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PODER LEGISLATIVO

8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

8.1. As Provas Objetivas serão realizadas na data prevista no Cronograma -
Anexo I, em local e horário a serem divulgados no Cartão de Confirmação de Inscrição -
CCI para os candidatos aos cargos de Especialista Legislativo Nível IV - Comissão Es-

pecialidade de Assessoramento às Comissões e Especialista Legislativo Nível III - Di-
vulgação e Relações Públicas na Especialidade de Digitador.

8.1.1. A Prova Objetiva para o cargo de Especialista Legislativo Nível IV - Ta-
quigrafia e Debates na Especialidade de Taquigrafia será realizada na data prevista no
Cronograma - Anexo I, em local e horários a serem divulgados em Edital de Convocação
para todos os candidatos aprovados na Prova Prática.

8.2. O candidato deverá comparecer ao local de Prova, com antecedência mí-
nima de uma hora do horário determinado para seu início, munido de caneta esferográ-
fica de corpo transparente e de tinta azul ou preta, Cartão de Confirmação da Inscrição -
CCI, se for o caso, e do documento oficial de identificação original.

8.3. Serão considerados documentos de identificação: cédula oficial de iden-
tidade; carteira ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar; Passaporte (dentro da validade); Carteira Nacional
de Habilitação (modelo novo e dentro do prazo de validade), e cédula de identidade ex-
pedida por Órgão, CTPS (Carteira de Trabalho) ou Conselho de Classe.

8.4. O documento deverá estar em perfeita condição, de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato (retrato e assinatura).

8.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de reali-
zação das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,
expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário
próprio.

8.6. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo docu-
mento de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de
conservação do documento.

8.7. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos que im-
possibilitem a identificação do candidato, bem como a verificação de sua assinatura.

8.8. Em nenhuma hipótese haverá substituição do Cartão de Resposta, sendo
de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações efetuadas
incorretamente, emendas ou rasuras, ainda que legíveis.

8.9. Nenhum candidato fará Prova fora do dia, horário e local fixados.

8.10. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada nem justificativa
de falta, sendo considerado eliminado do Concurso Público o candidato que faltar à Pro-
va.

8.11. No caso de Prova realizada com o auxílio de um fiscal ledor, este, além
de auxiliar na leitura da prova, também transcreverá as respostas para o cartão de res-
postas do candidato, sempre sob a supervisão de outro fiscal, devidamente treinado. Ao
término da Prova, será lavrado um termo com as assinaturas do candidato, do fiscal le-
dor e do fiscal supervisor.

8.12. Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada dos can-
didatos, em qualquer hipótese.

8.13. Somente decorrida 01 (uma) hora do início da Prova, o candidato po-
derá retirar-se da sala de Prova, mesmo que tenha desistido do Concurso Público.

8.14. O candidato só poderá sair levando o Caderno de Questões da Prova
Objetiva quando faltar 1 (uma) hora para o término da prova. O Candidato que se retirar
antes de cumprido esse prazo estará abrindo mão voluntariamente do direito de posse de
seu Caderno de Questões, não podendo reivindicá-lo posteriormente.

8.14.1. O candidato que se retirar antes do prazo mínimo que lhe permita le-
var seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de respostas, em qual-
quer hipótese ou meio. Em caso de descumprimento dessa determinação, o fato será
registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do candi-
dato.

8.15 Ao terminar a sua prova, o candidato entregará ao fiscal de sala, o Car-
tão de Respostas devidamente assinado e o Caderno de Questões, ressalvado o dis-
posto no subitem 8.14.

8.16. Durante a realização da Prova, não será permitida a comunicação entre
os candidatos, o empréstimo de qualquer material, livros, anotações, impressos ou qual-
quer outro material de consulta.

8.17. O candidato não poderá utilizar no local de aplicação da Prova: telefone
celular, relógio digital, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, máquinas calculadoras, ou qualquer outro meio de comunicação ativa
ou passiva, sob pena de ser excluído do Processo Seletivo Público.

8.17.1. O candidato que portar qualquer aparelho de que trata o subitem 8.17
deverá, obrigatoriamente, acondicioná-lo desligado em saco plástico fornecido pelos fis-
cais da sala de prova. Caso o telefone celular de um candidato toque durante a prova, o
fato será registrado em ata, para julgamento posterior, podendo acarretar a eliminação do
candidato.

8.17.2. Está prevista, como medida preventiva com vistas à segurança do
Concurso Público, a utilização do detector de metais.

8.18. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo li-
berados somente quando todos tiverem concluído a Prova ou o tempo tiver se esgotado,
e após terem registrados seus nomes na Ata da Prova pela fiscalização.

8.19. O candidato que insistir em sair da sala, descumprindo os dispostos nos
subitens 8.13, 8.14 e 8.15, deverá assinar o Termo de Desistência e, caso se negue,
será lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado por dois outros candidatos, pelos fiscais
e pelo Executor do local.

8.20. Qualquer observação por parte dos candidatos será igualmente lavrada
na Ata, ficando seus nomes e números de inscrição registrados pelos fiscais.

8.21. Não será permitido o ingresso de pessoas estranhas ao Concurso Pú-
blico no local de Prova, com exceção dos acompanhantes das Pessoas com Deficiência
e das candidatas que estejam amamentando, que ficarão em dependências designadas
pelo Executor.

8.22. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das Provas,
inclusive aquele decorrente de afastamento do candidato da sala de Prova, exceto no
caso do subitem 4.6.2.2..

8.23. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realiza-
ção da Prova como justificativa por sua ausência. O não comparecimento à Prova, qual-
quer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará em
sua eliminação do Concurso Público.

8.24. Não será permitida durante a realização da prova a utilização de livros,
códigos, manuais, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive
consulta à legislação comentada ou anotada.

9. DA EXCLUSÃO DO CONCURSO PÚBLICO

Será excluído do Concurso Público o candidato que:

9.1. Faltar ou chegar atrasado às Provas, seja qual for a justificativa, pois em
nenhuma hipótese haverá segunda chamada.

9.2. Utilizar ou manter ligado, no local da prova, telefone celular, bip, walk-
man, rádio, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook, calculadora,
palmtop, relógio digital ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva.

9.3. Utilizar-se, no decorrer das Provas, de qualquer fonte de consulta, má-
quinas calculadoras ou similares, ou for flagrado em comunicação verbal, escrita ou ges-
tual com outro candidato.

9.4. Estabelecer comunicação com outros candidatos, tentar ou usar meios ilí-
citos ou fraudulentos, efetuar empréstimos de material ou, ainda, praticar atos de indis-
ciplina contra as demais normas contidas neste Edital.

9.5. O candidato que se negar a atender ao disposto no subitem 8.18.

9.6. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a prova e/ou o Cartão
de Respostas da Prova Objetiva.

9.7. Ausentar-se da sala, após ter assinado a Lista de Presença, sem o
acompanhamento do fiscal.

9.8. Recusar-se a entregar o Cartão de Respostas da Prova Objetiva ao tér-
mino do tempo destinado à realização da Prova.

9.9. Deixar de assinar, concomitantemente, o Cartão de Respostas e a Lista
de Presença.

9.10. Dispensar tratamento incorreto ou descortês a qualquer pessoa envol-
vida ou autoridade presente à aplicação da Prova, bem como perturbar, de qualquer mo-
do, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.

9.11. Comportar-se de maneira desrespeitosa ou inconveniente.

9.12. Utilizar-se de processos ilícitos, constatados após a Prova, por meio ele-
trônico, estatístico, visual ou grafotécnico, o que acarretará a anulação de sua Prova e a
sua eliminação automática do Concurso Público.

9.13. Deixar de apresentar, quando convocado, ou não cumprir, nos prazos
estabelecidos, os procedimentos necessários para a convocação.

9.14. Deixar de apresentar qualquer dos documentos que atendam aos requi-
sitos estipulados neste Edital.

9.15. Quebrar o sigilo da Prova mediante qualquer sinal que possibilite a iden-
tificação.

10. DOS RECURSOS

10.1. DA PROVA PRÁTICA

10.1.1. Será concedido aos candidatos o direito à recontagem dos pontos, no
período constante no Cronograma - Anexo I, exclusivamente para retificação de even-
tual erro material. Neste caso, o candidato deverá dirigir-se à Sede da CEPERJ, sito à
Avenida Carlos Peixoto, nº 54, Térreo, Botafogo, RJ, de 9h às 16h, no período descrito
no Cronograma - Anexo I do Edital.

10.1.2. Será indeferida, liminarmente, qualquer solicitação para Recontagem
de Pontos fora do prazo estabelecido no subitem anterior.

10.2. DA PROVA OBJETIVA

10.2.1. O candidato que se julgar prejudicado poderá recorrer, após a publi-
cação do Gabarito Preliminar, no período descrito no Cronograma do Concurso Público -
Anexo I.

10.2.2. O requerimento deverá ser redigido em formulário próprio, por questão,
com indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente
fundamentado.

10.2.3. O candidato deverá comprovar as alegações com a citação de artigos
de legislação, itens, páginas de livros, nomes de autores, juntando, sempre que possível,
cópias dos comprovantes.

10.2.4. O candidato deverá utilizar-se do modelo de formulário que estará dis-
ponível na Internet, através do site www.ceperj.rj.gov.br, e entregá-lo na Sede da CE-
PERJ, situada na Av. Carlos Peixoto, 54 - Térreo - Botafogo - RJ (de 10h às 16h, exceto
em feriados e/ou pontos facultativos) no período previsto no Cronograma - Anexo I deste
Edital.

10.2.5. Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado
ou for interposto fora do prazo previsto no Cronograma.

10.2.6. Não serão aceitos recursos encaminhados por fax, Internet ou via pos-
tal.

10.2.7. Constitui última instância, para recursos e revisão, a decisão da Banca
Examinadora, que é soberana em suas decisões, razão pela qual serão indeferidos li-
minarmente recursos ou revisões adicionais.

10.2.8. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos corresponden-
tes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indistinta-
mente. Se houver alteração, por força de impugnações, do gabarito oficial, tal alteração
valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

10.2.9. Os pareceres dos recursos julgados indeferidos serão anexados aos
respectivos processos, que ficarão à disposição dos candidatos, para ciência, no Pro-
tocolo da CEPERJ, situado na Av. Carlos Peixoto, 54 - Térreo - Botafogo - Rio de Ja-
neiro/RJ, no horário compreendido entre 10h e 16h.

11. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO

11.1. O Resultado Final, com a classificação, por Cargo, será publicado no
Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site
www.ceperj.rj.gov.br, sendo relacionados apenas os Candidatos aprovados.

11.2. Os candidatos aprovados para o cargo de Especialista Legislativo Nível
IV - Comissões na Especialidade de Assessoramento às Comissões terão sua classifi-
cação apurada mediante a soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva.

11.2.1. Os candidatos aprovados para os cargos de Especialista Legislativo
Nível IV -Taquigrafia e Debates na Especialidade de Taquigrafia e Especialista Legislativo
Nível III Divulgação e Relações Públicas na Especialidade de Digitador terão sua clas-
sificação apurada mediante a soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva e na Prova
Prática.

11.3. Na hipótese de igualdade na nota final dos aprovados para o cargo de
Especialista Legislativo Nível IV - Comissões na Especialidade de Assessoramento às
Comissões terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que:

1º) tiver maior idade, dentre os candidatos idosos maiores de 60 (sessenta)
anos, na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo 1° da Lei n° 10.741/2003;

2º) obtiver maior nota em Português;
3º) obtiver maior nota em Conhecimentos Gerais;
4º) obtiver maior nota em Noções de Direito Constitucional;

5º) obtiver maior nota em Noções de Regimento Interno;
6º) tiver maior idade, dentre os candidatos menores de 60 (sessenta) anos.

11.3.1. Na hipótese de igualdade na nota final dos aprovados para o cargo de
Especialista Legislativo Nível IV - Taquigrafia e Debates na Especialidade de Taquigrafia
terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que:

1º) tiver maior idade, dentre os candidatos idosos maiores de 60 (sessenta)
anos, na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo 1° da Lei n° 10.741/2003;

2º) obtiver maior nota na Prova Prática;
3º) obtiver maior nota em Português;
4º) tiver maior idade, dentre os candidatos menores de 60 (sessenta) anos.

11.3.2. Na hipótese de igualdade na nota final dos aprovados para o cargo de
Especialista Legislativo Nível III - Divulgação e Relações Públicas na Especialidade de
Digitador terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que:

1º) tiver maior idade, dentre os candidatos idosos maiores de 60 (sessenta)
anos, na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo 1° da Lei n° 10.741/2003;

2º) obtiver maior nota na Prova Prática;
3º) obtiver maior nota em Português;
4º) obtiver maior nota em Noções de Informática;
5º) tiver maior idade, dentre os candidatos menores de 60 (sessenta) anos.

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A homologação do Concurso Público é da competência da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ.

12.2. O Concurso Público será válido pelo prazo máximo de 02 (dois) anos,
contado a partir da data da homologação dos seus resultados, podendo este prazo ser
prorrogado por igual período, por decisão da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro - ALERJ.

12.3. O Candidato aprovado e classificado no Concurso Público, quando con-
vocado até o limite das vagas definidas no Anexo II, será submetido à Inspeção de Saú-
de, de caráter eliminatório.

12.3.1. A Inspeção de Saúde de que trata o subitem anterior será realizada
de acordo com escala a ser divulgada, à época, pela Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro - ALERJ.

12.4. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de
direito à admissão, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das
disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse e conveniência da administração, à
rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade.

12.5. Preenchidas as vagas para admissão imediata, os candidatos aprovados
e excedentes passarão a formar o Banco de Reservas de concursados aprovados e se-
rão convocados, obedecida rigorosamente a ordem de classificação, à medida que novas
vagas forem oferecidas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro -
ALERJ, dentro do prazo de validade do Concurso Público.

12.6. Os candidatos aprovados e classificados e não habilitados na inspeção
de saúde, ou que não tenham cumprido o determinado neste Edital, serão desclassifi-
cados.

12.6.1. Nesse caso, serão convocados os candidatos aprovados e classifica-
dos na ordem sequencial e num quantitativo proporcional ao número de candidatos des-
classificados, observando-se os critérios abaixo determinados:

a) os mesmos critérios previstos para a classificação;
b) a apresentação e análise dos documentos;
c) o resultado do Exame de Saúde

12.7. Os critérios enfocados no subitem 12.6.1. se repetirão tantas vezes
quantas necessárias, até o preenchimento das vagas, ou o esgotamento dos Candidatos
aprovados.

12.8. Os avisos e resultados pertinentes às aplicações das Provas serão pu-
blicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e também disponibilizados no site
da CEPERJ www.ceperj.rj.gov.br, ficando sob a responsabilidade do candidato habilitado
acompanhar as publicações referentes ao Concurso Público.

12.9. As convocações para a admissão são de responsabilidade da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ e serão efetivadas através de
telegrama.

12.10. Para a Admissão, o candidato deverá apresentar 2 (dois) retratos 3x4 e
original e cópia dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Comprovante de Residência;
d) Título de Eleitor;
e) Comprovante de Votação;
f) PIS/PASEP;
g) Comprovante de Naturalização (para estrangeiros);
h) Certificado de Reservista ou Carta Patente (para os candidatos com sexo

masculino);
i) Certificado de Conclusão de Escolaridade reconhecido.

12.11. A Coordenação do Concurso Público divulgará, sempre que necessário,
normas complementares, listas de classificados e avisos oficiais sobre o Certame.

12.12. A prestação de declaração falsa ou inexata e/ou a não apresentação
de qualquer documento exigido importará em insubsistência de inscrição, nulidade de ha-
bilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsi-
dade de declaração, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

12.13. O Candidato é responsável pela atualização de endereço residencial
durante a realização do Concurso Público junto à CEPERJ, e após a homologação, junto
à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A não atualização poderá gerar
prejuízos ao candidato, sem nenhuma responsabilidade para a CEPERJ e para a
ALERJ.

12.14. A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ e a
CEPERJ se reservam o direito de promover as correções que se fizerem necessárias,
em qualquer fase do Concurso Público ou posterior ao Concurso Público, em razão de
atos ou fatos não previstos, respeitados os princípios que norteiam a Administração Pú-
blica.

12.15. Este Edital estará à disposição na Internet através do site www.ce-
perj.rj.gov.br.

12.16. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa
aceitação, por parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências cons-
tantes deste Edital, bem como os atos que forem expedidos sobre o Concurso Público.

12.17. Os casos omissos serão resolvidos pela CEPERJ, juntamente com a
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro- ALERJ.

PAULO MELO
PRESIDENTE
ALERJ

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ALERJ

ANEXO I

CRONOGRAMA

Atividades - Alerj Datas Previstas
2011

Período de Inscrições 09 /08 a 11/09
Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição 09/08 a 25/08
Divulgação da Relação dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição De-
feridos e Indeferidos

31/08

Apresentação de Laudo Médico (para os candidatos às vagas reservadas
a Pessoas com Deficiência)

Até 13/09

Consulta/Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição via Internet
para a Prova Prática somente para o cargo de Taquígrafo

21/09

Alteração de Dados Cadastrais para o cargo de Taquígrafo 22 a 27/09
Aplicação da Prova Prática para o cargo de Taquígrafo 02/10
Audiência Pública para Identificação da Prova Prática - Taquígrafo 13/10
Publicação/Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Prática para Ta-
quígrafo

18/10

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Prática 18 e 19/10
Publicação/Divulgação do Resultado do Julgamento dos Pedidos de Re-
contagem de Pontos da Prova Prática para Taquígrafo

27/10

Publicação/Divulgação do Resultado Final da Prova Prática e Convocação
dos Candidatos Aprovados para Prova Objetiva para Taquígrafo

27/10

Consulta/Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição via Internet
para Prova Objetiva para Digitador e Comissões

27/10

Alteração de Dados Cadastrais para Digitador e Comissões 27/10 a 03/11
Aplicação das Provas Objetivas para todos os cargos 06/11
Publicação/Divulgação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas 08/11
Interposição de Recursos contra o Gabarito Preliminar das Provas Objeti-
vas

09 a 21/11

Publicação/Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos contra o
Gabarito Preliminar das Provas Objetivas

30/11

Publicação/Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas 30/11
Interposição de Pedidos de Recontagem de Pontos do Resultado Prelimi-
nar das Provas Objetivas

01 e 02/12

Publicação/Divulgação do Resultado do Julgamento dos Pedidos de Recon-
tagem de Pontos do Resultado Preliminar das Provas Objetivas Nível IV -
Taquigrafia e Debates na Especialidade de Taquigrafia e Especialist

0712

a Legislativo Nível IV - Comissões na Especialidade de Assessoramento às
Comissões
Publicação/Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva e Convocação
para a Prova Prática para o cargo de Digitador
Realização da Prova Prática para Digitador 11/12

Audiência Pública para Identificação da Prova Prática - Digitador 16/12
Publicação/Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Prática 20/12
Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Prática 21 e 22/12
Publicação/Divulgação do Resultado do Julgamento dos Pedidos de Recon-
tagem de Pontos da Prova Prática, Resultado Final da Prova Prática e Re-
sultado Final, Com Classificação, do Concurso Público para o cargo de Di-
gitador

29/12

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ALERJ

ANEXO II - QUADRO DE PROVAS

Cargos de
Nível Supe-
rior

Área de Atuação Estratégia de Seleção

Prova Objetiva
Prova Prática

Conteúdos Nº de Ques-
tões

Mínimo de Pontos pa-
ra Habilitação

Pontuação
Máxima

Por conteú-
do

No total
da prova

Especialista
Legislativo
Nível IV

Comissão- Especia-
lidade de Assesso-
ramento às Comis-
sões

Português
Noções de Direito

Constitucional

30 09 35
--------

10 03
10 03

Noções de Regi-
mento Interno

20 06

Conhecimentos
Gerais - Atualida-

des
Especialista
Legislativo
Nível IV

Taquigrafia e Deba-
tes na Especialida-
de de Taquigrafia Português 50 ------- 20 50 pontos

Cargos de
Nível Médio

Área de Atuação Conteúdos Nº de Ques-
tões

Mínimo de Pontos pa-
ra Habilitação Pontuação

Máxima

Por conteú-
do

No total
da prova

Especialista
Legislativo
Nível III

Divulgação e Rela-
ções Públicas na
Especialidade de
Digitador

Português
Noções de Regi-

mento Interno

20 07 20
40 pontos

10 03
10 03

Noções de Infor-
mática


