CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO
BANCÁRIO NOVO – CARREIRA ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 3 – CAIXA, DE 24 DE JANEIRO DE 2014
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Superintendência Nacional de Serviços Compartilhados
de Gestão de Pessoas, torna pública a retificação dos subitens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.11.7, 8.11.7.2, 8.12.1,
9.1, 9.7.3, 9.7.5, 9.7.8, 15.22 e do Anexo III do Edital nº 1 – CAIXA, de 22 de janeiro de 2014, bem como a
inclusão dos subitens 9.7.3.1, 9.7.5.1 e 9.7.5.2 no referido edital, conforme a seguir especificado.
[...]
7.1 As etapas do concurso estão descritas no quadro a seguir.
PROVA/TIPO
ÁREA DE CONHECIMENTO
NÚMERO DE ITENS
PESO
CARÁTER
(P1) Objetiva Língua Portuguesa
2
14
Eliminatório e
1
Demais conteúdos referentes
36
aos conhecimentos básicos
(P2) Objetiva Conhecimentos específicos
70
2
classificatório
(P3)
–
1
–
Discursiva
7.2 As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na
data provável de 30 de março de 2014, no turno da tarde.
7.3 Na data provável de 17 de março de 2014, será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na
internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/caixa_14_nm, edital que informará a
disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.
[...]
7.4 O resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva serão publicados no
Diário
Oficial
da
União
e
divulgados
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/caixa_14_nm, na data provável de 24 de abril de 2014.
[...]
8.11.7 Serão eliminados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem nota 0,00 na prova objetiva de
conhecimentos básicos e(ou) nota 0,00 na prova objetiva de conhecimentos específicos e(ou) nota
padronizada no polo (NP) inferior a 80,00 pontos. Serão eliminados(as), ainda, os(as) candidatos(as)
classificados em colocação posterior à de corte, conforme coluna referente às provas discursivas a serem
corrigidas para cada polo, constante da tabela a ser publicada no Diário Oficial da União e divulgada no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/caixa_14_nm no dia 24 de janeiro de 2014.
[...]
8.11.7.2 Todos os candidatos aprovados por polo de opção terão classificação no macropolo mesmo que
apresentem nota inferior a 80,00 pontos na nota padronizada do macropolo.
[...]
8.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/caixa_14_nm, a partir das 19 horas da data provável de 1º
de abril de 2014, observado o horário oficial de Brasília/DF.
[...]
9.1 A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 20,00 pontos e consistirá de uma
redação em língua portuguesa (PRLP), de até 30 linhas, com o objetivo de avaliar a habilidade de
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expressão na modalidade escrita e de aplicação do registro formal culto da língua portuguesa na
produção textual.
[...]
9.7.3 O candidato deverá produzir um texto com extensão máxima de 30 linhas, legível, caracterizado
pela coerência e pela coesão, com base em comando formulado pela Banca Examinadora. Com a função
de motivar o candidato para a redação, despertando ideias e propiciando o enriquecimento de
informações, poderá haver na prova texto(s) motivador(es).
9.7.3.1 O critério de avaliação mais abrangente refere-se à apreensão e ao desenvolvimento do tema. Serão
avaliados também o domínio da expressão escrita, a apresentação adequada da redação e o respeito à
estrutura textual solicitada (texto descritivo, narrativo, expositivo-argumentativo ou instrucional).
[...]
9.7.5 As provas discursivas serão corrigidas conforme os critérios a seguir, ressaltando-se que, em
atendimento ao que está estabelecido no Decreto nº 6.583/2008, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012,
serão aceitas como corretas, até 31 de dezembro de 2015, ambas as ortografias, isto é, a forma de grafar e
de acentuar as palavras vigente até 31 de dezembro de 2008 e a que entrou em vigor em 1º de janeiro de
2009:
9.7.5.1 A avaliação da Prova de Redação em Língua Portuguesa (PRLP) de todos os candidatos não
eliminados na forma do subitem 9.7.1 deste edital será realizada por banca de professores especialistas.
9.7.5.2 A avaliação da PRLP consistirá na análise dos aspectos formais e estruturais dos textos dos
candidatos, assim como do desenvolvimento do tema proposta. Após a análise do texto da PRLP, será feito
o preenchimento de planilhas para cada candidato, com as informações relativas à avaliação. Será calculada
a nota na prova de redação (NPR) do seguinte modo:
a) nos casos de fuga ao tema, de inexistência de texto ou de identificação indevida na folha de texto
definitivo, o candidato receberá nota NPR = 0,00;
b) a apresentação textual, a estrutura textual e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao
domínio do conteúdo (NC), limitada a 20,00 pontos;
c) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato,
considerando-se aspectos tais como ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular;
d) será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato, em que TL ≤ 30;
e) será calculada, então, para cada candidato(a), a nota na redação (NPR) como sendo igual a NC menos
duas vezes o resultado do quociente NE/TL;
f) a NPR será calculada utilizando-se duas casas decimais e arredondando-se para cima quando o algarismo
da terceira casa decimal for maior ou igual a cinco;
g) será atribuída nota igual a 0,00 ao candidato que obtiver NPR < 0,00.
h) será eliminado(a) do concurso público o(a) candidato(a) que obtiver NPR < 10,00 pontos.
[...]
9.7.8 O(a) candidato(a) que se enquadrar nos subitens 9.7.6 e(ou) 9.7.7 deste edital não terá classificação
alguma no concurso.
[...]
15.22 Não será permitida a entrada de candidatos(as) no ambiente de provas portando armas. O(A)
candidato(a) que estiver armado(a) deverá se encaminhar à Coordenação antes do início das provas para
o acautelamento da arma.
[...]
ANEXO III
2

EVENTO

DATAS
PROVÁVEIS

[...]
Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e ao
horário de realização das provas

17/3/2014

Aplicação das provas objetivas e discursiva

30/3/2014

Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas

1º/4/2014

Prazo para interposição de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das
provas objetivas
Resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório na prova
discursiva
Resultado final na prova discursiva e no concurso

2 e 3/4/2014

24/4/2014
25 e 26/4/2014

14/5/2014

SEBASTIÃO MARTINS ANDRADE
Superintendente Nacional
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