EDITAL DE SELEÇÃO DE PERITOS ALF/PGA N° 1/2019
RETIFICAÇÃO
Retificar o Edital nº 01/2019, publicado no DOU nº 130, seção 3, página 27, do
dia 09/07/2019;
Renumerar o item 12.6 para 12.4 e nesse mesmo item alterar a data para o término do
processo seletivo de 30/08/2019 para 30/09/2019.
Renumerar os itens 10.1 como segue:
10.1. A classificação dos interessados habilitados nas respectivas áreas de atuação, far-se-á
observando os seguintes critérios classificatórios de pontuação, respeitados o número de vagas
fixadas no subitem 7.1 do presente Edital.
10.1.1. tempo de atuação como perito credenciado pela unidade local: 1 (um)
ponto a cada 2 (dois) anos, limitado a 5 (cinco) pontos;
10.1.2. tempo de experiência como empregado ou autônomo na área específica: 1
(um) ponto a cada 2 (dois) anos, limitado a 4 (quatro) pontos; e
10.1.3. participação em cursos diretamente relacionados à área de atuação:
a) Curso de pós-graduação:
1. lato sensu, na área específica: 1 (um) ponto por curso, limitado a 4 (quatro)
pontos;
2. stricto sensu, na área específica: 2 (dois) pontos por curso, limitado a 4
(quatro) pontos;
b) Curso de especialização na área específica com carga horária superior a 60
(sessenta) horas-aula: 0,5 (meio) ponto por curso, limitado a 1 (um) ponto.
10.1.4. Dentre os HABILITADOS, para cada área de atuação e respeitado o número de vagas
de que trata o subitem 7.1, serão classificados os candidatos que obtiverem o maior somatório
dos pontos apurados na forma dos subitens 10.1.1 a 10.1.3.
10.1.5. Como critério de desempate, serão selecionados os candidatos que obtiverem maior
pontuação atribuída no subitem 10.1.1, no subitem 10.1.2 e no subitem 10.1.3, nessa ordem.
10.1.6. Persistindo o empate, será selecionado o candidato mais velho, computado o número
exato de dias de vida.
10.1.7. A comprovação do tempo de atuação como perito credenciado pela Alfândega, do tempo
de experiência como empregado na área específica e do tempo de serviço como autônomo será
feita mediante apresentação de cópia do ato que formalizou o credenciamento, da carteira de
trabalho que contenha o registro do contrato de trabalho para o cargo específico e das
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), emitidas pelo órgão regulador da profissão,
respectivamente.
10.1.8. O tempo de experiência ou de atuação de que tratam os subitens 10.1.1 e 10.1.2 será
contado, para todos os efeitos, por ano de serviço e fração de ano, contados em meses,
desprezando-se fração inferior a um mês. Em caso de, num mesmo período, o candidato ter
exercido atividades como perito credenciado por esta Alfândega e como empregado ou
autônomo, será considerada, para efeito de pontuação, apenas aquela atividade que resultar na
maior pontuação.
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10.1.9. Desde que não seja ultrapassado o limite de 4 pontos referentes à soma do tempo de
atuação como autônomo e como empregado, o tempo de exercício como perito credenciado da
RFB em outra unidade poderá ser considerado, a título de pontuação, período de atividade
como autônomo, sem necessidade de apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Certidão de Acervo Técnico, exigindo-se a apresentação do(s) respectivo(s) ato(s)
administrativo(s) de credenciamento.
10.1.10. No caso de o candidato ter, em um mesmo período, atividades como autônomo e
empregado, esse período será considerado, para efeito de pontuação, apenas uma vez, sendo
vedada a soma dos mesmos.
10.1.11. Para efeito de contagem de tempo de experiência como autônomo na área de
mensuração e quantificação de granéis, será exigida uma frequência média mínima de 0,200
arqueação por mês, comprovadas por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)
de arqueação de carga de navio, exceto no caso de perito credenciado pela RFB, cuja
comprovação se dará unicamente pelo(s) ato(s) administrativo(s) de credenciamento.
10.1.12. Para efeitos de tempo de experiência como empregado na área de mensuração e
quantificação de granéis, será computado o tempo em carteira de trabalho, desde que
comprovado de forma idônea que, durante o período como contratado, tenha o interessado
atuado na área específica de mensuração e quantificação de granéis e conseguido obter uma
frequência média mínima 0,200 arqueação por mês, durante o período do contrato.
10.1.13. Para efeitos de tempo de experiência como autônomo nas áreas de identificação, serão
somados os períodos dos ARTs apresentados, sendo contabilizado apenas um período no caso
de sobreposição, sem prejuízo do disposto no 10.1.10.
10.1.14. Para efeitos de tempo de experiência como empregado nas áreas de identificação será
computado o tempo em carteira de trabalho, desde que em cargo de acordo com a formação
profissional exigida na tabela do subitem 7.1.

Paranaguá, 26 de agosto de 2019.

Gerson Zanetti Faucz
Delegado da Alfândega do Porto de Paranaguá
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