MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE
PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE
EDITAL Nº 7 – INMETRO, 29 DE MARÇO DE 2010
O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO)
torna pública a convocação para a prova de defesa de projeto – defesa oral do projeto e resposta a
questionamentos da banca examinadora, referente ao concurso público para provimento de vagas no
cargo de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade.
1 Convocação para a prova de defesa de projeto, na seguinte ordem: cidade, local, data e horário de
realização da prova, número da inscrição e nome do candidato.
1.1 RIO DE JANEIRO/RJ
LOCAL: Universidade UNIGRANRIO - Campus Lapa – Rua da Lapa, nº 86 (Prédio da Associação Cristã de
Moços - ACM), 8º andar – Lapa – Centro, Rio de Janeiro/RJ.
DATA: 10 de abril de 2010. HORÁRIO: 14 horas (horário oficial de Brasília/DF)
10000030, Alexandre Pereira Lima / 10000204, Antonio Marcos Saraiva / 10000399, Fausto Lopes Catto.
DATA: 10 de abril de 2010. HORÁRIO: 15 horas e 20 minutos (horário oficial de Brasília/DF)
10001199, Carlos Eduardo Cardoso Galhardo / 10000124, Eidy de Oliveira Santos / 10000033, Luciane
Yumi Suzuki de Oliveira.
DATA: 10 de abril de 2010. HORÁRIO: 16 horas e 40 minutos (horário oficial de Brasília/DF)
10000930, Fabiola Mara Ribeiro / 10000924, Marcia Marie Maru / 10001197, Rodrigo de Santis Neves.
DATA: 11 de abril de 2010. HORÁRIO: 8 horas (horário oficial de Brasília/DF)
10000177, Alvaro Nunes de Oliveira / 10001119, Ana Paula Rocha Gadelha / 10001289, Andreia Amaro
de Lima / 10001686, Bruno Fontes Souto / 10000101, Cleber Nogueira Borges / 10000089, Cristina
Gonçalves / 10000959, Karina Ribeiro da Silva / 10000938, Maria de Lourdes Borba Magalhaes /
10000549, Rafael Mello Trommer.
DATA: 11 de abril de 2010. HORÁRIO: 9 horas e 20 minutos (horário oficial de Brasília/DF)
10000273, Carolina Vannier dos Santos Borges / 10000774, Celso Barbosa de Santanna Filho /
10000855, Cristiane Rodrigues Augusto / 10000675, Louise Moraes / 10000928, Marcelo Dominguez de
Almeida / 10000507, Paulo Jose Miranda da Silva Iwakami Beltrao / 10000027, Werickson Fortunato de
Carvalho Rocha.
DATA: 11 de abril de 2010. HORÁRIO: 10 horas e 40 minutos (horário oficial de Brasília/DF)
10001442, Juliana Lopes Martins / 10000304, Luciene Bottentuit Lopez Balottin / 10000982, Muriel
Aparecida de Souza / 10001129, Renato Moutinho da Rocha / 10000340, Savio de Siqueira Ferreira.
DATA: 11 de abril de 2010. HORÁRIO: 14 horas (horário oficial de Brasília/DF)
10000390, Andre Luiz Ferreira dos Santos / 10000369, Caroline Arantes da Silva / 10000522, Clara Muniz
da Silva de Almeida / 10001456, Daniela Mendes Louzada de Paula / 10000863, Evanoel Crizanto de
Lima / 10000817, Fabio Ouverney Costa / 10000733, Paulo Paschoal Borges / 10000907, Sheila Vasques
Leandro Argolo / 10001468, Youssef Bacila Sade.
DATA: 11 de abril de 2010. HORÁRIO: 15 horas e 20 minutos (horário oficial de Brasília/DF)
10000618, Luciano do Nascimento Batista / 10000106, Rodrigo Borges de Oliveira / 10001549, Rodrigo
Maghdissian Cordeiro / 10000917, Tania Maria Monteiro.
2 DA PROVA DE DEFESA DE PROJETO
2.1 O candidato convocado para a apresentação oral do projeto deverá observar todas as instruções
contidas no item 10 do Edital nº 1 – INMETRO, de 16 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial da
União.
2.2 Prova de defesa de projeto, de presença obrigatória e de caráter classificatório e eliminatório, será
realizada pelo CESPE/UnB, nas datas e horários estabelecidos neste edital.
2.3 A defesa de projeto será pública, frente à respectiva Banca Examinadora.
2.4 Em hipótese alguma, o candidato poderá assistir à prova de outro candidato.
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2.5 O candidato que não comparecer à prova de defesa de projeto será eliminado do certame.
2.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova de defesa de projeto
com antecedência mínima de uma hora em relação ao horário fixado para o seu início.
2.7 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da prova de
defesa de projeto após o horário fixado para o seu início.
2.8 No dia de realização da prova de defesa de projeto, o candidato deverá comparecer na data, no local
e nos horários predeterminados neste edital, munido do documento de identidade original.
2.9 Não haverá segunda chamada para a realização da prova de defesa de projeto. O não
comparecimento nessa fase implicará a eliminação automática do candidato.
2.10 Não será aplicada prova de defesa de projeto, em hipótese alguma, fora do espaço físico, das datas
e dos horários predeterminados neste edital.
2.11 No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer no ambiente
de prova com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve alguma arma
e/ou algum aparelho eletrônico, esses deverão ser recolhidos pela Coordenação. O descumprimento da
presente instrução implicará a eliminação automática do candidato.
2.12 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização da prova oral, nem por danos neles causados.
2.13 O CESPE/UnB poderá utilizar detectores de metal nos candidatos no momento da sua entrada no
ambiente de prova.
2.14 Para assistir à prova de defesa de projeto, o público interessado deverá necessariamente
apresentar documento de identidade original. Nessa ocasião, a coordenação do concurso utilizará
detector de metais para aferir se alguém do público porta quaisquer dos objetos listados no subitem
2.11 deste edital.
2.14.1 O público deverá chegar ao local de aplicação da prova de defesa de projeto com antecedência
mínima de 30 minutos do horário previsto para seu início.
2.14.2 O público deverá observar, ainda, as demais instruções da equipe do CESPE/UnB no local de
realização da prova.
2.14.3 Para cada cargo/área será permitida a entrada de no máximo cinco pessoas do público, os quais
entrarão na sala 15 minutos antes da entrada do candidato.
2.14.4 O público deverá permanecer na mesma sala escolhida para a observação, de maneira que não
poderá transitar e/ou escolher outra sala para observação.
2.14.5 O público não poderá se ausentar da sala antes do término da apresentação do candidato, a qual
levará o tempo máximo de 1 hora e 20 minutos. Ao optar por se ausentar da sala, o público não poderá
permanecer no local de prova.
2.15 A prova de defesa de projeto será gravada exclusivamente pelo CESPE/UnB para efeito de registro
e avaliação. Não serão fornecidas, em hipótese alguma, a cópia e a transcrição dessas fitas.
2.16 A realização da prova de defesa de projeto poderá ser interrompida, se assim exigir o número de
candidatos e/ou em caso fortuito, para ter prosseguimento em dia, em local e em horário a serem
anunciados pelo CESPE/UnB no ato de suspensão dos trabalhos, dispensando-se, neste caso, qualquer
forma de publicação.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado provisório da avaliação de títulos e experiência profissional e o resultado provisório da
prova de defesa de projeto serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/inmetro_pesquisador2009, na data provável
de 20 de abril de 2010.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
Presidente do Inmetro
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