
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 
Coordenadoria de Recursos Humanos 

 
 
 

EDITAL Nº 14/07 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
 DE CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
 

O DIRETOR GERAL DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista as autorizações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através 
das Portarias MPOG de nº 123 de 24 de abril de 2007, publicada no Diário Oficial da 
União de 26 de abril de 2007, pela Portaria MPOG nº 184, de 18 de junho de 2007, 
publicado no Diário Oficial da União de 19 de junho de 2007 e pela Portaria MEC de n° 
589 de 21 de junho de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 22 de junho de 
2007, torna pública a abertura das inscrições e estabelece as normas para o Concurso 
Público de Provas, destinado ao provimento de 40 vagas de cargos da carreira de 
Técnico-Administrativo, sob a égide da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com as 
suas respectivas alterações.  
 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Regime de Trabalho: Regime Jurídico Único, Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 

e demais regulamentações. 
1.2. Jornada de Trabalho: 40 horas. 
1.3. A lotação dos aprovados será nas diversas Unidades do Colégio Pedro II, de acordo 

com o quadro de vagas do anexo II e necessidade da administração. 
1.4. O Concurso Público compreenderá uma única etapa de provas objetivas 

constituída de Língua Portuguesa, Legislação, Informática e Conhecimentos 
Específicos. 

1.5. A remuneração é a equivalente ao vencimento básico dos respectivos cargos: 
        

Nível Superior 

Analista de Tecnologia da Informação 
Bibliotecário/Documentalista 
Contador 
Fonoaudiólogo 
Técnico em Assuntos Educacionais 

R$ 1.424,03 

Nível Intermediário Assistente em Administração R$ 1.193,22 

       
1.6. Além do vencimento básico, será facultado ao admitido o auxílio-transporte e o 

auxílio-alimentação, nos termos da legislação vigente. 
1.7. Estarão disponíveis no site  www.cp2.g12.br o Edital de Abertura do Concurso e seus 

anexos. 
1.8. O Calendário de Eventos é o constante do Anexo I. 
1.9. As categorias funcionais, as vagas, a síntese das atribuições do cargo e os requisitos 

de escolaridade exigidos são os constantes do Anexo II. 
1.10. Os conteúdos programáticos das provas e as referências bibliográficas serão 

disponibilizados no site www.cp2.g12.br a partir das 09:00 horas do dia 27/09/2007. 
 



 

2. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
2.1. A investidura no cargo do candidato aprovado no Concurso de que trata este 

Edital está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo parágrafo 1° do art. 12, da Constituição 
Federal; 

b) estar  em gozo dos direitos políticos; 
c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
d) possuir  os requisitos mínimos exigidos para o cargo a que irá concorrer, conforme 

Anexo II; 
e) possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo; 
f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
g) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a 

investidura em cargo público prevista no artigo 137, parágrafo único, da Lei nº 
8.112/90 com suas respectivas alterações; 

h) não perceber proventos  de aposentadoria nem qualquer remuneração que 
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso  XVI, da 
Constituição Federal . 

2.2. Os documentos comprobatórios dos requisitos fixados no subitem 2.1 deverão ser 
apresentados após a aprovação do candidato, por ocasião da convocação para 
assumir o cargo. 

2.3. No ato da investidura no cargo, será anulada, a inscrição e todos os atos dela 
decorrentes, se o candidato não comprovar os requisitos constantes no subitem 2.1. 

 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Período: de 27 de setembro a 16 de outubro de 2007 
3.2. Taxa de Inscrição: Nível Superior – R$ 45,00 e Nível Intermediário – R$ 40,00. 
3.3. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, no conhecimento e tácita 

aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, das quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese. 

3.4. Os procedimentos para inscrição: 
a)  a inscrição será realizada  somente via Internet através do site www.cp2.g12.br , 

no período discriminado no subitem 3.1 deste Edital, durante 24 horas, 
ininterruptamente, sendo o horário de início às 09:00 horas do primeiro dia de 
inscrição e o horário de encerramento às 16:00 horas do último dia de inscrição, 
considerando-se o horário de Brasília/DF; 

b) o candidato deverá preencher eletronicamente o requerimento  de inscrição 
disponibilizado, no qual constarão os números do documento de identidade e do 
CPF (preenchimento obrigatório), declarando que atende a  todos os requisitos 
constantes do item 2 deste Edital; 

c) após a transmissão do requerimento de inscrição o candidato deverá imprimir o 
comprovante provisório de inscrição e, obrigatoriamente,  o boleto  bancário a 
ser pago diretamente no Banco do Brasil, para a agência 0265-8, conta n° 9999-6, 
Associação de Ex-alunos do Colégio Pedro II, impreterivelmente até o dia 16 de 
outubro de 2007, caso contrário sua inscrição não será considerada; 

d) serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais 
informados no ato de sua inscrição; 

e)  o candidato somente poderá inscrever-se em um único cargo/especialidade, 
uma vez que as provas serão realizadas no mesmo dia e horário; 

f)  a inscrição somente estará concluída após confirmação pelo Banco do 
pagamento da taxa de inscrição, nos termos da alínea “c” do subitem 3.4; 

g)  não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição; 
h) em nenhuma hipótese haverá devolução da quantia paga da taxa de inscrição, 

salvo em caso de cancelamento do Concurso pelo Colégio Pedro II. 
 



 

4. DAS VAGAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.1. Às pessoas portadoras de deficiência, nos termos do presente Edital, serão 

destinadas 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas no concurso, de 
acordo com o disposto no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

4.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 resulte em número com 
fração, este será aproximado ao primeiro número inteiro subseqüente. 

4.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos portadores 
de deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que tange ao local de aplicação de prova, ao horário, ao 
conteúdo, a correção das provas, a pontuação mínima exigida e a todas as 
demais normas de regência do Concurso. 

4.4. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 4.1e que declarem sua 
condição por ocasião da inscrição, se aprovados, serão submetidos à perícia 
médica, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do 
candidato, observada a compatibilidade da necessidade especial da qual é 
portador com as atribuições do cargo. 

4.5. No caso de não ser aprovado nas provas ou na perícia médica ou de não haver 
candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas aos 
portadores de deficiência, as vagas remanescentes serão preenchidas pelos 
candidatos aprovados não portadores de deficiência, observada a ordem de 
classificação. 

 
 
5. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1. O candidato terá disponibilizado, via Internet, no site www.cp2.g12.br no dia 13 de 

novembro de 2007, a partir das 15:00 horas, o seu Cartão de Confirmação contendo 
seu  nome, número de inscrição, identidade, sigla do órgão expedidor e Estado 
emitente, sexo, cargo a que concorre, data, horário e local de realização da prova. 
Quando for o caso, de deficiente que demande condição especial para realização 
das provas também será discriminado no mesmo.  

5.2. É obrigação do candidato conferir no Cartão de Confirmação todos os dados 
relativos à sua inscrição.  

5.3. O candidato que não conseguir acessar o Cartão de Confirmação via Internet até 
20/11/2007, ou verificar divergências entre os dados apresentados no Cartão de 
Confirmação da Inscrição e os dados presentes no seu protocolo do Requerimento 
de Inscrição, deverá dirigir-se, munido do documento de identidade, do CPF, do 
comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição e do protocolo de envio de 
Requerimento de Inscrição, nos dias 21 ou 22/11/2007 de 10:00 às 16:00 horas, ao 
Colégio Pedro II, Campo de São Cristóvão, 177 (Posto de Atendimento do Concurso 
Público para Técnico-Administrativo), para regularizar sua situação e garantir a 
realização de sua prova.  

5.4. Somente terá garantida a  sua inscrição o candidato que tiver efetivado o 
pagamento da taxa de inscrição conforme o discriminado na alínea ”c” do subitem 
3.4. deste Edital. 

 
 
6. DA ESTRUTURA DO CONCURSO 
6.1. As provas serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro, no dia 25 de novembro no 

local e horário indicados no Cartão de Confirmação de Inscrição. 
6.2. O candidato deverá chegar ao local das provas com uma hora de antecedência 

do início das mesmas, munido de Cartão de Confirmação da Inscrição, documento 
de identidade, caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  Como o documento 
não ficará retido, será exigida a apresentação do original, não sendo aceito cópias, 
ainda que autenticadas. 

6.3. Não será admitido o ingresso, na sala de provas, do candidato que se apresentar 
após o horário estabelecido para o início das mesmas. 



 

6.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato, nem será permitida a realização de provas fora 
do local previsto no Cartão de Confirmação da Inscrição ou nas listas de alocação 
divulgadas pelo Colégio Pedro II. 

6.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 
deverá levar um acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança. A 
candidata que não levar acompanhante não realizará a prova.  

6.6. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 30 (trinta) minutos 
contados a partir do efetivo início das mesmas. 

6.7. Ao final das provas, em cada sala, os 3 (três) últimos candidatos deverão 
permanecer sentados, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído as 
provas ou o período para realizá-las seja encerrado. 

6.8. O candidato deverá assinar e assinalar suas respostas, em folha própria (Cartão-
Resposta), com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

6.9. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento e 
pela integridade do Cartão-Resposta, que não será substituído, exceto em caso de 
defeito em sua impressão. 

6.10. Não serão computadas questões não assinaladas e questões que contenham 
mais de uma resposta, emendas ou rasuras ainda que legíveis. 

6.11. O concurso será constituído de uma única etapa de Provas Objetivas, de caráter 
eliminatório e classificatório, de 100 (cem) pontos, divididos da seguinte forma: 
Parte I - Língua Portuguesa: composta de 15 (quinze) questões, valendo 1,2 cada 
questão, perfazendo um total de (18) dezoito pontos. 
Parte II - Legislação: composta de 10 (dez) questões, valendo 1,0 cada questão 
perfazendo um total de (10) dez pontos. 
Parte III - Informática: composta de 10 (dez) questões, valendo 1,2 cada questão, 
perfazendo um total de (12) doze pontos. 
Parte IV: Conhecimentos Específicos: composta de 40 (quarenta) questões, valendo 
1,5 cada questão, perfazendo um total de (60) sessenta pontos. 

6.12. Serão considerados classificados, os candidatos colocados até o número de 
vagas oferecidas no Anexo II deste Edital. Os demais candidatos aprovados 
passarão a integrar, o Cadastro de Reserva de Pessoal, por cargo. 

6.13. Havendo empate na totalização, prevalecerá o maior número de acertos, 
sucessivamente, nas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e 
Noções de Informática. Permanecendo o empate prevalecerá o candidato de 
mais idade. 

6.14. Serão considerados inabilitados os candidatos que obtiverem aproveitamento 
inferior a 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos das provas. 

6.15. O candidato será sumariamente eliminado do Concurso Público se: lançar mão 
de meios ilícitos para execução das provas; perturbar, de qualquer modo, a ordem 
dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês com qualquer 
dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; afastar-se do local das provas sem o 
acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; deixar de assinar a 
Lista de Presença e o respectivo Cartão–Resposta; ausentar-se da sala portando o 
Caderno de Questões e/ou Cartão–Resposta (por razões de segurança, o 
candidato somente poderá levar o Caderno de Questões se permanecer,  dentro 
da sala, até 30 minutos antes do horário estabelecido para o encerramento das 
provas); descumprir as instruções contidas nas capas das provas; for surpreendido, 
em qualquer tipo de comunicação com outro candidato; utilizar máquinas de 
calcular ou similares, livros, códigos, manuais, impressos, anotações; ou após as 
provas, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter- se 
utilizado de processos ilícitos na realização das mesmas. 

6.16. Os valores das questões estarão impressos nas provas, sendo as Provas Objetivas 
formadas por questões do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas 
(A,B,C,D,E) e uma única resposta correta. 

 



 

7. DA DIVULGAÇÃO, RECURSO E HOMOLOGAÇÃO 
7.1. Os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados, às 15:00 horas do dia 27 de 

novembro de 2007, através do site do Colégio Pedro II (www.cp2.g12.br)  e no 
Prédio da Direção Geral – Térreo,  Campo de São Cristóvão, 177 -  São Cristóvão. 

7.2. É facultado ao candidato, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas) após a 
divulgação dos gabaritos, ou seja, até o dia 29/11/2007, apresentar recurso único, 
por escrito, devidamente fundamentado ao Colégio Pedro II - Coordenadoria de 
Recursos Humanos, Concurso Público para Técnico-Administrativo, Campo de São 
Cristóvão, 177 – 1º andar/Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20921-440 

7.3. Os recursos serão analisados pelas respectivas Bancas Examinadoras das provas. 
7.4. A Banca Examinadora da entidade promotora do presente Concurso Público 

constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 
porque não caberão recursos adicionais. 

7.5. O resultado dos recursos serão divulgados às 15:00 horas do dia  06/12/2007, através 
do site www.cp2.g12.br e apenas quanto aos pedidos que forem deferidos. 

7.6. O resultado final  e a classificação dos candidatos serão divulgados às 15:00 horas 
do dia 17/12/2007, através do site www.cp2.g12.br e no Prédio da Direção Geral – 
Térreo,  Campo de São Cristóvão, 177 - São Cristóvão.  

7.7. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes. 

7.8. Após a divulgação dos resultados, os candidatos classificados, dentro do número 
de vagas definidas por cargo, serão submetidos aos Exames Médicos e 
Complementares e demais procedimentos pré–admissionais, todos de caráter 
eliminatório. 

7.9. Não haverá recurso quanto aos resultados dos Exames Médicos e Complementares. 
7.10. A homologação dos resultados finais do Concurso Público se fará por ocasião da 

publicação, no Diário Oficial da União, pelo Colégio Pedro II, sendo, nestes 
resultados, incluídos apenas os candidatos aprovados e classificados. 

 
 
8. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
8.1. O resultado final do Concurso será homologado, pelo Diretor Geral do Colégio 

Pedro II, mediante a publicação no Diário Oficial da União, dentro dos prazos legais. 
8.2. A convocação para apresentação dos documentos (Anexo II), que será apreciada 

por comissão técnica, se dará através de telegrama, com aviso de recebimento 
(AR), encaminhado para o endereço constante da ficha de inscrição, que deverá 
ser mantido atualizado pelo candidato junto à Coordenadoria de Recursos 
Humanos, sob pena de ser automaticamente eliminado do Concurso, no caso de 
não ser localizado. 

8.3. O candidato portador de deficiência deverá apresentar, por ocasião do exame 
médico, laudo médico atestando a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, em cumprimento ao disposto no Decreto n° 3.298/99. 

8.4. A nomeação dos candidatos ficará condicionada à aprovação no presente 
Concurso Público, comprovando os requisitos relacionados no item 2 deste Edital.  

8.5. A não comprovação dos requisitos listados no item 2,  no prazo máximo definido 
pela Administração, implicará na eliminação do candidato, sendo convocado o 
próximo, seguindo rigorosamente a lista de classificação. 

 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 1 (um) ano, a partir da 

data da homologação dos resultados, podendo ser prorrogado, a critério do 
Colégio Pedro II, pelo prazo máximo de 1 (um) ano. 



 

9.2. Será publicado no Diário Oficial da União apenas a relação dos candidatos 
aprovados, classificados até cinco vezes o número de vagas previstas no presente 
Edital,  sendo a listagem elaborada na ordem decrescente de notas. 

9.3. É de absoluta obrigação do candidato manter-se informado sobre datas e prazos 
estabelecidos no Calendário de Eventos (Anexo I), sendo de sua total 
responsabilidade o prejuízo decorrente da inobservância desses dados. 

9.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de 
classificação no Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação 
divulgada no Diário Oficial da União. 

9.5. Não serão concedidas vistas de provas, exames, avaliações ou pareceres, qualquer 
que seja a alegação do candidato. 

9.6. A aprovação do candidato neste Concurso Público não implica a obrigatoriedade 
da sua contratação, cabendo ao Colégio Pedro II o direito de aproveitar os 
candidatos em número estritamente necessário para o provimento das vagas 
existentes em qualquer de suas Unidades Escolares no Estado do Rio de Janeiro. 

9.7. A inexatidão de declarações e/ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados direitos decorrentes, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis. 

9.8. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. Fotocópias não 
autenticadas deverão estar acompanhadas dos originais, para efeito de 
verificação. 

9.9. Os candidatos aprovados se comprometem a manter atualizados seus endereços 
junto ao Colégio Pedro II - Coordenadoria de Recursos Humanos - Campo de São 
Cristóvão, 177 – 1° andar – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20921-440 através de 
correspondência, via SEDEX, e se responsabilizam por prejuízos decorrentes da não 
atualização. 

9.10. O presente Edital poderá ser revogado a qualquer momento, desde que motivo 
superveniente ou relevante assim o exigir, sem que isto venha a gerar direitos ou 
obrigações em relação aos candidatos. 

 
 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2007. 
 
 
 

WILSON CHOERI 
Diretor Geral 



 

ANEXO I  
 

 
CALENDÁRIO DE EVENTOS 

 
 

ETAPA 
 

PERÍODO 

1. Inscrição 27/09 a 16/10/2007 

2. Confirmação da Inscrição  

� Acesso ao Cartão de Confirmação da Inscrição 

� Atendimento aos Candidatos que não conseguiram 
acessar o Cartão de Confirmação e/ou Retificação de 
Dados 

 

13/11a 20/11/2007 

 
21 ou 22/11/2007 

3. Provas  

� Aplicação da Prova 

� Divulgação do Gabarito Oficial 

� Interposição de Recursos  

� Divulgação dos Resultados Finais 

 

25/11/2007 

27/11/2007 

até  29/11 

17/12/2007 

 



 

ANEXO II 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

DO CARGO 
VAGAS 

 
REQUISITOS BÁSICOS 

 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO 

Analista de 
Tecnologia da 
Informação 

 

 
 
 

01 
 

Curso Superior em 
nível de Graduação 

na área  

Desenvolver e implantar sistemas 
informatizados, dimensionando 
requisitos e funcionalidades do 
sistema especificando sua 
arquitetura, escolhendo 
ferramentas de desenvolvimento, 
especificando programas, 
codificando aplicativos; 
administrar ambientes 
informatizados; prestar 
treinamento e suporte técnico ao 
usuário. 

Bibliotecário 
Documentalista 

 

 
 

05 
Curso Superior em 
Biblioteconomia, 

com Registro 
Profissional no 

respectivo órgão de 
classe. 

Gerenciar unidades como 
bibliotecas, centros de 
documentação, centros de 
informação e correlatos, além de 
redes de sistemas de informação; 
tratar tecnicamente e 
desenvolver recursos 
informacionais e ações 
educativas.  

Contador 
 

01 

Curso Superior em 
Ciências Contábeis 

com Registro 
Profissional no 

respectivo órgão de 
classe. 

Executar a escrituração através 
do lançamento dos atos e fatos 
contábeis, elaborar e manter 
atualizados relatórios contábeis; 
analisar, acompanhar e fiscalizar 
a implantação e a execução de 
sistemas financeiros, contábeis e 
orçamentários; prestar assessoria 
e preparar informações 
econômicas financeiras. 

Fonoaudiólogo 04 

Curso Superior em 
Fonoaudiologia 
com Registro 
Profissional no 

respectivo órgão de 
classe. 

Desenvolver ações de 
fonoaudiologia na área escolar, 
contribuindo com a equipe de 
orientação e planejamento 
escolar, inserindo aspectos 
preventivos ligados a assuntos 
fonoaudiológicos. 

Técnico em 
Assuntos 

Educacionais 
04 

Curso Superior em 
Pedagogia ou 
Licenciaturas 

Coordenar as atividades de 
ensino, planejamento e 
orientação, supervisionando e 
avaliando estas atividades, para 
assegurar a regularidade do 
desenvolvimento do processo 
educativo.  Assessorar nas 
atividades de ensino, orientação 
educacional e supervisão 
pedagógica. 



 

NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
  
 

CARACTERÍSTICAS 
DO CARGO 

VAGAS REQUISITOS BÁSICOS 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO 

Assistente em 
Administração 

 

 
 
 

25 
 

Ensino Médio 
Completo ou Médio 

Profissionalizante 

 
Planejar, orientar e executar 
atividades pertinentes aos 
segmentos administrativo e 
pedagógico; prestar 
atendimento qualificado ao 
público interno e externo. 
 

 


