b)

em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substituição, procederá à
leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões
completo;

12.25.1 se a ocorrência verificar-se após o início da prova, a Fundação Carlos Chagas,
estabelecerá prazo para compensação do tempo usado para regularização do caderno.
12.26 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam
acompanhar o tempo de prova.
12.27 A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre das
caixas de provas mediante termo formal e na presença de 3 (três) candidatos nos locais de
realização das provas.
12.28 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou
por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o
candidato será automaticamente eliminado do Concurso.
12.29. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas
em razão de afastamento do candidato da sala de prova.
12.30 Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova fora do local, data e horário
determinados.
12.31 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão
fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de direito
público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso. O candidato deverá consultar o
Cronograma de Provas e Publicações (Anexo II), para tomar conhecimento da(s) data(s)
prevista(s) para divulgação das questões da Prova Objetiva, dos gabaritos e/ou dos resultados.
12.31.1 As questões da Prova Objetiva ficarão disponíveis no site www.concursosfcc.com.br
até o último dia para interposição de recursos referente ao Resultado da Prova
Objetiva.
13. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
13.1

Somente serão computáveis os seguintes títulos:
a)

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós
Graduação "stricto sensu", em nível de Doutorado em Direito, acompanhado do Histórico
Escolar - 15 pontos por diploma;

b)

Diploma, devidamente registrado, ou certificado/declaração de conclusão de curso de Pós
Graduação "stricto sensu", em nível de Mestrado em Direito, acompanhado do Histórico
Escolar - 10 pontos por diploma;

c)

Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação “lato sensu”, em nível de
especialização na área jurídica, com carga horária mínima de 360 horas, acompanhado
do Histórico Escolar no qual constem disciplinas cursadas e respectiva carga horária - 04
pontos por diploma;

d)

obra jurídica editada de autoria exclusiva do candidato, coautoria, ou capítulos de obras
jurídicas com registro no ISBN - 04 pontos por obra exclusiva e 2 pontos por obra em
coautoria, incluindo capítulos em obras jurídicas;

e)

publicação de obras ou artigos em revistas, boletins, periódicos e sítios da internet com
notório reconhecimento acadêmico-profissional, de obras intelectuais de conteúdo jurídico

ou com afinidade com os princípios e as atribuições institucionais da Defensoria Pública
do Estado, com registro no ISSN – 01 ponto por publicação até o máximo de 04 pontos;
f)

exercício de estágio como estudante de Direito em Defensorias Públicas dos Estados e
da União – 02 pontos por ano até o máximo de 04 pontos;

g)

aprovação em Concursos Públicos de Defensoria – 02 pontos por aprovação até o
máximo de 06 pontos;

h)

atuação como membro de Defensoria Pública em outros Estados – 02 pontos por ano até
o máximo de 10 pontos;

i)

atuação como membro do Ministério Público ou da Magistratura – 01 ponto por ano até o
máximo de 5 pontos.

13.2 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado nas alíneas “a” e “b”, os diplomas
devem ser expedidos por instituição de ensino devidamente credenciada junto ao Ministério de
Educação ou ser atestados por este.
13.3 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea “c”, o candidato deverá
comprovar que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho
Nacional de Educação.
13.4 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados nas alíneas “d” e “e”, o candidato
deverá comprovar a publicação da obra apresentando um exemplar, que contenha o número
do registro ISBN ou ISSN. Caso a publicação seja em sítio de internet ou publicação em ebook, deverá apresentar a impressão, desde que seja possível aferir os requisitos de autoria,
de coautoria, ou de capítulos de obras jurídicas e o registro.
13.5 Os títulos referidos no item 13.1, alíneas “f”, “g”, “h” e “i”, serão comprovados nos termos
seguintes:
13.5.1 exercício de estágio, mediante certidão expedida pela instituição competente;
13.5.2 aprovação em concurso público de Defensoria Pública, mediante a apresentação do
respectivo Diário Oficial;
13.5.3 atuação como membro de Defensoria Pública, Ministério Público e Magistratura,
mediante apresentação de certidão do respectivo órgão;
13.6 Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando acompanhados
da tradução para língua portuguesa por tradutor juramentado.
13.7 Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão
considerados se devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação
vigente.
13.8 Os candidatos que forem convocados para a Prova Oral deverão apresentar os títulos e os
respectivos documentos comprobatórios em período a ser informado em edital específico, e
somente serão avaliados os títulos dos candidatos habilitados na Prova Oral, conforme
Capítulo 11, deste Edital.
13.9 Somente serão avaliados os títulos entregues dentro do prazo que será estabelecido em edital
específico a ser publicado.
13.9.1

Expirado o período de entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.

13.10 Não serão aceitos protocolos de documentos, de certidões, de diplomas ou de declarações, os
quais devem ser apresentados em cópia autenticada por tabelionato.

13.11 Não serão aceitos títulos enviados por fax, e-mail, via postal ou outro meio que não o
estabelecido no Edital de Convocação para Entrega de Títulos.
13.12 Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
13.13 Serão aceitos títulos obtidos pelo candidato até a data final do prazo de recebimento de títulos,
publicada em edital que estabelecer o período para a entrega dos mesmos.
13.14 A Comissão Organizadora analisará os documentos comprobatórios dos títulos, publicando
lista com a pontuação deferida a cada candidato.
13.15 Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos, o
candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, será
excluído do Concurso.
14. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
14.1

A nota final do candidato será resultante da soma das notas obtidas em todas as etapas do
concurso.

14.2

Na hipótese de igualdade de nota final e como critério de desempate, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:
14.2.1

tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27, parágrafo
único, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, sendo considerada, para
este fim, a data limite para correção de dados cadastrais, estabelecido no item
17.9.1 deste Edital;

14.2.2

tiver obtido melhor nota na Prova Dissertativa;

14.2.3

tiver obtido melhor nota na Prova Oral;

14.2.4

tiver maior idade;

14.2.5

exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da
Lei nº 11.689/08 e a data de término das inscrições.

14.3

Serão publicadas três listagens de candidatos aprovados no Concurso Público, uma
contendo a relação geral de todos os candidatos, inclusive os candidatos com deficiência e
os afrodescendentes, e as outras duas com a classificação destes últimos.

15. DOS RECURSOS
15.1 Será admitido recurso quanto:
a)

ao indeferimento do requerimento de isenção do valor da inscrição;

b)

ao indeferimento da condição de candidato com deficiência e/ou solicitação especial;

c)

à opção de concorrer às vagas reservadas aos candidatos afrodescendentes (preto ou
pardo);

d)

à aplicação das provas;

e)

às questões das provas e gabaritos preliminares;

f)

à divulgação da folha de respostas da Prova Objetiva;

g)

ao resultado das provas;

h)

ao resultado da Avaliação dos Títulos.

