
243310
243320
243330
243340
243350
243900

    
  
 Ç          
-

Á




   



Publicidade Legal
Publicidade Mercadológica
Publicidade Institucional
Patrocínio
Publicidade de Utilidade Pública
Demais Serviços de Terceiros

21.667.857

244000 - UTILIDADES E SERVIÇOS
245000
245100
245200
245900

-

TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS
Vinculados à Receita
Vinculados ao Resultado
Demais Tributos e Encargos Parafiscais

246000
246100
246200
246400
246500
246900

-

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
Operações Internas
Operações Externas
Debêntures
Mútuos com Empresas do Exterior
Outras Fontes

249000
249100
249110
249190
249200
249210
249290
249300
249400
249500
249600
249700
249710
249720
249730
249900

-

OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES
Arrendamento Mercantil
Tecnologia da Informação
Demais
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação
Equipamento de Processamento de Dados
Demais
Royalties
Aluguéis
Multas
Variação Monetária de Outras Obrigações
Dispêndios com Pessoal
Participação no Lucro ou Resultado
Demandas Trabalhistas
Previdência Privada - Cobertura de Déficit
Demais





23.900.000

1.459.952

45.567.857
1.459.952

11.545.246
11.545.246

-

11.545.246
11.545.246

-

-

-

5.206.315
-

-

5.206.315
-

3.781.653
2.109.398
1.672.255

-

3.781.653
2.109.398
1.672.255

1.289.802

22.305

299999 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS

 

1.289.802

-

22.305

22.305

22.305

112.555

112.555

87.576.537

23.900.000

111.476.537
Id: 1390488

DECRETO Nº 43.876 DE 08 DE OUTUBRO DE 2012
REGULAMENTA OS CONCURSOS PÚBLICOS
PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
E EMPREGOS PÚBLICOS INTEGRANTES
DOS QUADROS PERMANENTES DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta do processo nº
E-14/11540/2011,
DECRETA:
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 1º - Os concursos públicos para provimento de cargos efetivos e
empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de pessoal
do Poder Executivo e das entidades da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro serão realizados de acordo com os termos
deste Decreto, observadas as peculiaridades estatuídas em leis e decretos especiais.
Art. 2º - O concurso público será de provas ou de provas e títulos.
Parágrafo Único - O concurso público será complementado, quando
exigido por lei, pela realização de curso de formação profissional, em
que, à vista da frequência, aproveitamento, perfil psicológico, idoneidade moral e disciplina dos candidatos aprovados, a Administração
Pública confirmará ou não a aprovação no certame, sem alteração da
ordem de classificação.
Art. 3º - Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato
aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.
Parágrafo Único - A Administração Pública poderá realizar concurso
público para a formação de cadastro de reserva para o atendimento
de eventuais necessidades futuras.
Art. 4º - O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez por período igual ao prazo original de validade.
Parágrafo Único - O termo inicial do prazo de validade de que cuida
o caput será a homologação do resultado final das provas e exames
tratados, respectivamente, nos Capítulos VI e VII deste Decreto.
Art. 5º - É assegurada às pessoas portadoras de deficiência, de natureza especificada no Anexo Único da Lei nº 2.298, de 28 de julho
de 1994, a participação em concursos públicos realizados pela Administração Direta e Indireta do Estado.
§ 1º - Para o cumprimento do previsto no caput deste artigo, serão
reservados, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das vagas oferecidas em cada certame às pessoas portadoras de deficiência, salvo
quando se tratar de concurso público para provimento de cargos e
empregos públicos cujas atribuições exijam aptidão física plena para o
seu exercício.
§ 2º - Se a apuração do número de vagas asseguradas aos portadores de deficiência resultar em número decimal igual ou maior do
que 0,5 (meio), adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior;
se menor do que 0,5 (meio), adotar-se-á o número inteiro imediatamente inferior.
§ 3º - Os candidatos destinatários da reserva prevista no presente artigo sempre concorrerão à totalidade das vagas existentes, sendo vedado restringir-lhes o acesso aos cargos ou empregos objeto do certame às vagas reservadas.
§ 4º - Os candidatos que não sejam destinatários da reserva prevista
no presente artigo concorrerão às demais vagas oferecidas no concurso, excluídas aquelas objeto da aludida reserva.
§ 5º - Para fazer jus à reserva prevista no presente artigo, o candidato
deverá declarar expressamente a deficiência de que é portador no ato
de inscrição, apresentando seu histórico médico, podendo a Comissão
Organizadora do concurso, antes de deliberar sobre qualquer pedido de
inscrição, solicitar a prévia inspeção médica oficial do requerente, para
comprovação de requisitos para o exercício do cargo.
§ 6º - Será eliminado do concurso o candidato que firmar declaração
falsa relativa ao enquadramento na reserva prevista neste artigo, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis em decorrência de tal ato.
§ 7º - Havendo vagas reservadas, os resultados do concurso serão
publicados em duas listas, uma delas referente à pontuação de todos
os candidatos inscritos, inclusive aqueles destinatários da reserva prevista neste artigo, e outra contemplando a pontuação apenas dos candidatos portadores de deficiência.
§ 8º - Não havendo qualquer portador de deficiência que tenha logrado aprovação final no concurso, as vagas inseridas na reserva prevista neste artigo serão revertidas para o cômputo geral de vagas oferecidas no concurso, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, rigorosamente obedecida a ordem de classificação.

II - decidir sobre os pedidos de inscrição no concurso público e de
isenção da taxa de inscrição;
III - apreciar a documentação exigida para a investidura no cargo ou
emprego público objeto do concurso público.
Parágrafo Único - Aos integrantes da Comissão Organizadora será
exigido compromisso de sigilo sobre todos os atos do certame que
não sejam públicos, mediante assinatura prévia de termo específico.
Art. 7º - Nos concursos públicos para provimento de cargos e empregos públicos cujas atribuições sejam próprias de profissão regulamentada, o órgão ou entidade promotora do certame convidará representante do respectivo conselho profissional para integrar a Comissão
Organizadora e a Banca Examinadora.
Art. 8º - As Bancas Examinadoras dos concursos públicos realizados
pelo Poder Executivo e pelas entidades da Administração Indireta do
Estado do Rio de Janeiro serão compostas por profissionais ou docentes de reputação ilibada e notório conhecimento técnico da disciplina integrante do programa de cada certame.
Parágrafo Único - Aos integrantes das Bancas Examinadoras será
exigido compromisso de sigilo sobre todos os atos do certame que
não sejam públicos, mediante assinatura prévia de termo específico.
Art. 9º - Não poderão ser designados para compor a Comissão Organizadora e a Banca Examinadora, nem nelas permanecer:
I - sócio ou professor de cursos preparatórios para concursos públicos
na área em que se realizar o certame que ostentem ou tenham ostentado tal condição até 6 (seis) meses antes da publicação do edital
do certame;
II - cônjuge, companheiro, parente até o terceiro grau e afim de pessoas enquadradas na hipótese do inciso anterior;
III - cônjuge, companheiro, parente até o terceiro grau e afim de candidato inscrito no respectivo certame.
Parágrafo Único - Para efeito do cumprimento do disposto no caput
deste artigo, exigir-se-á dos designados declaração de que não estão
incursos em quaisquer das hipóteses arroladas nos incisos I a III.
Art. 10 - O órgão ou entidade promotora do concurso público poderá,
observadas as normas da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, atribuir a
execução dos atos materiais relativos ao certame, assim como a composição e o funcionamento da Banca Examinadora, a instituição especializada na organização e realização de concursos públicos, dotada de capacidade técnica nesse campo de atividade, especialmente
no que diz respeito à preservação do sigilo das provas e gabaritos e
à isonomia de tratamento aos candidatos.
§ 1º - É vedada a contratação de instituição especializada que, a par
da organização e realização de concursos, ministre cursos preparatórios para concursos públicos.
§ 2º - É vedada à instituição especializada contratada na forma do
caput a subcontratação de qualquer parcela do objeto capaz de interferir na preservação do sigilo das provas e gabaritos e na isonomia
de tratamento aos candidatos.
Capítulo III
Do Edital
Art. 11 - Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da
realização da primeira prova, o edital de abertura do concurso público
será publicado no Diário Oficial do Estado, divulgado no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade promotora e afixado nos murais das
respectivas sedes, escritórios e representações.
Parágrafo Único - O edital conterá:
I - número de ordem do concurso relativo ao cargo ou emprego oferecido pela respectiva entidade ou órgão promotor do certame;
II - prazo, local, horários, meios e documentos necessários para inscrição;
III - denominação e atribuições do cargo ou emprego;
IV - número de vagas oferecidas ou a informação de que se destina à
formação de cadastro de reserva;
V - valor da taxa de inscrição, meios de pagamento e critérios para
concessão da respectiva isenção;
VI - tipo de concurso, especificando se consistirá de provas ou provas
e títulos;
VII - condições para investidura no cargo ou emprego objeto do concurso público;
VIII - prazo de validade do concurso;
IX - títulos aceitos para efeito de pontuação no certame;
X - tipo, natureza e programa das provas;
XI - forma de julgamento das provas e dos títulos;
XII - pontuação atribuível às provas e aos títulos;
XIII - critérios de desempate;

Capítulo II
Da Organização e Realização do Concurso Público

XIV - prazos, meios e condições para vista de provas e interposição
de recurso ou apresentação de pedido de revisão das notas atribuídas
pela Banca Examinadora;

Art. 6º - Os órgãos e entidades promotores de concurso público instituirão Comissão Organizadora composta majoritariamente de servidores efetivos para dirigir as atividades atinentes a cada certame, competindo-lhe:
I - estruturar o concurso público, responsabilizando-se pela sua realização, desde a abertura de inscrições até a sua final homologação,
ressalvada sempre a competência específica da Banca Examinadora;

XV - as reservas de vagas, com indicação precisa do número ou percentual, e as condições para a inscrição das pessoas portadoras de
deficiência;
XVI - quando possível, a explicitação dos critérios para alocação das
vagas ofertadas;
XVII - outras indicações próprias do certame.

Capítulo IV
Das Publicações e Comunicações
Art. 12 - Serão publicados no Diário Oficial do Estado, divulgados no
sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade promotora e afixado nos
murais das respectivas sedes, escritórios e representações:
I - a relação das inscrições homologadas, quando tal homologação
estiver prevista no edital;
II - os gabaritos das provas objetivas;
III - a relação em ordem alfabética dos candidatos aprovados em cada uma das fases do concurso, com as notas e os números de inscrição;
IV - a homologação do resultado final do concurso, com lista nominal
em ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados.
Art. 13 - A convocação dos candidatos aprovados será formalizada
pessoalmente, por meio de publicação oficial e por meio de divulgação no sítio eletrônico do órgão ou entidade promotora do concurso
público.
§ 1º - A convocação pessoal mencionada no caput deste artigo levará
em conta os dados fornecidos pelo candidato quando de sua inscrição
e poderá ser efetivada através de correspondência escrita com aviso
de recebimento, através de correio eletrônico ou qualquer outro meio
similar.
§ 2º - É obrigação do candidato comunicar por escrito ao órgão ou
entidade promotora do concurso público a alteração de seus dados
cadastrais, notadamente o endereço de residência e o endereço eletrônico, sob pena de se considerar efetivada a comunicação pessoal
dirigida ao endereço de residência ou endereço eletrônico fornecido
quando da inscrição.
Capítulo V
Da Inscrição
Art. 14 - A inscrição do candidato no concurso público, de acordo
com o definido no edital, poderá ser feita:
I - pessoalmente, nos locais indicados pelo edital;
II - por procuração, nos locais indicados pelo edital;
III - via postal;
IV - por meio de comunicação eletrônica.
Art. 15 - Em nenhuma hipótese a inscrição será restrita aos meios
postal e eletrônico previstos nos incisos III e IV do art. 14, devendo
haver sempre a possibilidade de inscrição pessoal ou por procuração,
consoante previsto nos incisos I e II do mesmo artigo.
Art. 16 - Os órgãos e entidades promotores do concurso público não
poderão exigir, para a inscrição do candidato, qualquer documento ou
comprovante relativo à sua habilitação ou experiência profissional, escolaridade, titulação acadêmica ou a qualquer outro requisito que se
refira à qualificação pessoal do candidato para desempenhar as atividades inerentes ao cargo ou emprego objeto do certame.
Art. 17 - A taxa de inscrição, cujo pagamento se efetivará na forma
indicada no edital, não será superior a 5% (cinco por cento) da remuneração do cargo para o qual será feito o concurso.
Art. 18 - A autoridade ou a Comissão Organizadora, conforme estabelecerem as normas regulamentares do órgão ou entidade promotora
do concurso público, fixará as condições, critérios e procedimentos
para a concessão de isenção da taxa de inscrição, de forma a garantir o amplo acesso dos candidatos ao certame.
§ 1º - A isenção da taxa de inscrição é direito subjetivo dos candidatos que lograrem demonstrar renda familiar inferior àquela prevista
no respectivo edital e apresentarem, sob as penas da lei, declaração
de hipossuficiência, acompanhada dos comprovantes respectivos, através de cópias autenticadas ou acompanhadas do documento original.
§ 2º - A cláusula de isenção da taxa de inscrição é de inclusão obrigatória no edital.
§ 3º - Sem prejuízo de eventual adoção de critérios mais benéficos
aos candidatos no edital do certame, servirá como prova suficiente
para a concessão de isenção da taxa de inscrição a só comprovação
de inscrição do candidato no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal, regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de
junho de 2007.
Art. 19 - A declaração falsa ou inexata de dados constantes do formulário de inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos
determinarão a nulidade da inscrição e dos demais atos dela decorrentes.
Parágrafo Único - Não serão considerados, para os efeitos do caput
do presente artigo, meros erros materiais que não traduzam a intenção de induzir a Comissão Organizadora em erro.
Capítulo VI
Das Provas
Art. 20 - O concurso público poderá contar com provas escritas,
orais, práticas e de títulos, sempre adequadas ao nível de escolaridade e ao grau de formação profissional correspondente ao cargo ou
emprego objeto do certame, podendo o edital combiná-las em fases
ou etapas subsequentes ou concomitantes.
§ 1º - Na nota final do candidato, para fins de classificação, as provas
orais e de títulos não podem representar, somadas, mais do que 20%
(vinte por cento) do total, nem mais do que 10% (dez por cento) do
total, se consideradas isoladamente.

