
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

 

PROJETO - CCP

PROJETO BÁSICO

 

CAPÍTULO I

IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO

 

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em processos de seleção de pessoas para a realização de concurso público visando a habilitar candidatos para provimento de
cargos efetivos do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, lotados em sua secretaria e nas zonas eleitorais, de acordo com os termos deste projeto
básico.

 

2. OBJETIVO

Provimento de cargos efetivos, de nível médio e de nível superior, do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, inclusive de cargos que vagarem ou
que venham a ser criados e regulamentados no período de vigência do concurso público.

 

3. JUSTIFICATIVAS

3.1. Justificativas Legais: A realização de concurso público constitui pressuposto para a investidura em cargos efetivos da Administração Pública, conforme dispõe o
art. 37, inc. II da Constituição Federal, o art. 10 da Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União) e o art. 7º da Lei nº 11.416/2006
(Dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União).

3.2. Justificativas Fáticas: O término, em 22/07/2018, da validade do concurso público aberto no ano de 2013, para cargos de Analista e Técnico Judiciário, a
existência de cargos vagos e as prováveis situações de futuras vacâncias fundamentam a realização de concurso para provimento de cargos e manutenção de cadastro
de reserva na forma apresentada, uma vez que conferem continuidade ao serviço público desenvolvido pelas diversas unidades do Tribunal Regional Eleitoral do
Pará, observadas as restrições de provimento determinadas pela Portaria TSE n.º 671/2017 e alterações.

 

4. DOS CARGOS OFERECIDOS

4.1. Conforme levantamento realizado pelas áreas técnicas, há, inicialmente, necessidade de abertura de concurso que abranja os seguintes cargos, inclusive para
constituição de cadastro de reserva:

 
 
 
 
 

Cargo Área Especialidade Vagas Vagas reservadas para portadores de deficiência
Analista Judiciário Judiciária Sem especialidade 1 vaga + cadastro de reserva --
Analista Judiciário Administrativa Sem especialidade Cadastro de reserva --
Analista Judiciário Apoio Especializado Medicina (Psiquiatria) Cadastro de reserva --
Analista Judiciário Apoio Especializado Análise de Sistemas Cadastro de reserva  
Técnico Judiciário Administrativa Sem especialidade 2 vagas + cadastro de reserva --
Técnico Judiciário Apoio Especializado Operação de computadores Cadastro de reserva --

4.2. Aos candidatos com deficiência será reservado o percentual de cinco por cento das vagas existentes, nos termos do Decreto n.º 9.508/2018.

4.3. Aos candidatos negros será reservado o percentual de vinte por cento das vagas existentes, nos termos da Resolução CNJ n.º 203, de 23.06.2015.

4.4. A nomeação dos candidatos mencionados nos itens 4.2 e 4.3 obedecerá ao disposto no art. 4º da Lei 12.990/2014 e no art. 11, §2º, da Resolução TSE n.º
23.391/2013.

4.5. Até a publicação do edital de abertura do concurso fica a critério da Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Pará a alteração das áreas de atividade e
especialidade dos cargos descritos na tabela constante do item 4.1.

 

5. DA LOTAÇÃO DOS CARGOS

5.1. O provimento dos cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária (sem especialidade), e Técnico Judiciário - Área Administrativa (sem especialidade), ocorrerá
na secretaria e nos cartórios eleitorais da capital e do interior do estado, de acordo com as localidades disponíveis após a realização de concurso interno de remoção,
na forma estabelecida em Resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

5.2. A lotação dos demais cargos ofertados no presente edital ocorrerá na Secretaria do Tribunal.



 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

6.1. As tabelas a seguir apresentam a descrição dos cargos, bem como a escolaridade exigida:

NÍVEL SUPERIOR

Cargo
Analista Judiciário – Área Judiciária (sem especialidade)

Descrição Sumária
Executar atividades privativas de bacharel em Direito relacionadas com processamento de feitos e apoio a julgamentos.

Escolaridade/Formação
Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de Ensino Superior em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

 
 

Cargo
Analista Judiciário – Área Administrativa (sem especialidade)

Descrição Sumária
Realizar as atividades de nível superior relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, controle

interno, bem como as de desenvolvimento organizacional e de suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais.
Escolaridade/Formação

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de Ensino Superior em qualquer área de formação, inclusive licenciatura plena, reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC).

 
 

Cargo
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado - Especialidade em Medicina (Psiquiatria)

Descrição Sumária
Executar atividades de nível superior relacionadas com a assistência médica preventiva e curativa, conforme a especialidade médica.

Escolaridade/Formação
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC),

registro no Conselho Regional da categoria e título de especialista na área de Psiquiatria ou Residência Médica em Psiquiatria devidamente reconhecidos.
 
 

Cargo
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado - Especialidade em Análise de Sistemas

Descrição Sumária
Realizar atividades de nível superior relacionadas com o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas informatizados.

Escolaridade/Formação
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Tecnologia da Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação

(MEC); ou curso de graduação em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de ensino superior credenciada pelo MEC, acrescido de curso de pós-
graduação na área de Tecnologia da Informação, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, fornecido por instituição credenciada pelo MEC.

 
 
 

NÍVEL MÉDIO
 

Cargo
Técnico Judiciário – Área Administrativa (sem especialidade)

Descrição Sumária
Executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, controle

interno, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais.
Escolaridade/Formação

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, expedido por Instituição de Ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação (MEC).

 
 

Cargo
Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade em Operação de Computadores

Descrição Sumária
Executar atividades de nível intermediário relacionadas com operação e manutenção de equipamentos de informática.

Escolaridade/Formação
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo

Ministério da Educação, acrescido de cursos de informática com, no mínimo, 180 horas/aula.
 

6.2. Todos os cursos superiores, ensino médio e cursos técnicos devem ser devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação para fins de comprovação da
escolaridade exigida.

6.3. A escolaridade e formação específica do cargo de técnico judiciário poderá ser suprida por formação superior, desde que a grade curricular do curso superior
apresentado satisfaça plenamente os requisitos exigidos.

 

7. DA REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E JORNADA DE TRABALHO

7.1. A remuneração e benefícios dos cargos oferecidos no presente concurso público encontram-se estabelecidos na Lei nº 11.416/200 e leis alteradoras, e
Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, consistindo nos seguintes valores:

Cargo Carga Horária Remuneração (vencimento básico + GAJ) Auxílio Alimentação
Analista Judiciário - Área Judiciária 40 horas semanais R$ 12.455,30 (inicial) R$ 910,08



Analista Judiciário - Área Administrativa
Analista Judiciário - Análise de Sistemas

Analista Judiciário - Medicina 20 horas semanais
Técnico Judiciário - Área Administrativa

40 horas semanais R$ 7.591,37 (inicial) R$ 910,08
Técnico Judiciário - Operação de Computadores

7.2. Além da remuneração e auxílio alimentação acima informados, os ocupantes dos cargos efetivos do Poder Judiciário Federal podem fazer jus a outros benefícios
como auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e programa de assistência à saúde, bem como adicionais de qualificação decorrentes da formação e capacitação, de
acordo com os requisitos e na forma prevista em normativos internos.

8. DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO

8.1. As taxas de inscrição para os cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário serão estabelecidas pela Presidência do Tribunal, ouvida a Comissão do
Concurso, levando em consideração o custo do contrato, os valores praticados no mercado, e a estimativa de taxas isentas.

 

CAPÍTULO II

DAS FASES DO CONCURSO E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

9. DOS EDITAIS, AVISOS E COMUNICADOS

São obrigações da Contratada:

9.1. Elaborar e submeter à aprovação prévia do Tribunal Regional Eleitoral do Pará os editais a seguir relacionados:

a) edital normativo (abertura das inscrições) e suas retificações;

b) relação provisória e definitiva de candidatos cuja isenção de taxa de inscrição foi deferida/indeferida;

c) relação provisória e definitiva de candidatos cuja solicitação de atendimento especial foi deferida/indeferida;

d) convocação para as provas objetivas e discursivas;

e) resultados provisórios e definitivos das provas objetivas e discursivas;

f) convocação para perícia médica dos candidatos classificados que se declararam com deficiência;

g) resultado provisório e definitivo da perícia médica para os candidatos classificados que se declararam com deficiência;

h) convocação para verificação da autodeclaração de candidatos que se inscreveram para concorrer em lista específica para negros;

i) resultado provisório e definitivo da verificação da autodeclaração de candidatos que se inscreveram para concorrer em lista específica para negros;

j) convocação para apresentação de documentação para desempate;

k) resultado provisório e definitivo de pontuação para desempate;

l) resultado final do concurso, com a aplicação dos critérios de desempate, em três listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos classificados, por
cargo, inclusive negros e pessoas com deficiência; a segunda, somente a pontuação dos candidatos negros classificados; a terceira, somente a pontuação dos
candidatos com deficiência classificados, sempre pela ordem decrescente da nota obtida.

9.2. Publicar o extrato do edital constante da alínea “a” do subitem 9.1 em, no mínimo, um jornal diário de grande circulação em âmbito nacional, e em dois jornais
diários de grande circulação no estado do Pará, em dia de domingo, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de início das inscrições, comunicando que
o seu inteiro teor estará disponibilizado no Diário Oficial da União e, por meio eletrônico, nos sítios da contratada e do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

9.3. Divulgar no sítio eletrônico da contratada todos os editais relacionados no subitem 9.1, bem como avisos, comunicados, provas aplicadas  e gabaritos
provisórios e finais.

9.4. Responsabilizar-se pelo custo de republicação de quaisquer dos editais, avisos e comunicados previstos no subitem 9.1, nos moldes e vias em que foram
publicados originalmente, em caso de incorreção a que tenha dado causa.

9.5. Encaminhar correspondência com aviso de recebimento aos candidatos com deficiência visual com inscrições deferidas/indeferidas nesta condição,
comunicando a publicação dos editais relacionados no subitem 9.1.

9.6. Elaborar e disponibilizar em seu sítio eletrônico, com opção para impressão, os seguintes materiais:

a) instruções para o recolhimento da taxa de inscrição por meio da GRU (Guia de Recolhimento da União), bem como a opção de preenchimento on line e impressão
da guia; gráfica

b) comprovante de inscrição.

9.7. Compor cadastro geral dos candidatos inscritos.

9.8. Encaminhar ao Tribunal, em até 15 dias após a publicação do edital de convocação para provas, lista dos candidatos inscritos em ordem alfabética, contendo os
seguintes dados: número de inscrição, nome do candidato, número do documento de identidade, número do CPF, data de nascimento, cargo, horário e local onde
farão as provas.

9.8.1. As listas de que trata o item 9.9 deverão estar acompanhadas das seguintes informações estatísticas, graficamente organizadas: número de candidatos inscritos
por vaga de cada cargo, número de candidatos isentos inscritos por vaga de cada cargo, número de candidatos negros inscritos por cargo, número de candidatos com
deficiência inscritos por cargo, número de candidatos inscritos por local de realização de prova, número de salas que serão utilizadas em cada local de realização de
prova, bem como o número de candidatos por sala em cada local de prova.



9.9. Elaborar, em caso de solicitação do Tribunal, lista de candidatos que tiveram as inscrições indeferidas, contendo os seguintes dados: nome do candidato, número
do documento de identidade, número do CPF, cargo e motivo do indeferimento.

9.10. Responsabilizar-se pelo encaminhamento ao Tribunal das alterações de endereço comunicadas pelos candidatos até a data de homologação do certame.

9.11. Colocar à disposição dos candidatos equipe treinada de atendimento, na sede da Contratada, a fim de orientá-los em todas as etapas do concurso, através de
chat online,  e-mail e/ou telefone.

9.12. Responder aos questionamentos formulados pelos candidatos em tempo hábil, para garantir sua participação nas etapas relacionadas à consulta.

9.13. Disponibilizar no sítio eletrônico da contratada consulta ao local de provas por RG e/ou CPF de candidato.

 

10. DAS INSCRIÇÕES

10.1. As inscrições para o concurso público deverão ser abertas pelo período mínimo de 30 (trinta) dias e realizadas de forma online, no sítio eletrônico da
contratada, disponível 24 (vinte e quatro) horas, ininterruptamente, durante todo o período de inscrição.

10.2. Os valores das taxas de inscrição deverão ser depositados em conta específica do Tesouro Nacional, no Banco do Brasil S.A., mediante recolhimento por meio
da GRU (Guia de Recolhimento da União).

10.3. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pela Lei 13.656/2018.

10.3.1. A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, disponível por meio de sistema informatizado específico, no sítio eletrônico da
contratada.

10.3.2. A contratada consultará o órgão gestor do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de
junho de 2007, para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.

10.3.3. Os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde deverão comprovar essa condição através de documento hábil.

10.3.4. A decisão sobre o deferimento ou indeferimento será comunicada ao candidato em, no máximo, 10 (dez) dias antes do término das inscrições.

10.3.5. A relação dos pedidos de isenção deferidos deverá ser divulgada no sítio eletrônico da contratada, no prazo a ser estabelecido no cronograma do concurso.

10.4. As inscrições observarão as disposições que se seguem:

a) no ato da inscrição, o candidato deverá indicar, em campo próprio, a opção pelo cargo ao qual concorrerá;

b) a formalização da inscrição implicará a aceitação, pelo candidato, de todas as regras e condições estabelecidas no edital de abertura de inscrições;

c) os dados ou informações e eventuais documentos fornecidos pelo candidato serão considerados de sua inteira responsabilidade;

d) a inscrição de negros e pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos procedimentos descritos nos itens anteriores;

e) no ato de inscrição, o candidato negro deverá declarar essa condição e estar ciente de que poderá ser submetido à verificação de sua autodeclaração, respondendo
por declaração falsa, nos termos da lei;

f) no ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar essa sua condição e estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever, de que
poderá ser submetido a perícia médica, e de que, no caso de vir a exercer o cargo, estará sujeito à avaliação de desempenho, para fins de habilitação no estágio
probatório, devendo encaminhar laudo médico atestando a espécie ou grau de deficiência, conforme disposto no edital;

g) o candidato que necessite de condições especiais para a realização das provas poderá solicitá-las no ato da inscrição, devendo encaminhar comprovação por
escrito com data de postagem até o último dia do prazo de inscrição.

10.5. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo/área/especialidade.

10.6. Caso o candidato se inscreva para mais de um cargo, cujas provas venham a ocorrer no mesmo horário, será considerada válida somente a inscrição realizada
por último, ficando automaticamente canceladas as demais, sem devolução dos valores eventualmente pagos.

 

11. DAS PROVAS

11.1. Os candidatos aos cargos oferecidos no concurso público submeter-se-ão às seguintes provas, conforme Resolução TSE nº. 23.391/2013:

 

 
 
 
 

Cargo Conteúdo das Provas
Número

de
Questões

Duração
das

Provas

Analista Judiciário
Área Judiciária

(sem especialidade)

Conhecimentos Gerais
Gramática e interpretação de texto da língua portuguesa; noções de informática; normas aplicáveis aos servidores

públicos federais; regimento interno do Tribunal.
 

Conhecimentos Específicos
Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal,

Direito Processual Penal e noções de Administração Pública.
 

Prova Discursiva
Redação sobre tema de conhecimentos específicos.

 
40

 
40
 

 
--

04 horas

 
 
 
 
 



Cargo Conteúdo das Provas Número de
Questões

Duração das
Provas

Analista Judiciário
Área Administrativa
(sem especialidade)

Conhecimentos Gerais
Gramática e interpretação de texto da língua portuguesa; noções de informática; normas aplicáveis aos

servidores públicos federais; regimento interno do Tribunal.
 

Conhecimentos Específicos
Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Administrativo, Administração Pública, Administração

Financeira e Orçamentária, noções de Direito Civil, de Direito Processual Civil,de  Direito Penal e de Direito
Processual Penal.

 
Prova Discursiva

Redação sobre tema de conhecimentos específicos.

40

 
40
 

 
--

04 horas

 
 
 
 
 

Cargo Conteúdo das Provas Número de
Questões

Duração das
Provas

Analista
Judiciário

Área Apoio
Especializado

-
Especialidade
em Medicina
(Psiquiatria)

Conhecimentos Gerais
Gramática e interpretação de texto da língua portuguesa; noções de informática; normas aplicáveis aos servidores públicos

federais; regimento interno do Tribunal.
 

Conhecimentos Específicos
Ética médica e bioética. Conhecimentos clínicos e conduta médico-pericial. Perícia psiquiátrica. Psiquiatria Geral.

Psicoterapias. Emergências psiquiátricas. Intervenção hospitalar. Trabalho com equipes multidisciplinares. Diagnóstico
diferencial em psiquiatria. Psiquiatria Forense.

 
Prova Discursiva

Redação sobre tema de conhecimentos específicos.

40

 
40

 
--

04 horas

 

Cargo Conteúdo das Provas Número de
Questões

Duração das
Provas

Analista
Judiciário

Área Apoio
Especializado

-
Especialidade

em Análise
de Sistemas

Conhecimentos Gerais
Gramática e interpretação de texto da língua portuguesa; normas aplicáveis aos servidores públicos federais; regimento

interno do Tribunal.
 

Conhecimentos Específicos
Infraestrutura e conectividade. Desenvolvimento de Sistemas. Banco de dados. Segurança de informação. Gestão e

governança de TIC. Noções de Direito Constitucional; Noções de Direito Administrativo; Noções de Administração Pública;
Inglês técnico.

 
Prova Discursiva

Redação sobre tema de conhecimentos específicos.

40

 
40

 
--

04 horas

 
 
 
 
 
 

Cargo Conteúdo das Provas Número de
Questões

Duração
das

Provas

Técnico Judiciário
Área Administrativa
Sem Especialidade

Conhecimentos Gerais
Gramática e interpretação de texto da língua portuguesa; noções de informática; normas aplicáveis aos servidores

públicos federais; regimento interno do Tribunal; noções de arquivologia.
 

Conhecimentos Específicos
Noções de Direito Administrativo, de Direito Constitucional, de Direito Eleitoral, de Administração Pública e de

Administração Financeira e Orçamentária.

40

 
 

40

03 horas

 
 
 
 
 

Cargo Conteúdo das Provas Número de
Questões

Duração das
Provas

Técnico Judiciário
Área Apoio Especializado
Especialidade Operação de

Computadores

Conhecimentos Gerais
Gramática e interpretação de texto da língua portuguesa; normas aplicáveis aos servidores públicos federais;

regimento interno do Tribunal.
 

Conhecimentos Específicos
Fundamentos da Computação, Sistemas  Operacionais, Aplicativos, Noções de redes de computadores. Inglês

técnico.

40

 
 

40

03 horas

 

11.2. As provas referentes a cada cargo serão aplicadas em etapa única, sendo todas as provas de caráter eliminatório e classificatório.

11.3. Os conteúdos das disciplinas das provas serão detalhados pela empresa contratada juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, após a assinatura do
contrato.

11.4. As provas serão realizadas para os cargos de Analista Judiciário no turno da manhã e para os cargos de Técnico Judiciário no turno da tarde.

Á



11.5. Para o cargo de Analista Judiciário, em todas as Áreas e Especialidades, a prova discursiva será realizada no mesmo dia e turno de aplicação da prova objetiva. 

11.6. Os candidatos inscritos para mais de um cargo, em turnos distintos, deverão realizar ambas as provas no mesmo local.

11.7. Os candidatos com deficiência participarão em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, ao horário e local de aplicação
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, ressalvado o disposto na legislação pertinente.

11.8. A contratada deverá elaborar provas especiais para candidatos que solicitarem, mediante formulário de inscrição, observando-se o disposto no subitem 10.4,
alínea “g”, incluindo provas em fonte ampliada, em braile, ou ainda através de serviço de leitura de prova por fiscais treinados para candidatos com deficiência
visual.

11.9. A Contratada formulará questões para as Provas Objetivas, que deverão ser inéditas, isto é, elaboradas especificamente para o presente concurso, que não
constem de livros, apostilas, materiais de cursos preparatórios para concursos públicos e/ou canais eletrônicos de ampla divulgação.

11.10. As provas discursivas consistirão na elaboração de redação abordando temas atuais ou relacionados com disciplinas indicadas no edital, de conhecimento
específico, observado o conteúdo programático do respectivo cargo. 

11.11. As provas discursivas deverão ser avaliadas de forma que não se permita a identificação dos candidatos pela banca examinadora.

11.12. Os membros das bancas de elaboração devem produzir de forma isolada as questões, de modo a assegurar que nenhum deles obtenha conhecimento do
conteúdo global a ser aplicado.

11.13. As questões elaboradas deverão ser submetidas a uma segunda banca, composta por profissionais distintos da banca de elaboração, para verificação da correta
formulação das questões, assegurando-se que nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado.

11.14. A contratada deverá comparar os gabaritos fornecidos pela banca de elaboração com os gabaritos da banca de críticos e, em caso de divergências, a banca de
elaboração deverá reformular a questão. 

11.15. As questões elaboradas deverão compor um banco que permita o embaralhamento aleatório das questões, por sistema de processamento computadorizado, de
modo a permitir, no mínimo, 4 (quatro) tipos de gabaritos diversificados para cada cargo.

11.16. Deverá ser adotado mecanismo de segurança de identificação do candidato que permita à Contratada, caso necessário, a análise e emissão de laudo técnico
para comprovar se o candidato é o mesmo que realizou a prova. 

11.17. As folhas de respostas das provas objetivas deverão ser adequadas ao sistema de correção e avaliação por meio de leitora óptica e sistema de processamento
de dados.

11.18. O caderno de questões e as folhas de respostas das provas deverão ser produzidos em impressoras de alto desempenho, que garantam a qualidade de
impressão e a legibilidade, utilizando no corpo do texto uma fonte mínima de 10 (dez) pontos.

11.19. O caderno da prova discursiva deverá conter espaço próprio para rascunho.

11.20. Os cadernos de provas e as folhas de respostas deverão conter todas as instruções necessárias à realização da prova.

11.21. A contratada deverá montar, imprimir, conferir, embalar, lacrar os cadernos de questões e produzi-los em quantidade suficiente às necessidades do concurso
público, respeitado o sigilo e a segurança no manuseio e transporte do referido material.

11.22. Todo material impresso deverá ser produzido em parque gráfico próprio, com acesso restrito aos membros da Comissão Organizadora do Concurso Público do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará e à equipe da contratada, previamente identificados e autorizados.

11.23. A impressão e lacração dos envelopes das provas e a abertura dos envelopes lacrados para leitura óptica das folhas de respostas poderão ser acompanhadas in
loco por membros da Comissão Organizadora do Concurso Público do Tribunal Regional Eleitoral da Pará.

11.24. Os gabaritos das provas objetivas deverão ser divulgados no sítio eletrônico da contratada, conforme data a ser estabelecida em cronograma.

11.25. As provas de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos, bem como a prova discursiva, terão caráter classificatório e eliminatório, sendo
avaliada, cada uma, na escala de 0 (zero) a 10 (dez).

11.26. Serão eliminados do concurso os candidatos que:

a) não tenham acertado, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das questões da prova de conhecimentos gerais;

b) não tenham acertado, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das questões da prova de conhecimentos específicos.

11.27. A nota das provas objetivas no concurso corresponderá à média aritmética ponderada das notas obtidas em cada prova, na escala de 0 (zero) a 10 (dez),
atribuindo-se:

a) peso 1 (um) à nota da prova de conhecimentos  básicos;

b) peso 3 (três) à nota da prova de conhecimentos específicos.

11.28. Observada a reserva de vagas para os candidatos negros e com deficiência, e respeitados os empates na última colocação, serão considerados aprovados no
concurso público os candidatos, classificados na forma do subitem 11.27, ao cargo de Técnico Judiciário conforme a seguir:

a) Para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa (sem especialidade): classificados até a 200ª colocação.

b) Para os demais cargos de Técnico Judiciário: até a 50ª colocação.

11.29. Observada a reserva de vagas para candidatos negros e com deficiência, e respeitados os empates na última colocação, serão corrigidas as provas discursivas
dos candidatos aos cargos de Analista Judiciário classificados na forma do subitem 11.27, conforme a seguir:

a) Para os cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária (sem especialidade): até a 200ª colocação;

b) Para os demais cargos de Analista Judiciário: até a 50ª colocação.

11.30. Deverão ser corrigidas todas as provas discursivas dos candidatos com deficiência que forem classificados nas provas objetivas.

11.31. Os candidatos aos cargos de nível superior que não tiverem a sua prova discursiva corrigida na forma do subitem 11.29 serão eliminados e não terão
classificação alguma no concurso. 



11.32. Serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público os candidatos aos cargos de nível superior que obtiverem nota inferior a 6 (seis)
pontos na prova discursiva, na escala de 0 (zero) a 10 (dez).

11.33. A nota final de aprovação no concurso corresponderá à média aritmética ponderada na escala de 0 (zero) a 10 (dez), atribuindo-se:

a) peso 1 (um) à nota da prova de conhecimentos básicos;

b) peso 3 (três) à nota da prova de conhecimentos específicos;

c) peso 2 (dois) à nota da prova discursiva (para os cargos de Analista Judiciário).

11.34. Ocorrendo empate na média final, para efeito de desempate, a contratada utilizará sucessivamente os critérios estabelecidos na Resolução TSE nº.
23.391/2013.

 

12. DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS

12.1. Os locais de aplicação das provas deverão ser selecionados entre aqueles que possuam infraestrutura adequada para permitir a boa acomodação física dos
candidatos, facilidade de acesso, inclusive pelas pessoas com deficiência, e sinalização para orientar a movimentação dos candidatos no dia das provas.

12.2. Os locais indicados para a aplicação das provas devem, antes de serem confirmados junto aos candidatos, ser submetidos ao Tribunal Regional Eleitoral do
Pará com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, com endereço completo de cada local, para avaliação quanto aos aspectos logísticos inerentes.

12.3. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará poderá recusar locais indicados e solicitar nova indicação, caso os subitens 12.1 e 12.2 não sejam atendidos.

12.4. Os locais indicados devem ser escolhidos dentre os estabelecimentos de ensino situados nos municípios de Belém, Marabá e Santarém, preferencialmente em
suas zonas centrais, de acordo com o município escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

12.5. Todos os locais deverão dispor de banheiros femininos e masculinos, bebedouros coletivos, assentos, iluminação e ventilação, sem prejuízo da adequação
necessária às pessoas com deficiência, quando for o caso.

12.6. Havendo necessidade, a contratada deverá disponibilizar, em cada local de prova, pelo menos, uma sala específica para lactantes.

12.6.1. Fica assegurado à mãe o direito de amamentar seus filhos de até 6 (seis) meses de idade durante a realização de provas ou de etapas avaliatórias, mediante
prévia solicitação à instituição organizadora, nos termos da Lei 13.872/2019;

12.7. Havendo necessidade, a contratada deverá disponibilizar nos locais de prova sala específica para candidatos que solicitaram condições especiais nos termos do
item 10.4, alínea “g”. 

 

13. DO PESSOAL DA CONTRATADA

13.1. As bancas examinadoras, para a elaboração e correção das questões de provas, deverão ser compostas por profissionais de nível superior, com pós-graduação,
de preferência mestres ou doutores, de notório saber e ilibada reputação.

13.2. Cada membro componente das bancas examinadoras deverá assinar termo de compromisso a fim de garantir o sigilo em cada etapa do concurso e declarar que
não tem conhecimento da participação de parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, no certame e não possuir qualquer vínculo profissional com
instituições que ofereçam cursos preparatórios para concursos.

13.3. O documento especificado no subitem anterior deve ficar ser mantido pela contratada pelo prazo de até 5 (cinco) anos após a homologação do certame, para
fins de apresentação, caso solicitado, no curso de processo de investigação.

13.4. A contratada deverá selecionar e treinar profissionais em número suficiente que garanta o atendimento aos candidatos, em cada etapa do certame. 

13.5. A contratada deverá selecionar e capacitar os fiscais que atuarão na aplicação das provas, inclusive com treinamento específico para proceder à identificação
dos candidatos e recebimento de aparelhos eletrônicos e outros pertences, sendo vedado contratar servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará, bem como servidores requisitados e ocupantes exclusivamente de cargo em comissão deste Tribunal para atuar na fiscalização
das provas.

13.6. A contratada deverá disponibilizar equipe para aplicação das provas objetivas e discursivas, composta por um mínimo de: 02 (dois) fiscais por sala, para cada
40 candidatos por sala, mais reserva de 10%; 01 (um) fiscal na entrada dos sanitários, munido de detector de metais; 01 (uma) pessoas de apoio (servente) para cada
100 candidatos; 01 (um) coordenador para cada 400 candidatos e 02 (dois) seguranças por local de prova.

13.7. A Contratada providenciará um mínimo de 06 (seis) ambulâncias (com motorista, médico e enfermeiro) em pontos centrais dos municípios de Belém, Marabá e
Santarém, sendo 04 (quatro) na cidade de Belém, 01 (uma) na cidade de Marabá, e 01 (uma) na cidade de Santarém, durante a aplicação das provas, para
atendimento aos candidatos.

13.8. A contratada deverá disponibilizar, também, pelo menos 1 (um) representante da empresa realizadora do concurso para coordenar a aplicação das provas em
cada um dos municípios de realização de provas.

13.9. A contratada deverá dispor de assessoria técnica, jurídica e linguística em todas as etapas do concurso, para fins de elaboração de editais, avisos, comunicados,
instruções aos candidatos e demais documentos necessários.

 

14. DOS RECURSOS

14.1. A contratada deverá dispor de profissionais legalmente classificados para receber, analisar e responder eventuais recursos administrativos e ações judiciais
interpostas por candidatos ou por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público.

14.2. A interposição de recursos às diversas fases do certame dar-se-á por meio de sistema informatizado próprio, disponível no sítio eletrônico da contratada, com o
preenchimento e envio on line, mediante recibo.

14.2.1. A Contratada deverá dispor de sistema informatizado que permita a consulta pelos candidatos da situação de sua inscrição no concurso, das folhas de
resposta digitalizadas das provas objetivas e discursivas, além da interposição e o acompanhamento da tramitação e dos resultados dos recursos. 

14.3. A contratada deverá disponibilizar para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em meio eletrônico, todos os recursos e respectivas decisões proferidas.



14.4. As demais orientações serão definidas em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará e constarão nos respectivos editais.

 

15. DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA

15.1. As áreas internas da contratada onde serão elaboradas as provas deverão possuir acesso restrito, mediante controle de identificação digital, devendo ser
utilizados computadores não conectados às redes interna e externa.

15.2. Os cadernos de provas deverão ser lacrados e acondicionados em envelopes de plástico opaco, com lacre inviolável, selado com dispositivo próprio (aba
autocolante), de forma a não permitir abertura involuntária, sem danificar a embalagem.

15.2.1. Os envelopes plásticos contendo os cadernos, bem como o material para aplicação das provas deverão ser acondicionados de forma segura para o transporte
aos locais das provas, em malotes protegidos com cintas de plástico numeradas.

15.2.2. Os envelopes contendo os cadernos de provas deverão ser abertos na presença dos candidatos no momento da aplicação da prova, mediante termo de abertura
a ser assinado pelo fiscal responsável pela sala, e por, no mínimo, dois candidatos presentes.

15.2.3. Outras medidas de segurança poderão ser adotadas pela Contratada, em comum acordo com o Tribunal.

15.3. A instituição deverá utilizar detectores de metais, na entrada dos sanitários de cada local de aplicação das provas.

15.4. Deverá ser proibido, durante a aplicação das provas, o candidato portar equipamentos eletrônicos e utensílios a serem definidos no edital do concurso, que
deverão ser lacrados pelo candidato em sacos plásticos, antes do início das provas.

15.5. A contratada deverá dispor de todos os meios necessários a assegurar absoluto sigilo e segurança do certame, bem como responsabilizar-se totalmente pela
falhas no sistema de segurança que comprometam a lisura do certame.

15.6. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará poderá realizar diligência, a qualquer tempo, para verificar a capacidade técnico-operacional da Contratada.

 

16. DOS RESULTADOS

16.1. A contratada deverá encaminhar diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará as listagens de candidatos, em arquivo no formato *.xml, conforme
discriminado a seguir:

a) lista geral de candidatos aprovados, em ordem de classificação, por cargo/área/especialidade, contendo os seguintes dados: número de inscrição, nome, número do
documento de identificação, número do CPF, data de nascimento, endereço completo, e-mail, nota final no concurso e classificação;

b) lista de candidatos negros aprovados, em ordem classificatória, por cargo/área/especialidade, contendo os mesmos dados do item anterior;

c) lista de candidatos com deficiência aprovados, em ordem classificatória, por cargo/área/especialidade, contendo os mesmos dados do item anterior;

 

17. LOCAÇÃO, DESLOCAMENTO, TRANSPORTE, POSTAGEM, TAXAS BANCÁRIAS, PUBLICAÇÕES, ENCARGOS, TRIBUTOS E OUTROS

17.1. A contratada arcará com todas as despesas decorrentes da logística do concurso, inclusive:

a) locação dos locais de provas, de eventual adequação para a utilização por pessoas com deficiência e de realização de perícias;

b) deslocamento do pessoal de apoio, coordenação e fiscalização;

c) transporte de todo o material relativo ao concurso;

d) postagem de comunicados;

e) publicação e republicação de editais, avisos e comunicados em diários oficiais e jornais de grande circulação;

f) encargos, tributos e outras despesas.

17.2. Os custos com publicações de editais em diários oficiais realizados pelo Tribunal será repassado à Contratada para desconto em fatura.

 

18. Além das obrigações previstas nos itens anteriores, deverá a contratada:

18.1. Executar direta e integralmente o objeto do contrato.

18.2. Iniciar os serviços, objeto do contrato, em até 5 (cinco) dias após a data de assinatura do instrumento contratual, mediante a realização de reunião entre
representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e da contratada, em que serão tratados assuntos relacionados aos seguintes procedimentos:

a) elaboração, publicação e divulgação de editais, cronogramas, avisos e comunicados;

b) inscrição e cadastramento de candidatos;

c) seleção dos profissionais que irão compor a banca examinadora;

d) critérios para elaboração de conteúdos e questões das provas;

e) confecção e reprodução dos cadernos de provas, folhas de resposta e demais materiais eventualmente necessários à realização do concurso;

f) logística para a aplicação das provas;

g) métodos de segurança a serem empregados para a elaboração, reprodução, armazenamento, transporte e aplicação das provas, bem como para a identificação dos
candidatos;

h) correção e divulgação dos resultados das provas;

i) encaminhamento e apreciação de pedidos de vista e recursos;



j) serviços de informação e apoio aos candidatos;

k) treinamento de toda equipe envolvida na fiscalização da aplicação das provas;

l) critérios de seleção dos locais onde serão realizadas as provas e adaptação para pessoas com deficiência;

m) demais procedimentos pertinentes ao certame.

18.3. Manter sigilo nos assuntos relacionados ao concurso, responsabilizando-se pela divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações
que comprometam a sua realização e lisura.

18.4. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

18.5. Responder por quaisquer danos ou prejuízos provenientes da execução irregular do contrato, correndo às expensas da contratada as correspondentes despesas
no todo ou em parte, de serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções durante ou após sua prestação.

18.6. Responder por quaisquer ônus, despesas e obrigações, de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, acidentária e os demais custos diretos e
indiretos, assim como por encargos relativos à alimentação, transporte e outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da relação de trabalho do pessoal que
venha a ser contratado para a execução de serviços incluídos no objeto do contrato.

18.7. Apresentar garantia contratual nos termos da Lei n.º 8.666/93.

18.8. Solicitar a prévia e expressa aprovação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará quanto aos procedimentos a serem adotados e características do concurso, em
todas as suas etapas.

18.9. Assegurar todas as condições para que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará fiscalize a execução do contrato.

18.10. Responsabilizar-se por qualquer fato, ação ou omissão que leve à anulação do concurso público, arcando com todos os ônus dela decorrentes, desde que
comprovada a sua culpa.

CAPÍTULO III

DOS VALORES E DO PAGAMENTO

 

19. As propostas comerciais para a prestação do serviço objeto deste projeto deverão ser apresentadas conforme o quadro demonstrativo abaixo, com a oferta de
percentual de desconto sobre o valor médio unitário:

Valor médio unitário Percentual de desconto Valor médio unitário com desconto (VTD)
 

R$ 81,00
 

_____% R$_____,00 

20. O valor total a ser pago pelos serviços prestados corresponderá ao resultado da equação descrita a seguir, limitado à dotação orçamentária, no valor de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais):

VT = (N x VTD)

 

VT = valor total a ser pago

N = quantitativo de inscrições efetivadas (excluindo-se as inscrições isentas de taxas)

VTD = valor total com desconto

20.1. No quantitativo de inscrições efetivadas, não deverão ser incluídas aquelas isentas de taxa, nos termos da Lei n.º 13.656/2018.

21. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada, até o 10º (décimo) dia útil da data da liquidação da
despesa, observado o estabelecido no art. 5º da Lei nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada, de acordo com o cronograma
abaixo:

a) 30% após o encaminhamento da lista de candidatos inscritos;

b) 50% após a aplicação das provas objetivas e discursivas;

c) 20% após a homologação do concurso pelo Tribunal.

21.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária de pagamento.

 

CAPÍTULO IV

DOS CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

 

22. As propostas a serem apresentadas deverão trazer, obrigatoriamente, a seguinte documentação:

a) estatuto social da instituição ou documento equivalente;

b) prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a Dívida Ativa da União, a ser feita pela apresentação de Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do
Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos do Decreto 6.106 de 30 de abril de 2007, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais previstas nas
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Natureza Tributária, ou outra equivalente, na forma da Lei);



d) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação – CRS.

e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, em substituição à consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br) referente à Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), por meio da qual se comprova a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva
com efeitos de negativa, quando verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, nos termos da Lei nº
12.440/2011.

f) a certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em Consulta – Cadastro - Nível VI  - Qualificação Econômico-Financeira,
devendo ser verificado o registro dos dados referentes à Certificação de Falência / Recuperação, (Código de Controle da Certidão, Data da Emissão e Data de
Validade).

g) declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88 (trabalho de menores de idade, observada a Lei nº 9.854/1999);

h) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para contratação com a Administração Pública;

i) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da
data de apresentação da proposta.

i.1)  Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira devem ser aptos para comprovar o seguinte:

i.1.1) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

LC = _ATIVO CIRCULANTE_

          PASSIVO CIRCULANTE

 

SG = ___________________ATIVO TOTAL__________________

          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

i.1.2) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;

i.1.3) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei;

i.1.4) Comprovação de Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e iniciativa privada,
resultante da aplicação da seguinte fórmula:

       VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x 12 > 1

           VALOR TOTAL DOS CONTRATOS

 

i.2) Serão considerados, na forma da lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis que atendam aos seguintes parâmetros de apresentação:

i.2.1) estejam publicados em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação; ou por cópia registrada no órgão de registro público competente da sede
ou domicílio da licitante; ou por cópia extraída do Livro Diário - devidamente autenticado no órgão de registro público competente da sede ou domicílio da licitante
- inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

i.2.2) É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios;

i.2.2.1) caso o exercício financeiro anterior ao da apresentação da proposta esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura das
propostas, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício poderão ser atualizados por índices oficiais;

i.2.2.2) se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de cálculo
correspondente;

i.2.2.3) as demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente habilitado;

i.2.2.4) as demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a
apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado.

23. A proponente deverá apresentar:

a) Atestado de capacidade técnica emitida por órgãos e/ou entidades integrantes da Administração Pública Federal ou Estadual contratantes que comprove
experiência anterior na realização e aplicação de provas objetivas e discursivas em, no mínimo, 3 (três) concurso públicos, homologados e com mais de 15.000
(quinze mil) inscritos em cada um;

b) Comprovação de experiência da banca com elaboração de provas objetivas e discursivas em, ao menos, três concursos para cargos privativos de bacharel em
Direito;

c) Comprovação pela empresa quanto à experiência em aplicação de provas em um único concurso em 3 (três) municípios simultaneamente. 

d) Comprovação de segurança com relação à elaboração, impressão, transporte das provas, bem assim sua aplicação.

24. DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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24.1   Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Projeto Básico ou do Contrato, a Administração do Tribunal Regional Eleitoral do Pará poderá, garantida a
ampla defesa e o contraditório, aplicar a Contratada as sanções previstas na legislação vigente, conforme listado a seguir:

a) Advertência, nas hipóteses de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos para o TRE/PA;

b) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo serviço, na hipótese de recusa em retirar a Nota de Empenho;

c) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo material, na hipótese inexecução total da obrigação.

d) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso na execução do Contrato, calculada tomando por base o valor global do mesmo, limitado a
10%.

e) Suspensão temporária em participar de licitação e contratar com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

24.2  O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a sua rescisão.

24.3  Compete ao(à) Presidente do TRE/PA a aplicação da sanção prevista no item 24.1, alínea “f”, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, e ao(à) Diretor(a)-Geral a aplicação das sanções previstas no item 24.1, alíneas, “b”, “c” “d” e “e”, e ao(à) Secretário(a)
de Administração, a aplicação da penalidade de advertência, prevista no item 24.1, alínea “a”, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação oficial.

24.4 As sanções previstas no item 24.1, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas neste Projeto Básico.

24.5  As penalidades previstas no item 24.1 deste Projeto Básico serão obrigatoriamente registradas no SICAF, se a Contratada for cadastrada nesse sistema; e, no
caso de declaração de inidoneidade, a Contratada deverá ser descredenciada do Sistema, por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Projeto Básico e
das demais cominações legais.

24.6 Ficará a Contratada isenta das penalidades, no caso de ser comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pelo(a)
Diretor(a)-Geral.

24.7 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos créditos da Contratada, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada
mediante depósito em conta corrente do Contratante, dentro de 5 (cinco) dias, a contar da comunicação oficial, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente,
consoante o disposto no § 3º do art. 86 e no § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescidas de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

24.8 Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b” “c”, “d” e “e”, do item 24.1 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
comunicação oficial. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir
devidamente informado.

24.9  No caso de Declaração de Inidoneidade, prevista na alínea “f” do item 24.1, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
da comunicação oficial.

24.10 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes Contratantes, respeitados o objeto do contrato, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/1993, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

 

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

25. O concurso público terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período. 

26. Deverão ser observados pela contratada todas as normas e dispositivos legais que tratem sobre concurso público.

27. O candidato que se declarar com deficiência, classificado no concurso público, deverá submeter-se à perícia médica promovida por equipe multiprofissional de
responsabilidade da contratada, na forma do Decreto nº 9.508/2018.

27.1. A critério da Administração, a perícia médica poderá ser acompanhada por médico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

27.2. Toda a documentação referente à perícia dos candidatos deverá ser mantida pela contratada por 5 (cinco) anos após a homologação do concurso.

27.3. As vagas reservadas aos candidatos com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados,
com estrita observância da ordem classificatória.

27.4. A ausência do candidato à perícia descrita do item 27, ou a constatação de que o candidato não foi qualificado como pessoa com deficiência, observado o
contraditório e a ampla defesa, acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições, devendo o mesmo figurar apenas na lista de
classificação geral do cargo.

28. O candidato que se autodeclarar negro para fins do disposto na Lei n.º 12.990/2014, classificado no concurso público, deverá submeter-se a procedimento de
heteroidentificação complementar à autodeclaração, de responsabilidade da contratada, realizado nos termos da Portaria Normativa SGP/MPOG nº 4, de 6/4/2018.

28.1. A critério da Administração, o procedimento poderá ser acompanhada por servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

28.2. Toda a documentação referente ao procedimento de heteroidentificação deverá ser mantida pela contratada por 5 (cinco) anos após a homologação do
concurso.

28.3. As vagas reservadas aos candidatos negros que não forem providas por falta de candidatos, serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados na lista geral,
com estrita observância da ordem classificatória.

28.4. A ausência do candidato ao procedimento descrito no item 28, ou a constatação de que a autodeclaração do candidato não foi confirmada, observado o
contraditório e a ampla defesa, acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições, devendo o mesmo figurar apenas na lista de
classificação geral do cargo.



29. A contratada deverá apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, proposta de cronograma de atividades
do concurso desde a publicação do edital de abertura inscrições até a homologação do certame.
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