formações inverídicas.

4.10.9. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento
da taxa de inscrição via fax, postal, correio eletrônico ou extem-
porâneo.

4.10.10. Será desconsiderado o pedido de isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição de candidato que, simultaneamente,
tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição.

4.10.11. Não serão acatados pedidos de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição para candidatos que não preencham as
condições para sua concessão, seja qual for o motivo alegado.

4.10.12. A relação dos candidatos com pedidos de isenção
deferidos, bem como a relação dos candidatos cujos pedidos de isen-
ção do pagamento da taxa de inscrição forem indeferidos serão dis-
ponibilizadas no site www.fec.uff.br na data prevista no Cronograma
- Anexo II.

4.10.13. Os candidatos cujos pedidos de isenção do paga-
mento da taxa de inscrição forem indeferidos deverão, para efetivar
sua inscrição no Concurso, acessar o site www.fec.uff.br e imprimir o
respectivo boleto e efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro
do prazo indicado no Cronograma Previsto.

4.10.14. O candidato poderá apresentar recurso contra o in-
deferimento do seu pedido de isenção, na data prevista no crono-
grama, via formulário específico disponível (on line) no site
www.fec.uff.br, especificando nome completo e CPF. O recurso de-
verá ser enviado das 9h às 23h59, considerando-se o horário de
Brasília.

4.10.14.1 Será indeferido, liminarmente, o recurso que des-
cumprir as determinações constantes neste Edital; for dirigido de
forma ofensiva à FEC e/ou à ANS; for apresentado fora do prazo.

4.10.15. O resultado da análise de eventuais recursos apre-
sentados será dado a conhecer, via internet, no site www.fec.uff.br, na
data prevista no cronograma.

4.10.16. O interessado que não tiver seu pedido de isenção
deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma
e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente
excluído do Processo Seletivo Simplificado.

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS PORTA-
DORAS DE DEFICIÊNCIA

5.1. Às pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo §
2º do art. 5º da Lei 8.112/90 e dos § 1º e 2º do art. 37, do Decreto
Federal nº 3.298/99, e nos termos do inciso VIII do art. 37, da
Constituição Federal e, ainda, do presente Edital, será reservado o
percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas no
Processo Seletivo Simplificado.

5.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item
anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o
primeiro número inteiro subseqüente.

5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edi-
tal, os candidatos portadores de deficiência participarão do Processo
Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao local de aplicação de prova, ao horário,
ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e
aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas
de regência do Processo Seletivo Simplificado.

5.4. A inscrição das pessoas portadoras de deficiência far-se-
á de acordo com o estabelecido no item 4, observando-se o que se
segue.

5.5. A pessoa portadora de deficiência que pretende con-
correr às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei, declarar esta
condição no campo específico da Ficha de Inscrição e enviar, até o
último dia de inscrição, laudo médico ORIGINAL, atestando cla-
ramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças - CID, via SEDEX, com aviso de recebimento (AR) para a
FEC - Processo Seletivo ANS-RJ, Caixa Postal 100579 - CEP:
24.020-053 - Centro - Niterói - RJ.

5.6. O candidato que não declarar a deficiência, conforme
estabelecido no subitem (5.5), ou deixar de enviar o laudo médico
ORIGINAL ou enviá-lo fora do prazo determinado, perderá a prer-
rogativa em concorrer na condição de deficiente.

5.7. Os candidatos declarados como portadores de deficiên-
cia terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também
na lista de classificação geral por nível/área de atuação.

5.8. O candidato aprovado que se declarar, no ato da ins-
crição, como pessoa portadora de deficiência, será submetido à pe-
rícia médica indicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar,
que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do can-
didato, observada a compatibilidade da deficiência com as atribuições
da função a ser desempenhada.

5.8.1. Não sendo comprovada a deficiência do candidato,
este será removido da listagem de pessoas portadoras de deficiência,
passando a constar somente da listagem de ampla concorrência.

5.8.2. Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência
com as atribuições do nível/área de atuação, o candidato será eli-
minado do Processo Seletivo Simplificado.

5.9. O candidato com deficiência poderá solicitar condições
especiais para a realização das provas, conforme previsto no artigo
40, parágrafos 1º e 2º do Decreto n°. 3.298/99, devendo solicitá-las,
por escrito, no ato de sua inscrição.

5.9.1. A realização das provas em condições especiais re-
queridas pelo candidato, conforme disposto no subitem (5.9), ficará
sujeita ainda à apreciação e deliberação da FEC, observados os cri-
térios de viabilidade e razoabilidade.

6. DAS PROVAS ESPECIAIS
6.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se

submeter à Prova Objetiva, o candidato deverá solicitá-la no ato da
inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando cla-
ramente quais os recursos especiais necessários, arcando o candidato
com as consequências de sua omissão.

6.2. A realização da prova em condições especiais ficará
sujeita, ainda, à apreciação e deliberação da FEC, observados os
critérios de viabilidade e razoabilidade.

6.3. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de ama-
mentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento
especial para tal fim, deverão levar um acompanhante que ficará em
sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda
da criança.

6.3.1. A candidata que não levar acompanhante não realizará
a prova.

7. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
O B J E T I VA

7.1. Os candidatos deverão acessar no site www.fec.uff.br o
Cartão de Confirmação da Inscrição (CCI), constando data, horário e
local de realização da Prova Objetiva, que será disponibilizado com
antecedência mínima de 5 dias da data de realização das provas,
conforme consta no Cronograma Previsto - ANEXO II.

7.1.1. Não há necessidade de apresentação do CCI para rea-
lização da prova objetiva, no entanto o candidato deve estar ciente do
exato local, sala e horário de realização da sua prova, bastando
dirigir-se ao seu respectivo local de prova de posse do documento
oficial de identidade, conforme especificado no item (7.4) e subitem
(7.4.1).

7.2. O candidato é o único responsável pela identificação
correta de seu local de realização de provas e pelo comparecimento
no horário determinado.

7.3. Os horários das provas referir-se-ão ao horário oficial de
B r a s í l i a / D F.

7.4. O candidato deverá comparecer para a realização das
provas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fa-
bricada em material transparente e portando documento oficial e ori-
ginal de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do
horário estabelecido para seu início.

7.4.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade:
carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios Mi-
litares), pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar; carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Or-
dens, Conselhos de Classe entre outros), Certificado de Reservista,
Passaporte, Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistra-
tura, carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal,
valem como identidade e Carteira Nacional de Habilitação (somente
modelo com foto).

7.4.2. Não serão aceitos como documento de identidade:
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (mo-
delo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor
de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou dani-
ficados.

7.4.2.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato (foto e
assinatura).

7.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no
dia de realização das provas, documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à iden-
tificação especial, compreendendo coletas de assinaturas em formu-
lário próprio para fins de Exame Grafotécnico e coleta de digital.
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