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REGULAMENTO GERAL DO CONCURSO PÚBLICO 

O Prefeito do Município de Queimados, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições e 
estabelece normas relativas à realização de Concurso Público para provimento de vagas para cargos estatutários 
permanentes da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Queimados, na forma da legislação pertinente, 
mediante o disposto neste edital. 

 

DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

Art. 1º. O processo seletivo público será regido por edital específico e por este regulamento. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 2º. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma tácita de aceitação de todas as normas constantes 
no presente regulamento e no edital específico do programa, das quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento. 

Art. 3º. O candidato que efetivar sua inscrição optando pelo sistema de cotas e desejar obter a isenção da taxa de 
inscrição deverá cumprir todos os procedimentos estabelecidos neste regulamento para a isenção. 

Art. 4º. A entrega da documentação para análise do pedido de isenção é à parte da entrega da documentação para 
análise de cotas. Não serão aceitos documentos de cotas entregues juntamente aos de isenção e vice-versa. 
Os candidatos que optarem pelo envio dessas documentações pelos Correios deverão realizar, 
separadamente, duas postagens, uma para o pedido de isenção e outra para cotas. 

 

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Art. 5º. Serão aceitos pedidos de isenção no período e horário estabelecido no edital específico. 

Art. 6º. Para solicitar isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, inscrever-se no concurso 
público. 

Art. 7º. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: 

§1º . Comprovar uma das condições: 

a) pertencer a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, cuja renda familiar mensal per 
capta seja inferior ou igual a meio-salário mínimo nacional; 
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b) possuir renda bruta familiar mensal de até 2 (dois) salários mínimos;  

Obs: Deverão ser entregues como comprovantes de hipossuficiência do item b os seguintes 
documentos: 

1) Conta de energia elétrica dos últimos três meses do ano em curso ou declaração de próprio 
punho do não recebimento de energia elétrica (modelo no anexo XI), ou, em caso de energia 
comunitária, Declaração da Associação de Moradores ou equivalente; 

2) Escritura ou Promessa de Compra e Venda ou declaração de próprio punho de propriedade, 
comprovante de pagamento da prestação ou recibo de pagamento de aluguel; 

3) Último contracheque e carteira de trabalho (folhas de rosto, de contratação e da última 
atualização salarial), ou Termo de rescisão de contrato com comprovante da data de exoneração, 
ou comprovante de recebimento de auxílio desemprego ou cópia do Cartão de recebimento do 
INSS e valor do benefício (de todas as pessoas que residam com o candidato); 

4) Conta de telefone fixo e celular dos últimos três meses do ano em curso ou Declaração de próprio 
punho do não recebimento de conta de telefone fixo e celular (de todas as pessoas que 
residam com o candidato); 

c) ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde (comprovante de 
doação de medula óssea e/ou o cartão de doador). 

§2º . Preencher corretamente o requerimento de solicitação de isenção, imediatamente após a sua inscrição, 
disponível no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos, link Concurso Prefeitura de 
Queimados, durante o período de isenção definido no edital específico. Este requerimento de 
solicitação de isenção deverá ser impresso e anexado à parte externa do envelope com os 
documentos solicitados.  

§3º . Não serão apreciados os requerimentos que não estiverem em conformidade com o parágrafo anterior, e 
de sua decisão não caberá qualquer recurso. Os requerimentos serão individuais e as avaliações 
realizadas, intransferíveis. 

§4º . Os comprovantes de hipossuficiência, juntamente com o comprovante de solicitação da isenção, deverão 
ser entregues (pessoalmente ou por terceiros), no CEPUERJ, situado na Rua São Francisco Xavier, 524 
– Maracanã, Rio de Janeiro, Pav. João Lyra Filho, 1º andar, Bloco A, sala 1006 (recepção do Cepuerj), 
de 2ª a 6ª feira (em dias úteis), no horário das 10 às 16h, ou enviado através de SEDEX 10 para a Caixa 
Postal 46.520, Agência Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.551-970, com a data da postagem até o 
último dia previsto para envio no edital específico. 

§5º . Os comprovantes de hipossuficiência serão apreciados pela comissão organizadora do concurso público, 
que, após o término do período de solicitação de isenção de taxa, providenciará a ampla divulgação da 
relação das isenções deferidas no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, link do respectivo 
Processo Seletivo; 

http://www.cepuerj.uerj.br/
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§6º . Os requerimentos entregues sem a documentação necessária para comprovação, que não obedeçam à 
sistemática descrita nos parágrafos anteriores ou que não forem recebidos no prazo definido no edital do 
Processo Seletivo não serão considerados para análise. 
 

Art. 8º. As informações prestadas a que se referem os itens anteriores, bem como a documentação apresentada, 
serão de inteira responsabilidade do candidato, que poderá responder, a qualquer momento, por crime contra 
a fé pública, além de ser eliminado do Concurso Público. 

 

Art. 9º. Após análise e parecer da Comissão Organizadora, a resposta às solicitações de isenção de taxa de inscrição 
será divulgada no dia e horário definidos no Edital, no endereço eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, 
Concursos, link Concurso Prefeitura de Queimados. 

Art. 10º. O candidato poderá contestar o indeferimento através do Fale Conosco: www6.cepuerj.uerj.br/faleconosco, 
dentro do período estabelecido no edital. O tema escolhido deverá ser “Recurso Isenção” e a contestação do 
candidato deverá constar no corpo da mensagem. As respostas serão divulgadas no dia definido no Edital e, 
após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

Art. 11º. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e desejar participar do concurso público deverá efetuar 
o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, obedecendo ao prazo determinado no edital. 

  

DAS COTAS 

Art. 12º. O quantitativo de vagas reservadas para o sistema de cotas está definido no edital de seleção específico para 
o programa que o candidato tiver interesse em fazer sua inscrição, disponível no endereço eletrônico 
www.cepuerj.uerj.br, em Concursos, link Concurso Prefeitura de Queimados.  

Art. 13º. Em cumprimento à Lei Municipal nº125/1994, alterada pela Lei Municipal nº 1182/2014, as vagas reservadas 
serão distribuídas pelos seguintes grupos de cotas: 

a) 5% (cinco por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, desde que a 
deficiência não seja incompatível ao exercício do cargo público pretendido. 

Art. 14º. O candidato às vagas reservadas, em caso de declaração falsa, estará sujeito às sanções penais, previstas 
no Decreto-lei nº 2848/1940, Código Penal (artigos 171 e 299), administrativas (exoneração, dentre outros) e 
civis (reparação ao erário). 

Art. 15º. O candidato que desejar concorrer pelo sistema de cotas deverá: 

a) Preencher os requisitos indicados neste regulamento para um dos grupos de cotas; 

b) Declarar, expressamente, no ato de inscrição, o grupo cujo qual deseja concorrer às vagas reservadas; 

http://www.cepuerj.uerj.br/
http://www.cepuerj.uerj.br/faleconosco
http://www.cepuerj.uerj.br/
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c) Entregar documentação comprobatória referente ao grupo de cota, conforme declarações em anexo ao fim 
deste neste regulamento. 
 

d) Imprimir a ficha de inscrição. Este documento deverá ser anexado à parte externa do envelope com 
os documentos solicitados.   

 
Art. 16º. A comprovação dos requisitos necessários para ingressar por um dos grupos de cotas será dada pela análise 

da documentação indicada neste regulamento, a ser encaminhada em envelope lacrado e entregue, 
pessoalmente ou por terceiros, no CEPUERJ, localizado na Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Rio 
de Janeiro, Pav. João Lyra Filho, 1º andar, Bloco A, sala 1006 (recepção do Cepuerj), de 2ª a 6ª feira (em dias 
úteis), no horário das 10 às 16h, ou enviado através de SEDEX 10 para a Caixa Postal 46.520, Agência Vila 
Isabel, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.551-970, com a data da postagem até o último dia previsto para envio no 
edital específico. 

Art. 17º. O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O CEPUERJ não se 
responsabiliza pelo extravio do documento que impeça a sua chegada a UERJ/CEPUERJ ou o seu 
recebimento após a data estabelecida no calendário de atividades (Anexo I). 

Art. 18º. A análise da documentação comprobatória da opção de cota será realizada por comissões técnicas, 
denominadas Comissão de Análise de Opção de Cota. 

Art. 19º. Toda declaração, enviada junto com os documentos, deverá ser datada e assinada pelo declarante. 

Art. 20º. O candidato poderá contestar o indeferimento através do Fale Conosco: www6.cepuerj.uerj.br/faleconosco, 
dentro do período estabelecido no Edital. O tema escolhido deverá ser “Recurso Cotas” e a contestação do 
candidato deverá constar no corpo da mensagem. As respostas serão divulgadas no dia definido no Edital e, 
após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

Art. 21º. No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente 
anexa ao recurso ou complementação desta. 

Art. 22º. O candidato com deficiência participará do certame 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, ao horário, ao local de 
aplicação, ao tempo de realização das Provas e à nota mínima exigida, sendo-lhe, porém, assegurada a 
acessibilidade ao recinto onde se realizarão as provas, segundo critérios de razoabilidade, proporcionalidade 
e viabilidade. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização da prova deverá solicitá-la 
de acordo com o Calendário de Atividades disponível no Edital. 

Art. 23º. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem Prova Especial Ampliada serão oferecidas provas nesse 
sistema. O candidato deverá indicar, no momento da inscrição, o tamanho da fonte de sua prova ampliada, 
entre 14 ou 16. Não havendo a indicação de tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 16. O 
cartão-resposta não será ampliado em virtude das dimensões do equipamento eletrônico. Caso o candidato 
apresente dificuldade para a marcação do referido cartão, deverá comunicar à coordenação do Concurso 
Público, que providenciará um fiscal especializado para auxiliá-lo. 

http://www.cepuerj.uerj.br/faleconosco
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Art. 24º. O acesso das pessoas com deficiência para realização da Prova e sua eventual aprovação não implicam o 
reconhecimento da deficiência declarada. Esta somente será determinada por meio de exame médico previsto 
na etapa de convocação para contratação. 

Art. 25º. Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e auditivas passíveis de correção simples 
pelo uso de lentes ou aparelhos específicos. 

Art. 26º. Os candidatos concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas também concorrerão à totalidade das 
vagas de ampla concorrência oferecidas no concurso. 

Art. 27º. Caso ocorra desistência de vaga por candidato concorrente às vagas reservadas pelo sistema de cotas 
aprovado, a vaga reservada deverá ser ocupada pelo próximo candidato classificado na respectiva listagem. 

Art. 28º. Não havendo candidatos concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas aprovados para preencher 
as vagas destinadas, estas serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos 
demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação. 

Art. 29º. Caso o cargo público pretendido não tenha reserva imediata de vaga, em virtude do número de vagas inicial, o 
candidato poderá se inscrever para ficar com sua condição no cadastro de reserva, já que a Prefeitura 
Municipal de Queimados pode, dentro do prazo de validade do Concurso Público, alterar o seu quadro, criar 
novas vagas e realizar novas convocações. 

Art. 30º. Caso o candidato deseje solicitar a isenção da taxa de inscrição e concorrer às vagas reservadas pelo sistema 
de cotas, o mesmo deverá entregar as respectivas documentações em envelopes distintos. 

 
 

DA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO  

 

RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Art. 31º. Laudo Médico original com letra legível ou cópia autenticada especificando: o tipo, a causa, o grau e o nível da 
deficiência, o código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID –, a data de 
expedição, a assinatura e o carimbo com o nº do CRM do Médico que está emitindo o Laudo; este Laudo 
deverá conter também o nome do candidato, documento de identidade (RG), número do CPF, o nome do 
Concurso Público e o cargo ao qual concorre. Somente serão aceitos os laudos que tenham sido expedidos 
em até 90 (noventa) dias antes do término das inscrições, conforme modelo constante do Anexo III; 

Art. 32º. O candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada no Art. 31º, deverá solicitar no 
Formulário de Solicitação de Inscrição, até o término das inscrições, a confecção de prova especial Ampliada, 
ou ainda, a necessidade da leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência; 

Art. 33º. Deverá ser enviado um comprovante de residência no nome de cada uma das pessoas maiores de 18 anos 
indicadas no Formulário de Informações Socioeconômicas (FIS), de modo a confirmar que residem no local. 
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Art. 34º. Caso o candidato resida sozinho ou com outros familiares que não sejam seus pais ou 
cônjuge/companheiro(a), deverá ser encaminhada a documentação solicitada neste regulamento, tanto de sua 
família de origem quanto das pessoas com quem resida. 

 

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2019. 

COORDENADORIA DE PROCESSOS SELETIVOS 
CENTRO DE PRODUÇÃO DA UERJ 
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 ANEXO I 

. 

  

 

  

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 

Eu, ___________________________________________________________________________________________, 
(nome do requerente) 

afirmo, sob as penas da lei, que: 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________
, 

(item em que deseja fazer a declaração) 
pelo(s) seguinte(s) motivo(s):  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________
. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, _______ de _____________________  de __________ 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
Assinatura do requerente 

 
Identidade:________________________________________________  

 
CPF: ________________________________________________  
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ANEXO II 

  

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PCD 

 

Atesto para fins de comprovação de inscrição no Concurso Público para a Prefeitura Municipal de 

Queimados que o Sr (a). __________________________________________________________, possui a 

deficiência _________________________________________________________________________, grau 

_________________________, nível __________________, CID ___________________.  

 

Declaro ainda, que a deficiência apresentada pelo paciente é compatível com as atribuições do cargo/perfil 

_____________________________________________________, descritas no Edital do Concurso Público. 

 

 

 

Data: ____/____/____. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura (Nome, CRM e Carimbo) 

 


