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6.8.6 Após a contratação do candidato, a deficiência não
poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria.

6.8.7 Na data provável de 25/11/2013 será divulgado, no
endereço eletrônico http://www.iades.com.br, o resultado preliminar
das inscrições homologadas para concorrer às vagas destinadas às
pessoas com deficiência.

6.8.8 O candidato que não tiver sua inscrição homologada,
para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, poderá
interpor recurso contra o resultado preliminar, conforme item 12 deste
Edital.

7 DAS SOLICITAÇÕES PARA ATENDIMENTO ESPE-
CIAL NO DIA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS

7.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para
a realização da prova objetiva, deverá encaminhar, até o 18/11/2013,
via SEDEX, para o Instituto Americano de Desenvolvimento - IA-
DES - Processo Seletivo Simplificado IPHAN, Caixa Postal 8642,
CEP 70.312-970, Brasília-DF, ou ainda presencialmente na CAC-
IADES-Brasília, no endereço mencionado no item 5.14.3, requeri-
mento de atendimento especial constante do Anexo V devidamente
preenchido e assinado e o Laudo médico original, ou cópia auten-
ticada em cartório, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que ateste e
justifique a necessidade de atendimento especial solicitado. atestando
a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem
como a provável causa da deficiência, que justifique o atendimento
especial solicitado.

7.2 A candidata lactante deverá preencher e encaminhar o
requerimento constante no Anexo V, conforme estabelecido no su-
bitem 7.1, e ainda levar um acompanhante, que ficará em sala re-
servada para essa finalidade e que será responsável pela guarda e
cuidado da criança. A candidata que não levar o acompanhante não
poderá realizar a prova.

7.2.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação
em favor da candidata.

7.2.2 Durante o período de amamentação, a candidata será
acompanhada de um "fiscal" do IADES, que garantirá que sua con-
duta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital, sem a
presença do responsável pela guarda da criança.

7.2.3 O acompanhante se submeterá às instruções contidas
no subitem 7.2.

7.2.4 A solicitação de atendimento especial será atendida
segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.

8 DAS INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS
O B J E T I VA S

8.1 A aplicação das provas está prevista para o dia
15/12/2013, para todas as áreas de atuação elencadas no Anexo I, nas
capitais das 27 (vinte e sete) unidades da Federação, conforme dis-
posto no item 1.6 deste Edital.

8.2 A duração das provas será de 4 (quatro) horas, incluído
o tempo para leitura das instruções, identificação dos candidatos e
preenchimento da folha de respostas .

8.3 Os locais, datas e horários de realização das provas serão
disponibilizados no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na
data provável de 09/12/2013.

8.4 Não será enviado, via correio, o comprovante definitivo
de inscrição, em que consta data, horário e o local da realização da
prova; esse comprovante será disponibilizado conforme o subitem
8.3.

8.5 O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca
do local, data e horário de realização da prova, para fins de jus-
tificativa de sua ausência.

8.6 O não comparecimento às provas, por qualquer motivo,
caracterizará a desistência do candidato e resultará em sua eliminação
deste Processo Seletivo Simplificado.

8.7 Caso o candidato não consiga visualizar o seu local de
prova no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, dentro do pe-
ríodo fixado, deverá entrar em contato com a CAC-IADES-Brasília,
ou ainda pelo telefone (61) 3202-1609, de segunda a sexta-feira, em
dias úteis, no horário das 10 (dez) horas às 16 (dezesseis) horas
(horário oficial de Brasília), até o 3º (terceiro) dia que antecede a
aplicação das provas,
para as devidas orientações.

8.8 O candidato, no dia de realização da prova, cuja ins-
crição estiver constando como não efetivada, e que tenha efetuado o
pagamento conforme indicado no Edital Normativo, deverá compa-
recer a um local de prova munido de comprovante de inscrição e
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, para que possa
realizar a prova.

8.9 A inclusão de que trata o subitem 8.8 será realizada de
forma condicional, sujeita à posterior verificação quanto à regula-
ridade da referida inscrição.

8.9.1 Será automaticamente cancelada a inclusão do can-
didato se constatada irregularidade e serão considerados nulos todos
os atos decorrentes da inscrição efetuada.

8.10 O candidato deverá assinar na lista de presença de
acordo com a assinatura constante do seu documento de identidade,
vedada a aposição de rubrica.

8.11 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográ-
fica de tinta azul ou preta, fabricada com material transparente, as
respostas da prova objetiva para a folha de respostas, único do-
cumento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha
de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas
neste Edital, no caderno de provas e na folha de respostas. Em
hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do
candidato.

8.11.1 O candidato é responsável pela devolução da sua
folha de respostas devidamente preenchida ao final da prova. Em
hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de aplicação de
prova com a folha de respostas da prova objetiva, que constitui o

único documento válido para a correção das provas e processamento
do resultado do Processo Seletivo Simplificado.

8.12 Serão de inteira responsabilidade do candidato os pre-
juízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas.
Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em de-
sacordo com este Edital e(ou) com a folha de respostas, tais como:
marcação rasurada ou emendada, campo de marcação não preenchido
integralmente e(ou) marcação de mais de uma alternativa por ques-
tão.

8.13 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar
ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de
arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da
leitura óptica.

8.14 Não será permitido que as marcações na folha de res-
postas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato
que tenha solicitado atendimento especial. Nesse caso, o candidato
será acompanhado por um fiscal do Instituto Americano de Desen-
volvimento - IADES devidamente treinado.

8.15 Não serão fornecidas, por telefone, fax e(ou) correio
eletrônico, informações a respeito de data, local e horário de apli-
cação das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os
editais e os comunicados a serem publicados na Internet, no endereço
eletrônico http://www.iades.com.br.

8.16 O candidato deverá comparecer ao local designado para
a realização da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora do
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, fabricada com material transparente, do com-
provante de inscrição e de documento de identidade original. Não
será permitido, em hipótese alguma, o uso de lápis, lapiseira/grafite
e(ou) borracha durante a realização das provas.

8.16.1 Não será admitido o ingresso de candidato, no local
de realização das provas, após o horário fixado para o seu início, que
corresponderá ao do fechamento dos portões.

8.17 O candidato que se retirar da sala de aplicação das
provas não poderá retornar a ela, em hipótese alguma, exceto se sua
saída for acompanhada, durante todo o tempo de ausência, por fiscal
ou por membro da coordenação do Instituto Americano de Desen-
volvimento - IADES.

8.18 Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional; passaporte brasileiro; certificado de reservista;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação (somente o modelo aprovado pelo art. 159 da Lei no-

9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial da
União de 24 de setembro de 1997).

8.18.1 Não serão aceitos como documentos de identidade:
certidão de nascimento; cartão de inscrição no CPF; título eleitoral;
carteira nacional de habilitação (modelo antigo); carteira de estudante;
carteira funcional sem valor de identidade; carteira nacional de ha-
bilitação com prazo vencido; carteira de identidade com validade
vencida; documentos ilegíveis, não identificáveis e (ou) danificados.

8.18.2 O candidato que não apresentar documento de iden-
tidade original, na forma definida no subitem 8.18 deste Edital, não
poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do Processo
Seletivo Simplificado.

8.19 Caso o candidato esteja impossibilitado de exibir, no dia
de aplicação das provas, documento de identidade original, por mo-
tivo de perda, furto ou roubo, 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 identificação es-
pecial, que compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de im-
pressão digital em formulário próprio.

8.19.1 A identificação especial será exigida, também, ao
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas
à fisionomia e(ou) à assinatura do portador.

8.20 Não será aplicada prova, em hipótese alguma, em local,
data e(ou) horário diferentes dos predeterminados em Edital ou em
comunicado.

8.21 Não será permitida, durante a aplicação das provas, a
comunicação entre os candidatos.

8.21.1 Não será permitida, no local de aplicação das provas,
a utilização de máquinas calculadoras e(ou)similares, livros, ano-
tações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de
consulta.

8.22 No local de aplicação das provas, não será permitido ao
candidato manter consigo aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular,
relógio de qualquer espécie, walkman, aparelho portátil de arma-
zenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos
digitais, agenda eletrônica, notebook, tablets eletrônicos, palmtop,
receptor, gravador, entre outros).

8.22.1 Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este
deverá permanecer desligado e, se possível, com a bateria retirada
durante todo o período de prova, devendo, ainda, ser acondicionado
em embalagem fornecida pelo Instituto Americano de Desenvolvi-
mento - IADES, e esta deverá permanecer, durante todo o período de
prova, embaixo da carteira do candidato.

8.22.2 O descumprimento do disposto nos subitens 8.21 e
8.22 implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de
fraude.

8.23 Não será permitida a entrada de candidato no local de
aplicação das provas com arma de qualquer espécie.

8.24 O Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES
recomenda que o candidato não leve, no dia de realização das provas,
objeto algum citado nos subitens 8.22 e 8.23 deste Edital. O fun-
cionamento, ainda que involuntário, de qualquer tipo de aparelho
eletrônico, durante a realização da prova, implicará a eliminação
automática do candidato.

8.25 Não será admitido, durante a realização da prova, o uso
de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra
as orelhas do candidato.

8.26 O Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES
não se responsabilizará por perdas, extravios de objetos ou de equi-
pamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação das provas, nem
por danos a eles causados.

8.27 Em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a
aplicação das provas. O não comparecimento em data, local e ho-
rários designados para as provas, implicará a eliminação automática
do candidato.

8.28 O controle de horário será efetuado conforme critério
definido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES.

8.29 O candidato somente poderá se retirar, definitivamente,
da sala de aplicação das provas após 1 (uma) hora de seu início.
Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno
de provas ou a folha de respostas.

8.29.1 Somente quando faltarem 30 (trinta) minutos para o
término do tempo fixado para realização das provas, o candidato
poderá deixar o local levando consigo o caderno de prova.

8.29.2 O candidato que desejar levar ou ter acesso ao seu
caderno de prova deverá observar o disposto no subitem anterior.

8.30 A inobservância do item 8.29 e subitem 8.29.1 deste
Edital constará na ata da sala e acarretará a não correção das provas
e, consequentemente, a eliminação do candidato do Processo Seletivo
Simplificado.

8.31 Terá sua prova anulada e será automaticamente eli-
minado o candidato que, em qualquer etapa do Processo Seletivo
Simplificado ou durante a aplicação das provas:

a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e(ou) ilegais
para obter vantagem para si e(ou) para terceiros;

b) surpreendido dando e(ou) recebendo auxílio para a exe-
cução de qualquer uma das provas;

c) utilizar-se de livros, dicionários, notas e(ou) impressos não
autorizados e(ou) se comunicar com outro candidato;

d) for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone
celular, relógio de qualquer espécie, gravador, bip, receptor, pager,
notebook, tablets eletrônicos, walkman, aparelho portátil de arma-
zenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos
digitais, agenda eletrônica, palmtop, régua de cálculo, máquina de
calcular e(ou) equipamento similar, em desacordo com o disposto no
item 8.22 deste Edital.

e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro
da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes e(ou) os
candidatos;

f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas
no comprovante de inscrição e (ou) em qualquer outro meio;

g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do
tempo destinado à sua realização;

h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem a autorização
e(ou) acompanhamento de fiscal ou de membro da coordenação do
Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES;

i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de
respostas;

j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na
folha de respostas;

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento indevido; ou

l) descumprir este Edital e(ou) outros que vierem a ser pu-
blicados.

8.32 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio ele-
trônico, estatístico, visual, grafológico e(ou) por meio de investigação
policial, ter o candidato utilizado de processo ilícito, suas provas
serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo
Seletivo Simplificado.

8.33 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de
candidato da sala de prova.

8.34 No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas,
por nenhum membro da equipe de aplicação das provas e(ou) pelas
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas
e(ou) quanto aos critérios de avaliação e de classificação.

8.35 Objetivando garantir a lisura e idoneidade do certame,
no dia da aplicação das provas, o candidato poderá ser submetido ao
sistema de detecção de metal.
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