EDITAL Nº05/2014
DE 06 DE MARÇO DE 2014
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS - CEMADEN
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DA
CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

O DIRETOR INTERINO DO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE
DESASTRES NATURAIS, no uso de suas atribuições que lhe foi conferida pela Portaria da
Casa Civil n.º 640, de 22 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 164, de
26 de agosto de 2013, Seção 2, torna pública a retificação dos subitens 4.13.1, 5.2.1.1,
5.2.2, 6.1, 9.3, 9.4, 11.3 (e seus subitens), e o ANEXO 1, do Edital No 2/2013, conforme a
seguir especificado, a supressão dos subitens 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 9.2, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
(...)
4.13.1. A troca da opção de vaga somente poderá ser feita com a realização de uma nova
inscrição, dentro do período de inscrições definido no subitem 4.2.
(...)
5.2.1.1. A Banca Examinadora será constituída por um mínimo de 5 (cinco) profissionais de
alta qualificação nas áreas objeto do concurso, ou correlatas, sendo não menos da metade
de membros externos ao CEMADEN.
5.2.2. A Banca Examinadora terá 2 (dois) membros suplentes, sendo pelo menos um deles
externo ao CEMADEN.
(...)
6.1. Os locais e os horários de realização da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos
serão divulgados na Internet, no endereço www.cemaden.gov.br, até 03/04/2014. É de
responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização
das provas e o comparecimento no horário determinado.
(...)
VAGAS, DE CONVOCADOS PARA PROVAS E DE CLASSIFICADOS" do item 8.1.4, serão
ordenados por cargo/área de atuação, de acordo com os valores decrescentes das notas
finais no concurso.
arredondando-se para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a
cinco.
(...)
11.3. Os prazos para interposição de recursos estão nos subitens abaixo.
11.3.1. No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o candidato poderá interpor
recurso em prazo de até 3 (três) dias úteis após a divulgação dos nomes dos candidatos
aceitos.

11.3.2. O prazo para interposição de recursos referente à Prova Escrita de Conhecimentos
Específicos será de 2 (dois) dias úteis a contar da data de divulgação do resultado. Admitirse-á um único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao conteúdo das
questões, desde que devidamente fundamentado.
11.3.2.1. Para a elaboração do recurso, o candidato poderá solicitar uma cópia da Prova
Escrita de Conhecimentos Específicos ao Diretor do CEMADEN, no email concurso2014tecnologistas@cemaden.gov.br, que a encaminhará eletronicamente ao candidato. O
candidato também poderá solicitar pessoalmente, no local de inscrição, a cópia da Prova
Escrita.
11.3.2.2. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a ela
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a prova,
independentemente da formulação de recurso.
11.3.3. O prazo para interposição de recursos referente aos resultados da Prova de Títulos
e Currículo, será de 2 (dois) dias úteis a contar da divulgação do resultado.
11.3.3.1. No caso de recurso de Análise de Títulos e Currículos não será permitido anexar
documentos de comprovação de títulos ou de experiência profissional ao formulário de
interposição de recursos.
11.3.4. O prazo para interposição de recursos referente à perícia médica será de 2 (dois)
dias úteis a contar da divulgação do resultado.
11.3.5. Quanto ao resultado provisório dos aprovados no Concurso Público, o prazo será
de 2 (dois) dias úteis a contar da data da publicação.
(...)
ANEXO I - CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

Atividade
Publicação de edital de abertura

Data
30/12/2013

Período para entrega das Fichas de Inscrições, com comprovante de 03/02/2014
pagamento.
11/03/2014

a

Data limite para solicitação de isenção de taxa e solicitação
até 28/02/2014
tratamento diferenciado para aplicação da prova
Divulgação do resultado de isenção de taxa e solicitação tratamento
até 06/03/2014
diferenciado para aplicação das provas
Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos

até 18/03/2014

Prazo para entrega de recursos das inscrições aceitas

19/03/2014
21/03/2014

Resultado das inscrições aceitas

25/03/2014

a

Divulgação dos locais e dos horários da Prova Escrita de
03/04/2014
Conhecimentos Específicos
Aplicação da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos

06/04/2014

Resultado final da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos,
até 17/04/2014
resultado provisório da Prova Escrita
Prazo para a entrega de recursos contra o resultado provisório da 22/04/2014
Prova Escrita de Conhecimentos Específicos
24/04/2014
Resultado final da Prova Escrita de Conhecimentos Específicos

29/04/2014

Período para entrega de Títulos e Currículos

29/04/2014 a
05/05/2014

Resultado provisório da Prova de Títulos e Currículo

09/05/2014

Prazo para a entrega de recursos contra o resultado provisório da 12/05/2014
Prova de Títulos e Currículo
14/05/2014
Resultado final da Prova de Títulos e Currículo

16/05/2014

Realização da perícia médica

21/05/2014

a

a

Resultado provisório da perícia médica e resultado provisório do
06/06/2014
Concurso
Prazo para entrega de recursos contra o resultado provisório da 09/06/2014
perícia médica
11/06/2014
Resultado Final do Concurso Público

a

18/06/2014

* As datas de realização das atividades acima referidas poderão sofrer alterações, as quais
serão previamente informadas no endereço eletrônico http://www.cemaden.gov.br.

Regina Célia dos Santos Alvalá
Diretora Interina

