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SUPERINTENDÊNCIA EM ALAGOAS

EDITAL DE DISPONIBILIDADE Nº 53/2011

Fase de Disponibilidade
O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIO-

NAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada
pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no
artigo 32 e 65 do Decreto-Lei n° 227/1l967 - Código de Mineração,
com redação dada pela Lei nº 6.403/1976, e de acordo com os
procedimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº
268/2008, alterada pela Portaria/DNPM n° 564/2008, resolve dis-
ponibilizar as áreas para requerimento de concessão de lavra, na
forma de Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de
propostas contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos
seguintes processos:(305)

844.000/1996-Calcário-Reserva Medida: 8.925.000 T e Re-
serva Inferida: 14.325.000 T- Área: 287 hectares

JOSÉ ANTONIO ALVES DOS SANTOS

SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE REQUERIMENTO DE PESQUISA Nº 263/2011

Fase de Requerimento de Pesquisa
O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIO-

NAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada
pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no
artigo 26 do Decreto-Lei n° 227/1967- Código de Mineração, com
redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os proce-
dimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008,
alterada pela Portaria/DNPM n° 564/2008, resolve disponibilizar as
áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de
Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas
contados desta publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes
processos:(1340)

896.491/2004; 896.237/2006; 896.750/2007; 896.348/2009
896.478/2009; 896.503/2009; 896.506/2009; 896.509/2009
896.521/2009; 896.523/2009; 896.524/2009; 896.037/2011
Fase de Autorização de Pesquisa
O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIO-

NAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada
pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no
artigo 26 do Decreto-Lei n° 227/1967- Código de Mineração, com re-
dação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os procedimen-
tos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada
pela Portaria/DNPM n° 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para
requerimento de autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando
prazo de sessenta dias para apresentação de propostas contados desta
publicação no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1341)

896.484/2003; 896.574/2005

RENATO MOTA DE OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011 UASG 323025

Número do Contrato: 5/2009.
Nº Processo: 48423968429200942.
PREGÃO SISPP Nº 3/2009 Contratante: DEPARTAMENTO NACIO-
NAL DE PRODUÇÃO MINERAL. CNPJ Contratado:
73505349000230. Contratado : H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
LTDA -Objeto: Alteracao da clasula segunda - Da Vigencia, nos ter-
mos do decreto 2271/97, na forma prevista pela I.N. MP/SLTI nr. 02 de
30 de abril de 2008, e suas alteracoes. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
. Vigência: 22/11/2011 a 21/11/2012. Valor Total: R$3.600,00. Fonte:
250022018 - 2011NE800017. Data de Assinatura: 22/11/2011.

(SICON - 07/12/2011) 323025-32263-2011NE800001

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 1/2011

A Comissão de Licitação torna público o resultado da Li-
citação supracitada, processo nº 484239680062011. C. M. CONS-
TRUTORA LTDA, CNPJ 10.522.749/0001-52 para Item 1 valor
R$79.482,5600.

PAULO ROBERTO FERNANDES PINHEIRO
Presidente da Comissão

(SIDEC - 07/12/2011) 323025-32263-2011NE800001

SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2011 UASG 323007

Nº Processo: 48405950.931/2011.
DISPENSA Nº 13/2011 Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PRODUÇÃO MINERAL. CNPJ Contratado: 04901294000183. Contratado
: POSTO INVENCIVEL LTDA -Objeto: Contratar empresa especializada
no fornecimento de combustível (óleo diesel) e óleolubrificante para uso ex-
clusivo nos veículos doDNPM/PA. Fundamento Legal: Art. 24 inciso II da
lei nº8.666/93. Vigência: 08/12/2011 a 07/12/2012. Valor Total: R$7.984,42.
Fonte: 100000000 - 2011NE800545. Data de Assinatura: 02/12/2011.

(SICON - 07/12/2011) 323007-32263-2011NE800016

SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ

EDITAL DE DISPONIBILIDADE Nº 54/2011

Fase de Disponibilidade
O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO NACIO-

NAL DE PRODUÇÃO MINERAL, no uso da competência delegada
pela Portaria/DNPM nº 216/2010, e com fundamento no disposto no
artigo 26 do Decreto-Lei n° 227/1967- Código de Mineração, com
redação dada pela Lei nº 9.314/1996, e de acordo com os proce-
dimentos e julgamentos dispostos na Portaria/DNPM nº 268/2008,
alterada pela Portaria/DNPM n° 564/2008, resolve disponibilizar as
áreas para requerimento de autorização de pesquisa, na forma de
Edital, fixando prazo de sessenta dias para apresentação de propostas
contados desta publicação no Diário Oficial da União. Estão dis-
ponibilizadas no sítio do DNPM-Cadastro Mineiro na Internet as
seguintes áreas originadas de redução de área de processos rema-
nescentes:(1802)

300.078/2011 - Processo Original 826.609/2007
300.133/2011 - Processo Original 826.281/2007
300.207/2011 - Processo Original 826.472/2005
300.251/2011 - Processo Original 826.037/2007
300.252/2011 - Processo Original 826.037/2007
300.562/2011 - Processo Original 826.750/2001
300.575/2011 - Processo Original 826.590/2002
300.576/2011 - Processo Original 826.590/2002
300.622/2011 - Processo Original 826.266/1994
300.634/2011 - Processo Original 826.018/2008
300.635/2011 - Processo Original 826.019/2008
300.636/2011 - Processo Original 826.022/2008
300.639/2011 - Processo Original 826.020/2008
300.640/2011 - Processo Original 826.461/2000
300.645/2011 - Processo Original 826.328/2003
300.654/2011 - Processo Original 826.390/2007
300.701/2011 - Processo Original 826.547/2007
300.710/2011 - Processo Original 826.546/2007
300.711/2011 - Processo Original 826.546/207
300.712/2011 - Processo Original 826.546/2007
300.713/2011 - Processo Original 826.546/2007
300.714/2011 - Processo Original 826.085/2007
300.737/2011 - Processo Original 826.980/2001
300.742/2011 - Processo Original 826.401/2005
300.772/2011 - Processo Original 826.598/2008
300.793/2011 - Processo Original 826.275/2008
300.794/2011 - Processo Original 826.274/2008
300.896/2011 - Processo Original 826.225/2007
300.900/2011 - Processo Original 826.076/2009
300.901/2011 - Processo Original 826.076/2009
300.902/2011 - Processo Original 826.076/2009
300.903/2011 - Processo Original 826.082/2009
300.904/2011 - Processo Original 826.082/2009
300.905/2011 - Processo Original 826.671/2006
300.906/2011 - Processo Original 826.671/2006
300.907/2011 - Processo Original 826.671/2006
300.908/2011 - Processo Original 826.671/2006
300.940/2011 - Processo Original 826.128/2004
300.941/2011 - Processo Original 826.128/2004
300.974/2011 - Processo Original 826.589/2009
300.975/2011 - Processo Original 826.589/2009
300.977/2011 - Processo Original 826.542/2010
300.978/2011 - Processo Original 826.527/2010
300.979/2011 - Processo Original 826527/2010
301.000/2011 - Processo Original 826.044/2005
301.017/2011 - Processo Original 826.116/2007
301.057/2011 - Processo Original 826.492/2008
301.058/2011 - Processo Original 826.582/2008
301.063/2011 - Processo Original 826.435/2002
301.070/2011 - Processo Original 826.655/2005
301.118/2011 - Processo Original 826.689/2006

FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES MARTINS
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011 UASG 323003

Número do Contrato: 2/2008.
Nº Processo: 48401910612200878.
PREGÃO SISPP Nº 2/2008 Contratante: DEPARTAMENTO NA-
CIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. CNPJ Contratado:
89963862000123. Contratado : J M GUIMARAES EMPRESA DE -
VIGILANCIA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato 002/2008 e alteração de valores mensais do contrato, devido
a negociação de valores. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência:
01/01/2012 a 31/12/2012. Valor Total: R$222.658,32. Fonte:
250022018 - 2011NE800007. Data de Assinatura: 07/12/2011.

(SICON - 07/12/2011) 323003-32263-2011NE800021

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

EDITAL Nº 1 - PSP- 1/2011, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO

DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - realizará Processo
Seletivo Público para provimento de vagas e formação de cadastro,
mediante condições estabelecidas neste Edital.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 1.1 - O Processo
Seletivo Público será regido por este Edital e executado pela FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO. 1.2 - Os cargos oferecidos, polos de tra-
balho, localidades, cidades de prova, vagas, requisitos/exemplos de
atribuições e remuneração encontram-se especificados nos Anexos I e
II. 1.3 - O Processo Seletivo Público será constituído de avaliação da
qualificação técnica dos(as) candidatos(as), representada por habi-
lidades e conhecimentos aferidos por meio da aplicação de provas
objetivas (para todos os cargos), sendo as provas de conhecimentos
básicos de caráter eliminatório e as provas de conhecimentos es-
pecíficos de caráteres eliminatório e classificatório; de prova dis-
cursiva (exclusivamente para o cargo de Profissional Júnior - For-
mação - Direito), de caráteres eliminatório e classificatório; e de
exame de capacitação física (somente para o cargo de Técnico(a) de
Operação Júnior), de caráter eliminatório. 1.4 - As provas objetivas
para os cargos em relação aos quais é definido polo de trabalho
específico (diferente de Nacional) serão realizadas nas cidades in-
dicadas no Anexo I e as do Polo Nacional de acordo com o disposto
no subitem 4.3.6. 1.4.1 - As provas objetivas serão realizadas nas
cidades de Açailândia/MA, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasí-
lia/DF, Campinas/SP, Caracaraí/RR, Cuiabá/MT, Curitiba/PR, Forta-
leza/CE, Goiânia/GO, Guarapuava/PR, Itabuna/BA, Laranjeiras/SE,
Londrina/PR, Macapá/AP, Manaus/AM, Marabá/PA, Porto Alegre/RS,
Porto Nacional/TO, Porto Velho/RO, Presidente Prudente/SP, Reci-
fe/PE, Rio Branco/AC, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santa-
rém/PA, São Luis/MA, São Paulo/SP, Uberaba/MG e Vitória/ES.
1.4.2 - O exame de capacitação física (exclusivamente para o cargo
de Técnico(a) de Operação Júnior) será realizado nas cidades de
Açailândia/MA, Belém/PA, Campinas/SP, Caracaraí/RR, Curitiba/PR,
Guarapuava/PR, Itabuna/BA, Laranjeiras/SE, Londrina/PR, Ma-
naus/AM, Marabá/PA, Porto Nacional/TO, Presidente Prudente/SP,
Rio Branco/AC, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santarém/PA, São
Luis/MA, São Paulo/SP, Uberaba/MG e Vitória/ES. 1.5 - Havendo
indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades de
realização das provas, essas poderão ser realizadas em outras lo-
calidades. 1.6 - Nos locais indicados na coluna "Localidades" do
quadro do Anexo I deste Edital, existem unidades da Petrobras Dis-
tribuidora abrangidas pelo polo de trabalho correspondente. O(A)
candidato(a) que vier a ser admitido(a) ou readmitido(a) poderá ser
inicialmente alocado(a) em uma daquelas unidades.

2 - DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA: 2.1 - Do total de vagas previsto neste Edital, conforme
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário
Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto
nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e nos termos da Súmula 377, do
Superior Tribunal de Justiça, serão reservadas vagas para pessoas com
deficiência nos seguintes cargos, polos de trabalho, e quantitativos:
Profissional Júnior - Formação Administração, no polo Nacional 1
vaga; Profissional Júnior - Formação Ciências Contábeis, no polo
Cidade do Rio de Janeiro 1 vaga e Profissional Júnior - Formação
Economia, no polo Nacional 1 vaga. 2.1.1 - Além das vagas an-
teriormente mencionadas, das que vierem a ser criadas, durante o
prazo de validade deste Processo Seletivo Público, nos cargos listados
no subitem 2.1, 5% serão providas na forma do artigo 37, VIII, da
Constituição Federal e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, e suas alterações, observado o que estabelece o subitem 2.3. 2.2
- Para os cargos Técnico(a) de Administração e Controle Junior,
Técnico(a) de Contabilidade Júnior; Técnico(a) de Suprimento e Lo-
gística Júnior; Profissional Júnior - Formação Direito; Profissional
Júnior - Formação Analista de Sistemas ênfase em Telecomunicações;
Profissional Júnior - Formação Analista de Sistemas ênfase em In-
fraestrutura; Profissional Júnior - Formação Analista de Sistemas ên-
fase em Java, CRM e WEB; Profissional Júnior - Formação Co-
municação/Jornalismo, Profissional Júnior - Formação Comunica-
ção/Relações Públicas; Profissional Júnior - Formação Engenharia
Ambiental, Profissional Júnior - Formação Engenharia Agronômica;
Profissional Júnior - Formação Engenharia Civil; Profissional Júnior -
Formação Engenharia de Produção; Profissional Júnior - Formação

Engenharia Mecânica; Profissional Júnior - Formação Engenharia
Química; Profissional Júnior - Formação Marketing; Profissional Jú-
nior - Formação Medicina e Profissional Júnior - Formação Serviço
Social no(s) polo(s) de trabalho em que não existe previsão inicial de
reserva de vaga para pessoa com deficiência, será formado cadastro
por candidatos(as) classificados(as) até a 5ª posição na listagem es-
pecífica para pessoa com deficiência, o qual somente será utilizado na
hipótese do subitem 2.2.1. 2.2.1 - Das vagas que vierem a ser criadas,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Público, nos
cargos listados no subitem 3.2, 5% serão providas na forma do artigo
37, inciso VIII da Constituição Federal e do Decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, e suas alterações. 2.3 - Devido às condições de
periculosidade, insalubridade, exposição a riscos e situações de emer-
gência que caracterizam as atividades em unidades operacionais da
Petrobras Distribuidora em cargos de operação, manutenção, química
e segurança, não haverá reserva de vagas para candidatos(as) com
deficiência para esses cargos que exigem aptidão plena. O mesmo
aplica-se para os Profissionais Juniores - Ênfase em Vendas em fun-
ção de suas atividades externas que exigem mobilidade plena. 2.4 -
Para concorrer a uma dessas vagas reservadas, o(a) candidato(a) de-
verá: a) no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; b)
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encaminhar laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos
últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da de-
ficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável
causa da deficiência, conforme definido no subitem 2.6.1. Caso o(a)
candidato(a) não envie o laudo médico com referência expressa ao
código correspondente da CID - 10, não poderá concorrer às vagas
reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento
de Inscrição. 2.5 - No ato da inscrição, o(a) candidato(a) com de-
ficiência que necessite de tratamento diferenciado no dia das provas
deverá requerê-lo indicando as condições diferenciadas de que ne-
cessita para a realização das provas (ledor, prova ampliada, auxílio
para transcrição, sala de mais fácil acesso, intérprete de libras ou
tempo adicional) apresentando justificativas acompanhadas de parecer
emitido por especialista na área de sua deficiência, conforme definido
no subitem 2.6.1. 2.6 - O(A) candidato(a) com deficiência que não
declarar tais opções (vagas reservadas e/ou tratamento diferenciado)
no ato de inscrição e/ou não enviar laudo médico(original ou cópia
autenticada) conforme determinado em 2.4, 2.5 e 2.6.1 deixará de
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência ou de dispor
das condições diferenciadas e não poderá impetrar recurso em favor
de sua situação. 2.6.1 - O(A) candidato(a) com deficiência que so-
licitar condições especiais e/ou optar por concorrer aos quantitativos
reservados a pessoas com deficiência deverá enviar correspondência,
via SEDEX, ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CES-
GRANRIO (Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de
Janeiro - RJ, CEP 20261-903), impreterivelmente, até o dia
31/12/2011 (mencionando Processo Seletivo Público PETROBRAS
DISTRIBUIDORA/PSP-1/2011), confirmando sua pretensão, e ane-
xando laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da de-
ficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doenças - CID -10, bem como à provável
causa da deficiência. Caso o(a) candidato(a) não envie a documen-
tação exigida, não será considerado como deficiente apto(a) para
concorrer aos quantitativos reservados, nem terá preparadas as con-
dições especiais, mesmo que tenha assinalado tal(is) opção(ões) no
Requerimento de Inscrição. 2.7 - Os(As) candidatos(as) que se de-
clararem com deficiência participarão deste Processo Seletivo Público
em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as) no que
concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às pon-
tuações mínimas exigidas para todos(as) os(as) demais candidatos(as).
2.8 - O(A) candidato(a) que se inscrever como deficiente e obtiver
classificação dentro das vagas destinadas a esse fim figurará em
listagem específica e também na listagem de classificação geral
dos(as) candidatos(as) ao cargo/polo de trabalho de sua opção, onde
constará a indicação de que se trata de candidato(a) com deficiência.
2.9 - Os(As) candidatos(as) aprovados(as) na condição de pessoa com
deficiência serão submetidos(as) à avaliação por equipe multipro-
fissional, promovida pela Petrobras Distribuidora, que emitirá parecer
conclusivo sobre a sua condição de deficiente ou não e sobre a
compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência, obser-
vadas: a) as informações fornecidas pelo(a) candidato(a) no ato da
inscrição; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo
ou da função a desempenhar; c) a viabilidade das condições de
acessibilidade e de adequações do ambiente de trabalho à execução
das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo(a) candidato(a), de equi-
pamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e e) a Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID - 10). 2.10 - A inobservância
do disposto nos subitens anteriores acarretará a exclusão do(a) can-
didato(a) do quantitativo de vagas reservadas às pessoas com de-
ficiência e sua inclusão apenas na listagem geral, caso não tenha sido
eliminado(a) deste Processo Seletivo Público. A Petrobras Distri-
buidora convocará, então, o(a) próximo(a) candidato(a) com defi-
ciência ou o (a) próximo(a) da lista geral, caso a listagem de pessoas
com deficiência do referido cargo/polo de trabalho já se tenha es-
gotado. 2.11 - As vagas definidas no subitem 2.1 que não forem
providas por falta de candidatos(as) com deficiência classificados(as)
serão preenchidas pelos(as) demais candidatos(as), observada a ordem
geral de classificação por cargo/polo de trabalho.

3 - DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA AD-
MISSÃO: 3.1 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso
de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da
Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72. 3.2 - Estar em dia
com as obrigações eleitorais. 3.3 - Estar em dia com as obrigações
militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino. 3.4 -
Ter, na data de admissão, idade mínima de dezoito anos completos.
3.5 - Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo, que será comprovada por meio de exames específicos, con-
forme previsto no subitem 11.1. 3.6 - Ser aprovado(a) no Processo
Seletivo Público e possuir os requisitos exigidos para o exercício do
cargo conforme estabelecido no item 10 e no Anexo II. 3.7 - Não
receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, em-
prego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos
na Constituição Federal. 3.8 - Não serão aceitos cursos de Tecnólogo
ou Licenciatura, exceto aqueles cursos já explicitados nos requisitos
dos cargos de Profissional Júnior - Formação - Analista de Sistemas
(Ênfase em Java, CRM E WEB), Profissional Júnior - Formação -
Analista de Sistemas (Ênfase em Infraestrutura) e Profissional Júnior
- Formação - Analista de Sistemas (Ênfase em Telecomunicações).
3.9 - Cumprir as determinações deste Edital.

4 - DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PÚ-
BLICO: 4.1 - Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá
conhecer este Edital e certificar-se de que preencherá todos os re-
quisitos exigidos quando da contratação. 4.2 - A inscrição deverá ser
efetuada somente via Internet, conforme procedimentos especificados
a seguir. 4.2.1 - A inscrição deverá ser efetuada, no período de 14 a
31/12/2011, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.ces-

granrio.org.br). 4.2.2 - O recolhimento da taxa de inscrição, expressa
em reais, será nos valores de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para os
cargos de nível médio e de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos
de nível superior. 4.2.3 - O valor referente ao pagamento da taxa de
inscrição não será devolvido, ainda que efetuado em duplicidade,
exceto em caso de cancelamento do Certame por conveniência da
Administração. 4.3 - INSCRIÇÕES: 4.3.1 - Para inscrição, o(a) can-
didato(a) deverá adotar os seguintes procedimentos: a) estar ciente de
todas as informações sobre este Processo Seletivo Público. Essas
informações também estão disponíveis na página da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br); b) cadastrar-se, no período
entre 0 (Zero) hora do dia 14/12/2011 e 23h e 59 min do dia
31/12/2011, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do
formulário específico disponível na página da FUNDAÇÃO CES-
GRANRIO (www.cesgranrio.org.br); c) imprimir o boleto bancário e
efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer banco até a
data de vencimento constante no mesmo. O pagamento após a data de
vencimento implica o cancelamento da inscrição. O banco confirmará
o seu pagamento junto à FUNDAÇÃO CESGRANRIO; ATENÇÃO:
a inscrição via Internet só será válida após a confirmação do pa-
gamento feito por meio do boleto bancário até a data do vencimento.
4.3.2 - A FUNDAÇÃO CESGRANRIO não se responsabiliza por
solicitações de inscrição via Internet não recebidas por quaisquer
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido do(a) usuá-
rio(a). 4.3.3 - Os(As) candidatos(as) inscritos deverão enviar, até
31/12/2011, se for o caso, o laudo médico citado nos subitens 2.2, 2.3
e 2.4.1 deste Edital endereçado ao Departamento de Concursos da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (mencionando Seleção Pública PE-
TROBRAS DISTRIBUIDORA S.A./PSP - 1/2011), situado à Rua
Santa Alexandrina, 1011, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP
20261-903. 4.3.4 - O(A) candidato(a) que solicitar condições es-
peciais deverá postar correspondência, via SEDEX, ao Departamento
de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa Alexan-
drina, 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261-903),
impreterivelmente, até o dia 31/12/2011, (mencionando Seleção Pú-
blica PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A./PSP - 1/2011), confir-
mando sua pretensão, e anexando documento que comprove tal ne-
cessidade. Caso contrário, não terá preparadas as condições especiais,
mesmo que tenha assinalado tal(is) opção(ões) no Requerimento de
Inscrição. 4.3.5 - O(A) candidato(a) inscrito não deverá enviar cópia
do documento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade
a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas
da Lei. 4.3.6 - O(A) candidato(a) inscrito(a) optará pelo cargo/polo de
trabalho e pela cidade onde deseja realizar as provas, exceto quando
seu cargo/polo de trabalho já vincular uma cidade de provas es-
pecífica conforme expresso no Anexo I. A opção de cidade de provas
somente ocorrerá em cargos de Nível Superior cujo polo de trabalho
seja Nacional. 4.4 - Havendo mais de uma inscrição pelo(a) mes-
mo(a) candidato(a), prevalecerá a de data/hora de Requerimento mais
recente. 4.5 - Os(As) candidatos(as) que prestarem qualquer decla-
ração falsa ou inexata no ato da inscrição, ou caso não possam
satisfazer a todas as condições enumeradas neste Edital, terão a ins-
crição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes,
mesmo que classificados(as) nas provas, exames e avaliações. 4.6 - A
não integralização dos procedimentos de inscrição implica a insub-
sistência da inscrição. 4.7 - Para os(as) candidatos(as)que não dis-
puserem de acesso à Internet, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO dis-
ponibilizará, nos dias úteis, locais de inscrição credenciados com
computadores, no período de 14 a 30/12/2011 entre 09 e 16 horas,
horário local, nos endereços constantes do Anexo IV deste Edital. 4.8
- Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição,
exceto para os(as) candidatos(as) amparados(as) pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da
União, de 3 de outubro de 2008. 4.8.1 - Fará jus à isenção total de
pagamento da taxa de inscrição o(a) candidato(a) que, cumulativa-
mente: a) comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de
junho de 2007, por meio de indicação do Número de Identificação
Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único, conforme indicado no
Requerimento de Inscrição disponível na página da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), ou nos locais de inscrição
credenciados, especificados no Anexo IV do presente Edital; e b) for
membro de "família de baixa renda", nos termos do Decreto nº 6.135,
de 26 de junho de 2007. 4.9 - A isenção tratada no subitem 4.8.1
deverá ser solicitada durante a inscrição via Internet, de 14 a
15/12/2011, ocasião em que o(a) candidato(a) deverá, obrigatoria-
mente, indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído
pelo Cadastro Único, bem como declarar-se membro de "família de
baixa renda", nos termos da letra "b" do mesmo subitem. 4.10 - A
FUNDAÇÃO CESGRANRIO irá consultar o órgão gestor do Ca-
dastro Único, a fim de verificar a veracidade das informações pres-
tadas pelo(a) candidato(a). A declaração falsa sujeitará o(a) candi-
dato(a) às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de
1979. 4.11 - O(A) candidato(a) interessado(a) que preencher os re-
quisitos descritos no subitem 4.8.1 e desejar solicitar isenção de
pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo Público de-
verá fazê-lo ao se inscrever, conforme descrito no subitem 4.9, no
período de 14 a 15/12/2011. 4.11.1 - O simples preenchimento dos
dados necessários para a solicitação da isenção de pagamento de taxa,
durante a inscrição, não garante ao(à) interessado(a) a isenção plei-
teada, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por
parte da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 4.11.2 - Não serão aceitos,
após o envio da documentação, acréscimos ou alterações das in-
formações prestadas. 4.11.3 - Não será aceita solicitação de isenção
de pagamento de taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
4.11.4 - O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a
inconformidade de alguma informação ou documentação, ou a so-
licitação apresentada fora do período determinado implicará a eli-
minação automática deste processo de isenção. 4.12 - O resultado da

análise dos pedidos de isenção de pagamento de taxa de inscrição
será divulgado no dia 22/12/2011, via Internet, na página da FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 4.13 - O(A) can-
didato(a) poderá, a partir da data de divulgação da relação citada no
subitem anterior, contestar o indeferimento, até o dia 23/12/2011, por
meio do campo de Interposição de Recursos, na página referente a
este Processo Seletivo Público no endereço eletrônico (www.cesgran-
rio.org.br). Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
4.14 - O resultado da análise dos pedidos de isenção de pagamento da
taxa de inscrição deferida, após contestação, será divulgado no dia
28/12/2011, via Internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br). 4.15 - Para ter acesso ao resultado da re-
ferida análise, os(as) interessados(as) poderão, ainda, consultar a Cen-
tral de Atendimento da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone
0800 701 2028, no período de 22 a 30/12/2011, nos dias úteis, das 9
às 17 horas, horário oficial de Brasília. 4.16 - Os(As) candidatos(as)
cujas solicitações de isenção da taxa tiverem sido indeferidas poderão
efetuar a inscrição no período de 22 a 31/12/2011, e efetuar o pa-
gamento até a data de vencimento no boleto bancário.

5 - DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO: 5.1 - Os(As)
candidatos(as) devem verificar a Confirmação de Inscrição, a partir
de 01/02/2012, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br) e são responsáveis por imprimi-la. 5.2 - O
Cartão de Confirmação de Inscrição do(a) candidato(a) inscrito via
Internet estará disponível no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), a partir de 01/02/2012, sen-
do de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a obtenção desse
documento. 5.2.1 - O Cartão de Confirmação de Inscrição será en-
viado por via postal, pela Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos, exclusivamente para os(as) inscritos(as) nos locais de ins-
crição credenciados, para o endereço indicado pelo(a) candidato(a) no
Requerimento de Inscrição. No Cartão de Confirmação de Inscrição,
serão colocados, além dos principais dados do(a) candidato(a), seu
número de inscrição, cargo/polo de trabalho, data, horário e local de
realização das provas. 5.3 - É obrigação do(a) candidato(a) conferir,
no Cartão de Confirmação de Inscrição, os seguintes dados: nome;
número do documento de identidade, sigla do órgão expedidor e
Estado emitente; CPF; data de nascimento; sexo; cargo/polo de tra-
balho em que se inscreveu; e, quando for o caso, a cidade de provas
ou a informação de tratar-se de pessoa com deficiência que demande
condição especial para a realização das provas e/ou esteja concor-
rendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência. 5.4 - Caso
haja inexatidão na informação relativa ao cargo/polo de trabalho, à
cidade de provas e/ou em relação à sua eventual condição de pessoa
com deficiência que demande condição especial para a realização das
provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas com
deficiência, os(as) candidatos(as) deverão entrar em contato com a
FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701 2028, das 09
às 17 horas, horário oficial de Brasília, ou pelo e-mail (concur-
sos@cesgranrio.org.br), nos dias 02 ou 03/02/2012. 5.5 - Os eventuais
erros de digitação no nome, número/Órgão expedidor ou Estado emi-
tente do documento de identidade, CPF, data de nascimento, sexo,
etc. deverão ser corrigidos, somente, no dia das respectivas provas.
5.6 - Caso o Cartão de Confirmação de Inscrição dos(as) candi-
datos(as) inscritos(as) nos locais de inscrição credenciados, não seja
recebido até 01/02/2012, o(a) candidato(a) deverá entrar em contato
com a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701 2028,
ou pelo e-mail concursos@cesgranrio.org.br, nos dias 02 ou
03/02/2012, das 09 às 17 horas, horário oficial de Brasília. 5.7 - As
informações sobre os respectivos locais de provas estarão disponíveis,
também, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br), sendo o documento impresso por meio do
acesso à página na Internet válido como Cartão de Confirmação de
Inscrição. 5.8 - O(A) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento
dos horários ou dos locais de realização das provas como justificativa
de sua ausência. O não comparecimento às provas ou aos exames,
qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do(a)
candidato(a) e resultará na eliminação deste Processo Seletivo Pú-
blico. 5.9 - Não serão prestadas, por telefone, informações a respeito
de datas, locais e horários de realização das provas, exceto o disposto
nos subitens 5.4 e 5.6.

6 - DA ETAPA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 6.1 -
Cargos de Nível Médio - Técnico(a) de Administração e Controle
Júnior e Técnico(a) de Contabilidade Júnior. 6.1.1 - ETAPA ÚNICA
- Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 20
questões, e de Conhecimentos Específicos, com 30 questões, num
total de 50 questões, cada uma valendo 1 (um) ponto. a) A prova
objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e apenas
para eventuais desempates, será composta de Língua Portuguesa I (10
questões), de Matemática (5 questões) e de Informática I (5 questões),
num total de 20 questões, subtotalizando 20,0 pontos. b) A prova
objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e
classificatório, terá 30 questões, subtotalizando 30,0 pontos. Total das
provas objetivas: 50,0 pontos. 6.1.2 - Após a etapa única, os(as)
candidatos(as) serão classificados por cargo/polo de trabalho, con-
siderando apenas o total de pontos obtidos na prova objetiva de
Conhecimentos Específicos. 6.1.3 - Será eliminado(a) o(a) candi-
dato(a) que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por
cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Bá-
sicos ou aproveitamento inferior a 60% (sessenta por cento) do total
de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver
grau ZERO em qualquer das matérias da prova de Conhecimentos
Básicos. 6.1.4 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente,
o(a) candidato(a) que: a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos,
até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo Público, con-
forme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o
maior número de pontos em Língua Portuguesa I; c) obtiver o maior
número de pontos em Informática I; d) for mais idoso(a). 6.2 - Cargo
de Nível Médio - Técnico(a) de Suprimento e Logística Júnior. 6.2.1
- ETAPA ÚNICA - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos
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Básicos, com 20 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 30
questões, num total de 50 questões, cada uma valendo 1 (um) ponto.
a) A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter elimi-
natório e apenas para eventuais desempates, será composta de Língua
Portuguesa I (5 questões), de Matemática (5 questões), de Língua
Inglesa I (5 questões) e de Informática I (5 questões), num total de 20
questões, subtotalizando 20,0 pontos. b) A prova objetiva de Co-
nhecimentos Específicos, de caráteres eliminatório e classificatório,
terá 30 questões, subtotalizando 30,0 pontos. Total das provas ob-
jetivas: 50,0 pontos. 6.2.2 - Após a etapa única, os(as) candidatos(as)
serão classificados por cargo/polo de trabalho, considerando apenas o
total de pontos obtidos na prova objetiva de Conhecimentos Es-
pecíficos. 6.2.3 - Será eliminado o(a) candidato(a) que obtiver apro-
veitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da
prova objetiva de Conhecimentos Básicos ou aproveitamento inferior
a 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de
Conhecimentos Específicos ou obtiver grau ZERO em qualquer das
matérias da prova de Conhecimentos Básicos. 6.2.4 - Em caso de
empate, terá preferência, sucessivamente, o(a) candidato(a) que: a)
tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de
inscrição neste Processo Seletivo Público, conforme artigo 27, pa-
rágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o maior número de
pontos em Língua Portuguesa I; c) obtiver o maior número de pontos
em Língua Inglesa I; d) obtiver o maior número de pontos em In-
formática I; e) for mais idoso(a). 6.3. Cargos de Nível Médio -
Técnico(a) de Manutenção Júnior (Mecânica e Elétrica), Técnico(a)
de Química Júnior e Técnico(a) de Segurança Júnior. 6.3.1 - ETAPA
ÚNICA - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos,
com 20 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 30 questões,
num total de 50 questões, cada uma valendo 1 (um) ponto. a) A prova
objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e apenas
para eventuais desempates, será composta de Língua Portuguesa I (10
questões), de Matemática (5 questões) e de Informática II (5 ques-
tões), num total de 20 questões, subtotalizando 20,0 pontos. b) A
prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres elimi-
natório e classificatório, terá 30 questões, subtotalizando 30,0 pontos.
Total das provas objetivas: 50,0 pontos. 6.3.2 - Após a etapa única,
os(as) candidatos(as) serão classificados por cargo/polo de trabalho,
considerando apenas o total de pontos obtidos na prova objetiva de
Conhecimentos Específicos. 6.3.3 - Será eliminado(a) o(a) candi-
dato(a) que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por
cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Bá-
sicos ou aproveitamento inferior a 60% (sessenta por cento) do total
de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver
grau ZERO em qualquer das matérias da prova de Conhecimentos
Básicos. 6.3.4 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente,
o(a) candidato(a) que: a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos,
até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo Público, con-
forme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o
maior número de pontos em Língua Portuguesa I; c) obtiver o maior
número de pontos em Informática II; d) for mais idoso(a). 6.4 - Cargo
de Nível Médio - Técnico(a) de Operação Júnior. 6.4.1 - 1ª ETAPA -
Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 20

questões, e de Conhecimentos Específicos, com 30 questões, num
total de 50 questões, cada uma valendo 1 (um) ponto. a) A prova
objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e apenas
para eventuais desempates, será composta de Língua Portuguesa I (10
questões), de Matemática (5 questões) e de Informática II (5 ques-
tões), num total de 20 questões, subtotalizando 20,0 pontos. b) A
prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres elimi-
natório e classificatório, terá 30 questões, subtotalizando 30,0 pontos.
Total das provas objetivas: 50,0 pontos. 6.4.2 - Após a 1ª etapa, os(as)
candidatos(as) serão classificados(as) por cargo/polo de trabalho, con-
siderando apenas o total de pontos obtidos na prova objetiva de
Conhecimentos Específicos. 6.4.3 - Será eliminado(a) o(a) candi-
dato(a) que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por
cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Bá-
sicos ou aproveitamento inferior a 60% (sessenta por cento) do total
de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver
grau ZERO em qualquer das matérias da prova de Conhecimentos
Básicos. 6.4.4 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente,
o(a) candidato(a) que: a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos,
até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo Público, con-
forme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o
maior número de pontos em Língua Portuguesa I; c) obtiver o maior
número de pontos em Informática II; d) for mais idoso(a). 6.4.5 - 2ª
ETAPA - Serão convocados(as) para o exame de capacitação física
os(as) candidatos(as) ao cargo Técnico(a) de Operação Júnior, que
não foram eliminados na 1ª etapa, de acordo com os critérios de-
talhados em 6.4.3, e que estejam colocados, por polo de trabalho,
entre os 50 (cinquenta), mais bem classificados na forma do subitem
6.4.2, respeitados os empates na última posição. 6.4.5.1 - Após a 2ª
etapa, os(as) candidatos(as) não eliminados serão classificados, por
polo de trabalho, em função da colocação obtida após a 1ª etapa.
6.4.6 - DO EXAME DE CAPACITAÇÃO FÍSICA (exclusivamente
para o cargo de Técnico(a) de Operação Júnior). 6.4.6.1 - O exame de
capacitação física, de caráter eliminatório, será realizado pela FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO e visa a avaliar a capacidade de o(a) can-
didato(a) suportar, física e organicamente, as exigências para de-
sempenhar as tarefas típicas do cargo de Técnico(a) de Operação
Júnior. 6.4.6.2 - O(A) candidato(a) será considerado apto(a) ou inap-
to(a) no exame de capacitação física. 6.4.6.3 - O exame de ca-
pacitação física consistirá em avaliar o(a) candidato(a) nos seguintes
testes: a) BARRA FIXA (Dinâmica ou Estática); b) FLEXÃO AB-
DOMINAL; e c) CORRIDA DE DOZE MINUTOS. 6.4.6.4 - O(A)
candidato(a) deverá comparecer em data, local e horário a serem
oportunamente divulgados em Edital específico, com roupa apro-
priada para prática de educação física, munido(a) de documento de
identidade original e de atestado médico específico para tal fim.
6.4.6.5 - O atestado médico deverá ser emitido nos últimos trinta dias

anteriores à data de realização dos testes, devendo constar, expres-
samente, que o(a) candidato(a) está apto(a) a realizar os mesmos, de
acordo com o definido nos subitens 6.4.6.3, 6.4.7, 6.4.8, 6.4.9 e
6.4.10. 6.4.6.6 - O atestado médico deverá ser entregue no momento
da identificação do(a) candidato(a) para a realização do exame de
capacitação física. Não será aceita a entrega de atestado médico em
outro momento ou que o mesmo não contenha a autorização expressa
para realização dos testes físicos. 6.4.6.7 - No atestado médico deverá
constar o número do registro do médico no Conselho Regional de
Medicina - CRM, de forma legível. 6.4.6.8 - O(A) candidato(a) que
deixar de entregar o atestado médico na forma prevista neste Edital
não fará o exame e estará automaticamente eliminado deste Processo
Seletivo Público. 6.4.6.9 A contagem oficial de tempo, do número de
repetições e da extensão percorrida em cada teste será, exclusiva-
mente, a realizada pela banca. 6.4.7 - DO TESTE DE BARRA FIXA.
6.4.7.1 - DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE DINÂMICO DE
BARRA FIXA (somente para os candidatos do sexo masculino).
6.4.7.2 - A metodologia para a preparação e a execução do teste
dinâmico de barra fixa para os candidatos obedecerá aos seguintes
critérios: a) a barra fixa deve ser instalada a uma altura suficiente
para que o candidato mantenha-se pendurado com os cotovelos em
extensão; b) ao comando "em posição", o candidato deverá depen-
durar-se na barra fixa horizontal, sem nenhum contato dos pés com o
solo, com os cotovelos em extensão; com pegada livre (pronação ou
supinação) e, quando autorizado, deverá iniciar a execução; e c)
execução: inicia-se o movimento com a flexão do braço até que o
queixo ultrapasse a parte superior da barra fixa, estendendo nova-
mente o braço e voltando à posição inicial. 6.4.7.3 - Será considerada
uma flexão completa o movimento realizado com a total extensão dos
braços. A não extensão total dos braços, bem como o início de nova
execução será considerado como movimento incorreto e não será
computado na performance do candidato. 6.4.7.4 - Durante a rea-
lização do teste dinâmico em barra fixa, não será permitido ao can-
didato tocar com o(s) pé(s) o solo após o início das execuções (é
permitido a flexão de perna(s) para evitar o toque ao solo), receber
qualquer tipo de ajuda física, utilizar luvas ou qualquer outro artifício
para proteção das mãos, nem apoiar o queixo na barra fixa. 6.4.7.5 -
Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o
desempenho mínimo na primeira, após 30(trinta) minutos da rea-
lização da primeira, podendo reverter a sua situação inicial. 6.4.7.6 -
Será eliminado o candidato que não atingir, no mínimo, três re-
petições. 6.4.8 - DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE ES-
TÁTICO DE BARRA FIXA (somente para as candidatas do sexo
feminino). 6.4.8.1 - A metodologia para a preparação e a execução do
teste estático de barra para as candidatas obedecerá aos seguintes
critérios: a) a barra fixa deve ser instalada a uma altura suficiente
para que a candidata mantenha-se pendurada com os cotovelos em
extensão; b) ao comando "em posição", a candidata deverá depen-
durar-se na barra fixa com pegada livre (pronação ou supinação),
mantendo os braços flexionados e o queixo acima da parte superior
da barra fixa; e c) ao comando "iniciar", a banca examinadora co-
meçará imediatamente a contagem do tempo, devendo a candidata
permanecer na posição inicial (cotovelos flexionados e queixo acima
da parte superior da barra fixa, mas sem apoiar-se nela). A cro-
nometragem será encerrada quando a candidata ceder à sustentação,
deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra fixa. 6.4.8.2
- Durante a realização do teste estático em barra fixa, não será
permitido à candidata tocar com o(s) pé(s) o solo após o início das
execuções, receber qualquer tipo de ajuda física, utilizar luvas ou
qualquer outro artifício para proteção das mãos, nem apoiar o queixo
na barra fixa. 6.4.8.3 - Será concedida uma segunda tentativa à
candidata que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após
30(trinta) minutos da realização da primeira, podendo reverter a sua
situação inicial. 6.4.8.4 - Será eliminada a candidata que não atingir,
no mínimo, o tempo de doze segundos em suspensão. 6.4.9 - DO
TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL. 6.4.9.1 - DA FORMA DE
EXECUÇÃO DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL. 6.4.9.2 - O
teste terá a duração de um minuto e a metodologia para a preparação
e a execução do teste de flexão abdominal para os candidatos dos
sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: a) ao
comando "em posição" o(a) candidato(a) deverá ficar deitado(a) de
costas, com as costas e a cabeça em contato pleno com o solo; joelhos
estendidos; braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e as costas
das mãos em contato com o solo; e b) ao comando "iniciar", o(a)
candidato(a) começará a primeira fase do movimento, realizando um
movimento simultâneo, onde os joelhos deverão ser flexionados, os
pés deverão tocar o solo, o tronco deverá ser flexionado e os co-
tovelos deverão alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora
do corpo. Em seguida e sem interrupção, o(a) candidato(a) deverá
voltar à posição inicial realizando o movimento inverso. Esse mo-
vimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, cor-
responderá a uma unidade de execução. 6.4.9.3 - A contagem das
execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) só será contada a repetição realizada completa e corretamente,
começando e terminando sempre na posição inicial; b) se, ao término
do tempo, o(a) candidato(a) estiver em meio à execução, essa re-
petição não será computada; e c) a cabeça também deverá encostar no
solo ao final de cada repetição. 6.4.9.4 - Será concedida uma segunda
tentativa ao(à) candidato(a) que não obtiver o desempenho mínimo na
primeira, após 30(trinta) minutos da realização da primeira, podendo
reverter a sua situação inicial. 6.4.9.5 - Será eliminado o candidato do
sexo masculino que não atingir o mínimo de trinta e duas repetições
no tempo máximo de um minuto e a candidata do sexo feminino que
não atingir o mínimo de vinte repetições no tempo máximo de um
minuto. 6.4.10 - DO TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS.
6.4.10.1 - DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE DE CORRIDA
DE DOZE MINUTOS. 6.4.10.2 - O(A) candidato(a) terá o tempo de
doze minutos para percorrer a distância mínima exigida. A meto-
dologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze
minutos para os candidatos dos sexos masculino e feminino obe-

decerá aos seguintes critérios: a) para a realização do teste de corrida,
o(a) candidato(a) poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em
qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e
depois prosseguir; b) o início e o final do teste serão dados pelos
integrantes da banca, por meio de silvo de apito. 6.4.10.3 - Durante os
doze minutos do teste, o candidato do sexo masculino deverá per-
correr, no mínimo, uma distância de 2.400 metros e a candidata do
sexo feminino deverá percorrer, no mínimo, uma distância de 1.800
metros. 6.4.10.4 - A correta realização do teste de corrida de doze
minutos levará em consideração as seguintes observações: a) durante
a realização do teste, o(a) candidato(a) não poderá abandonar a pista
antes da liberação do fiscal, dar ou receber qualquer tipo de ajuda
física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.), bem
como não poderá deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da
marcação da pista, após findos os doze minutos, sem a respectiva
liberação do fiscal; b) um único relógio, o do coordenador do teste,
controlará o tempo oficial, sendo o único que servirá de referência
para o início e término; e c) ao soar o apito encerrando o teste, o(a)
candidato(a) deverá permanecer no local onde estava naquele mo-
mento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais preci-
samente a metragem percorrida. 6.4.10.5 - O(A) candidato(a) será
eliminado(a) se não completar a prova ou atingir as distâncias mí-
nimas acima do tempo máximo permitido. 6.4.11 - DAS DISPO-
SIÇÕES GERAIS SOBRE EXAME DE CAPACITAÇÃO FÍSICA.
6.4.11.1 - O(A) candidato(a) que não atingir a performance mínima
em quaisquer dos testes do exame de capacitação física ou que não
comparecer para a sua realização será considerado(a) inapto(a) e,
consequentemente, eliminado(a) deste Processo Seletivo Público, não
tendo classificação alguma no Certame. 6.4.11.2 - Não haverá se-
gunda chamada para o exame de capacitação física. O não com-
parecimento no horário previsto implicará a eliminação automática
do(a) candidato(a). 6.4.11.3 - Será considerado(a) apto(a) no exame
de capacitação física o(a) candidato(a) que atingir, pelo menos, à
performance mínima em todos os testes. 6.4.11.4 - As demais in-
formações a respeito do exame de capacitação física constarão de
Edital específico de convocação para essa fase, a ser divulgado, em
08/03/2012, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.ces-
granrio.org.br.). 6.5 - Para os cargos de Nível Superior (à exceção dos
cargos Profissional Júnior - Formação Direito; Formação Analista de
Sistemas ênfase em Telecomunicações; Formação Analista de Sis-
temas ênfase em Infraestrutura e Formação Analista de Sistemas
ênfase em Java, CRM e WEB). 6.5.1 - ETAPA ÚNICA - Constituída
de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 25 questões, e de
Conhecimentos Específicos, com 45 questões, num total de 70 ques-
tões, cada uma valendo 1 (um) ponto. a) A prova objetiva de Co-
nhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e apenas para eventuais
desempates, será composta de Língua Portuguesa II (10 questões), de
Língua Inglesa II (10 questões) e de Informática III (5 questões), num
total de 25 questões, subtotalizando 25,0 pontos. b) A prova objetiva
de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classi-
ficatório, terá 45 questões, subtotalizando 45,0 pontos. Total das pro-
vas objetivas: 70,0 pontos. 6.5.2 - Após a etapa única, os(as) can-
didatos(as) serão classificados por cargo/polo de trabalho, conside-
rando apenas o total de pontos obtidos na prova objetiva de Co-
nhecimentos Específicos. 6.5.3 - Será eliminado(a) o(a) candidato(a)
que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do
total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos ou apro-
veitamento inferior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos da
prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver grau ZERO
em qualquer das matérias da prova objetiva de Conhecimentos Bá-
sicos. 6.5.4 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente,
o(a) candidato(a) que: a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos,
até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo Público, con-
forme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o
maior número de pontos em Língua Portuguesa II; c) obtiver o maior
número de pontos em Língua Inglesa II; d) for mais idoso(a). 6.6 -
Para o cargo de nível superior - Profissional Júnior - Formação
Direito. 6.6.1 - 1ª ETAPA - Constituída de provas objetivas de Co-
nhecimentos Básicos, com 25 questões, e de Conhecimentos Es-
pecíficos, com 45 questões, num total de 70 questões, cada uma
valendo 1 (um) ponto. a) A prova objetiva de Conhecimentos Bá-
sicos, de caráter eliminatório e apenas para eventuais desempates,
será composta de Língua Portuguesa II (10 questões), de Língua
Inglesa II (10 questões) e de Informática III (5 questões), num total
de 25 questões, subtotalizando 25,0 pontos. b) A prova objetiva de
Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classifica-
tório, terá 45 questões, subtotalizando 45,0 pontos. Total das provas
objetivas: 70,0 pontos. 6.6.2 - Após a 1ª etapa, os(as) candidatos(as)
serão classificados(as) por cargo/polo de trabalho, considerando ape-
nas o total de pontos obtidos na prova objetiva de Conhecimentos
Específicos. 6.6.3 - Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver
aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de
pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos ou aproveita-
mento inferior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova
objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver grau ZERO em
qualquer das matérias da prova objetiva de Conhecimentos Básicos.
6.6.4 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o(a)
candidato(a) que: a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até
o último dia de inscrição neste Processo Seletivo Público, conforme
artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o maior
número de pontos em Língua Portuguesa II; c) obtiver o maior nú-
mero de pontos em Língua Inglesa II; d) for mais idoso(a). 6.6.5 -
Será considerado(a) habilitado(a) à 2ª etapa o(a) candidato(a) que não
for eliminado(a) na 1ª etapa, de acordo com os critérios detalhados no
subitem 6.6.3, e que esteja colocado, para o cargo de Profissional
Júnior - Formação Direito, entre os 50 (cinquenta) mais bem clas-
sificados na forma do subitem 6.6.2, respeitados os empates na última
posição. 6.6.6 - 2ª ETAPA - Constituída de prova discursiva composta
por 2 (duas) questões valendo, cada uma, até 10,0 (dez) pontos,
totalizando um máximo de 20,0 (vinte) pontos. Será eliminado(a) o(a)



Nº 235, quinta-feira, 8 de dezembro de 2011 169ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032011120800169

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

candidato(a) que obtiver aproveitamento inferior a 60% (sessenta por
cento) do total da pontuação das questões discursivas. 6.6.7 - A prova
discursiva destina-se a avaliar a capacidade de o(a) candidato(a) ex-
por com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade assuntos
ligados à sua profissão. Levará, ainda, em conta a capacidade de
organização do texto, de análise e síntese dos fatos e ideias exa-
minados e, ainda, a correção gramatical com que foi redigida. 6.6.8 -
Os(As) candidatos(as) prestarão as provas objetivas e a discursiva no

mesmo dia e horário, sendo somente corrigida a prova discursiva (2ª
etapa) dos(as) candidatos(as) habilitados(as) segundo os quantitativos
definidos em 6.6.5. 6.6.9 - Os(As) candidatos(as) não eliminados(as)
serão classificados em função do somatório dos pontos obtidos na
prova objetiva de Conhecimentos Específicos e na prova discursiva.
Havendo empate na totalização, prevalecerá a melhor classificação na
1ª etapa. Persistindo o empate, terá preferência o(a) candidato(a) com
mais idade. 6.7 - Cargos de Nível Superior - Profissional Júnior -
Formação Analista de Sistemas ênfase em Telecomunicações; For-
mação Analista de Sistemas ênfase em Infraestrutura; Formação Ana-
lista de Sistemas ênfase em Java, CRM e WEB. 6.7.1 - ETAPA
ÚNICA - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos,
com 20 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 50 questões,
num total de 70 questões, cada uma valendo 1 (um) ponto. a) A prova
objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e apenas
para eventuais desempates, será composta de Língua Portuguesa II
(10 questões) e de Língua Inglesa II (10 questões), num total de 20
questões, subtotalizando 20,0 pontos. b) A prova objetiva de Co-
nhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório,
terá 50 questões, subtotalizando 50,0 pontos. Total das provas ob-
jetivas: 70,0 pontos. 6.7.2 - Após a etapa única, os(as) candidatos(as)
serão classificados por cargo/polo de trabalho, considerando apenas o
total de pontos obtidos na prova objetiva de Conhecimentos Es-
pecíficos. 6.7.3 - Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver
aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de
pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos ou aproveita-
mento inferior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova
objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver grau ZERO em
qualquer das matérias da prova objetiva de Conhecimentos Básicos.
6.7.4 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o(a)
candidato(a) que: a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até
o último dia de inscrição neste Processo Seletivo Público, conforme
artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o maior
número de pontos em Língua Portuguesa II; c) for mais idoso(a). 6.8
- Para todos(as) candidatos(as) não será permitida a consulta a livros,
apostilas, códigos ou qualquer outra fonte para a realização de qual-
quer uma das provas. 6.9 - Para todos os cargos previstos neste
Edital, farão parte do cadastro, incluindo o número de vagas previsto,
os(as) candidatos(as) aprovados(as) dentro das classificações abran-
gidas por até 100 (cem) vezes o número de vagas publicadas por
cargo/polo de trabalho, exceto para os cargos de Técnico(a) de Ope-
ração Júnior e Profissional Júnior - Formação Direito.

7 - DAS NORMAS E DOS PROCEDIMENTOS COMUNS
RELATIVOS À CONTINUIDADE DO PROCESSO SELETIVO PÚ-
BLICO: 7.1 - As provas objetivas para os cargos de nível superior
terão duração de 4 (quatro) horas, à exceção do cargo de Profissional
Júnior - Formação Direito que terá a duração de 5 (cinco) horas. As
provas objetivas terão por base os conteúdos programáticos espe-
cíficos (Anexo III). 7.1.1 - As provas objetivas para os cargos de
nível médio terão duração de 3 (três) horas, tendo por base os con-
teúdos programáticos específicos (Anexo III). 7.1.2 - A Petrobras
Distribuidora define apenas os conteúdos programáticos referentes
aos Processos Seletivos Públicos por ela conduzidos, ficando a cri-
tério de cada candidato(a) escolher a bibliografia que entender como
mais conveniente. 7.2 - As provas serão realizadas, obrigatoriamente,
nos locais previstos nos Cartões de Confirmação de Inscrição ou nas
listas de alocação disponíveis na página da FUNDAÇÃO CESGRAN-
RIO (www.cesgranrio.org.br). 7.3 - Somente será admitido(a) à sala
de provas o(a) candidato(a) que estiver munido de documento oficial
de identidade (com retrato do(a) candidato(a)). Serão considerados
documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Mi-
litares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público
que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho,
carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto aprovado
pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Como
o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do original
válido, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 7.3.1 - Caso
o(a) candidato(a) esteja impossibilitado(a) de exibir, no dia de rea-
lização das provas, documento de identidade original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90
(noventa) dias, ocasião em que será submetido à identificação es-
pecial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão
digital em formulário próprio. 7.3.2 - A identificação especial será
exigida, também, do(a) candidato(a) com documento de identificação
esteja vencida, ou não permita a completa identificação dos seus
caracteres essenciais ou à assinatura do(a) portador(a). 7.4 - O(A)
candidato(a) deverá chegar ao local das provas e dos exames com
uma hora de antecedência do início dos mesmos, munido(a) de Cartão
de Confirmação de Inscrição, recebido via postal ou impresso da
página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO na Internet; do documento
de identidade original com o qual se inscreveu e de caneta esfe-
rográfica transparente de tinta preta. 7.5 - Não serão aplicadas provas
em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em Edital,
em Comunicado, ou constantes nos Cartões de Confirmação de Ins-
crição. 7.5.1 - Não será admitido(a) no local de provas ou de exames
o(a) candidato(a) que se apresentar após o horário estabelecido para o
início dos mesmos. 7.6 - Não haverá segunda chamada seja qual for

o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do(a) can-
didato(a). 7.7 - O(A) candidato(a) só poderá ausentar-se do recinto
das provas após uma hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o(a) candidato(a) não poderá
levar o Caderno de Questões, a qualquer momento. 7.7.1 - As ques-
tões das provas estarão à disposição dos(as) candidatos(as), no pri-
meiro dia útil seguinte ao de realização das mesmas, na página da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), por um pe-
ríodo mínimo de três meses após a divulgação dos resultados finais
deste Processo Seletivo Público. 7.8 - Ao final das provas, os(as) 3
(três) últimos candidatos(as) em cada sala só serão liberados quando
todos as tiverem concluído ou as mesmas tenham se encerrado. Não
haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas em virtude de afastamento do(a) candidato(a) da
sala de provas. 7.9 - O(A) candidato(a), no dia da realização das
provas, somente poderá anotar as suas respostas, para conferência
quando da divulgação dos gabaritos, no seu Cartão de Confirmação
de Inscrição. Qualquer outra anotação ou impressão nesse documento
será considerada tentativa de fraude sujeitando o(a) candidato(a) in-
frator à eliminação deste Processo Seletivo Público. 7.10 - O(A)
candidato(a) deverá assinalar suas respostas na folha própria (Cartão-
Resposta) e assinar, no espaço devido, a caneta esferográfica trans-
parente de tinta preta. 7.10.1 - Não serão computadas questões não
assinaladas e/ou questões que contenham mais de uma resposta,
emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 7.11 - O(A) candidato(a) será
sumariamente eliminado(a) deste Processo Seletivo Público se: a)
lançar mão de meios ilícitos para realização das provas; b) perturbar,
de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em compor-
tamento indevido ou descortês com qualquer dos aplicadores, seus
auxiliares ou autoridades; c) atrasar-se ou não comparecer a qualquer
das provas; d) afastar-se do local das provas sem o acompanhamento
do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; e) deixar de assinar a
Lista de Presença e/ou respectivo Cartão-Resposta; f) ausentar-se da
sala portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões; g)
descumprir as instruções contidas nas capas das provas; h) for sur-
preendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com
outro candidato ou utilizando máquinas de calcular ou similares,
livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, ou, após as provas,
for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico,
ter utilizado processos ilícitos na realização das mesmas. 7.11.1 - São
vedados o porte e/ou o uso de armas, aparelhos sonoros, fonográficos,
de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agen-
das, relógios não convencionais, telefones celulares, "pagers", mi-
crocomputadores portáteis e/ou similares. 7.11.2 - É vedado, também,
o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais
como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares. 7.11.3 - Não será
permitida a entrada de candidatos(as), no ambiente de provas, por-
tando armas. O(A) candidato(a) que estiver armado(a) será enca-
minhado à Coordenação. O(A) candidato(a) que não atender à so-
licitação será, sumariamente, eliminado(a). 7.12 - Os resultados das
provas objetivas (para todos os cargos), da prova discursiva (apenas
para o cargo de Profissional Júnior - Formação - Direito, do exame de
capacitação física (somente para o cargo Técnico(a) de Operação
Júnior) estarão disponíveis na página da FUNDAÇÃO CESGRAN-
RIO (www.cesgranrio.org.br). 7.13 - A candidata que tiver neces-
sidade de amamentar durante a realização das provas, além de so-
licitar atendimento especial para tal fim, deverá levar acompanhante
que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável
pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não
realizará as provas. 7.14 - No dia de realização das provas, não serão
fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das mesmas
e/ou pelos(as) representantes da FUNDAÇÃO CESGRANRIO ou da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA, informações referentes ao conteú-
do das provas. 7.15 - Não serão concedidas recontagens de pontos, ou
reconsiderações, exames, avaliações ou pareceres, qualquer que seja a
alegação do(a) candidato(a).

8 - DOS RECURSOS E DAS REVISÕES: 8.1 - Recursos
quanto aos conteúdos das questões objetivas e/ou aos gabaritos di-
vulgados - o(a) candidato(a) poderá apresentar recursos, desde que
devidamente fundamentados e apresentados até 07/02/2012. 8.1.1 -
Para recorrer, o(a) candidato(a) deverá encaminhar sua solicitação à
FUNDAÇÃO CESGRANRIO, por meio do campo de Interposição de
Recursos, na página referente a este Processo Seletivo Público no
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgran-
rio.org.br). Não serão aceitos recursos via postal, via correio ele-
trônico, via fax ou fora do prazo pré-estabelecido. 8.1.2 - As decisões
dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, e apenas as
relativas aos pedidos que forem deferidos, quando da divulgação dos
resultados das provas objetivas em 08/03/2012. 8.1.3 - O(s) ponto(s)
relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ao) atri-
buído(s) a todos(as) os(as) candidatos(as) que realizaram as provas
objetivas. 8.2 - Revisão da nota da prova discursiva para o cargo de
Profissional Júnior - Formação - Direito. 8.2.1 - As provas discursivas
(imagem digital) serão disponibilizadas na Internet, nos dias 08 e
09/03/2012, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br). 8.2.2 - Os(As) candidatos(as) poderão so-
licitar revisão, dirigida à Banca Examinadora, nos dias 08 e
09/03/2012, devendo ser tal pedido enviado à FUNDAÇÃO CES-
GRANRIO, conforme orientação constante no endereço eletrônico
(www.cesgranrio.org.br). 8.2.3 - A nota do(a) candidato(a) poderá ser
mantida, aumentada ou diminuída. 8.2.4 - As decisões dos pedidos de
revisão do resultado da prova discursiva serão dadas a conhecer
coletivamente e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos,
quando da divulgação do resultado final, em 26/04/2012. 8.3 - Re-
visão dos resultados do exame de capacitação física - os(as) can-
didatos(as) ao cargo de Técnico(a) de Operação Júnior poderão so-
licitar revisão, dirigida à Banca Examinadora, nos dias 10 e
11/04/2012. 8.3.1 - O pedido de revisão deverá ser enviado à FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO, conforme orientação constante na página
da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 8.3.2 - As

decisões dos pedidos de revisão do resultado do exame de capa-
citação física serão dadas a conhecer coletivamente e apenas as re-
lativas aos pedidos que forem deferidos, quando da divulgação do
resultado final, em 26/04/2012. 8.4 - A banca examinadora da en-
tidade executora do presente Processo Seletivo Público constitui-se
em última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas
decisões, razão porque não caberão recursos ou revisões adicionais.

9 - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 9.1 - O resultado
final deste Processo Seletivo Público será homologado, publicado no
Diário Oficial da União e divulgado nos endereços eletrônicos
(www.cesgranrio.org.br e www.br.com.br). 9.2 - O preenchimento das
vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, por
cargo/polo de trabalho, publicada no Diário Oficial da União. As
convocações para a realização da qualificação biopsicossocial dar-se-
ão de acordo com as necessidades de preenchimento de vagas. 9.3 -
O prazo de validade deste Processo Seletivo Público esgotar-se-á em

12 (doze) meses, a contar da data de publicação do Edital de ho-
mologação dos resultados finais, podendo vir a ser prorrogado, uma
única vez, por igual período, a critério da Petrobras Distribuidora. 9.4
- Os(As) candidatos(as) que constam em cadastro de Processo Se-
letivo Público, anteriormente realizado, terão prioridade na convo-
cação na hipótese de surgirem vagas para o mesmo cargo/polo de
trabalho, durante o prazo de validade do referido Processo Seletivo
Público.

10 - DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS: 10.1 -
Os(As) candidatos(as) convocados(as) para a comprovação de re-
quisitos deverão se apresentar, na data definida pela Petrobras Dis-
tribuidora, pessoalmente, munidos de original e cópia de documento
de identidade, comprovante de escolaridade, além dos demais do-
cumentos que comprovem o atendimento aos requisitos exigidos,
listados item 3 e no Anexo II deste Edital. 10.2 - Quando solicitado,
o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos (original
e cópia): a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (atual
e anteriores); b) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (se não for
o primeiro emprego); c) Comprovante de regularidade das obrigações
militares (para sexo masculino); d) RG (Registro Geral) - documento
de identidade; e) Título de eleitor; f) Comprovante de regularidade
das obrigações eleitorais; g) CPF; h) Certidão de Registro Civil (nas-
cimento, casamento, separação judicial ou divórcio); i) Certidão de
nascimento dos (filhos) dependentes, se for o caso; j) Certificado de
conclusão ou diploma devidamente registrado expedido por insti-
tuição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; k) Re-
gistro no órgão de classe se for o caso; l) Comprovante de pagamento
da anuidade do órgão de classe, se for o caso; m) 2 foto 3x4; n)
Requerimento de Opção de Remuneração, para aposentados, con-
forme Decreto 2.027, Instrução Normativa nº 11, de 17/10/96, do
MARE; o) Carteira Nacional de Habilitação (somente para o cargo de
Técnico(a) de Segurança Júnior e Profissional Júnior - Ênfase em
Vendas a Rede Automotiva e Ênfase em Vendas a Grandes Con-
sumidores); p) Comprovante de residência 10.2.1 - Não serão aceitos
protocolos dos documentos exigidos. 10.2.2 - A não apresentação dos
documentos listados nos subitens 10.1 e 10.2 implica a eliminação
automática do(a) candidato(a) deste Processo Seletivo Público. 10.3 -
O(A) candidato(a) que vier a ser eliminado(a) nesta etapa será in-

formado(a) sobre sua situação via postal. 10.4 - A admissão ou a
readmissão na Petrobras Distribuidora está condicionada ao aten-
dimento aos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal,
devendo o(a) candidato(a) assinar declaração específica.

11 - DA QUALIFICAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL: 11.1 - A
qualificação biopsicossocial terá caráter eliminatório e será composta
das seguintes fases: avaliação psicológica; exames médicos e levan-
tamento sociofuncional. 11.2 - Os(As) candidatos(as) aprovados na
avaliação da qualificação técnica serão convocados(as), por meio de
telegrama enviado via postal, conforme necessidade e conveniência
da Petrobras Distribuidora, de acordo com a classificação obtida neste
Processo Seletivo Público, para realização de avaliação psicológica;
exames médicos e levantamento sociofuncional, todos eliminatórios e
de responsabilidade da Petrobras Distribuidora. 11.2.1 - O(A) can-
didato(a) que não atender à convocação para a qualificação bio-
psicossocial será considerado desistente, sendo automaticamente ex-
cluído deste Processo Seletivo Público. 11.3 - Avaliação Psicológica:
11.3.1 - A avaliação psicológica visa a identificar os aspectos psi-
cológicos do(a) candidato(a) para fins de obtenção de prognóstico no
desempenho do cargo pretendido, de acordo com as atividades de-
senvolvidas pela Petrobras Distribuidora, em suas diversas Unidades
e diferentes áreas de atuação, considerando a possibilidade do exer-
cício de atividades em condições periculosas e insalubres e em con-
finamento. 11.3.2 - A avaliação psicológica dos(as) candidatos(as)
será realizada pela Petrobras Distribuidora, observados os critérios
definidos pelo Conselho Federal de Psicologia. 11.3.3 - Serão con-
siderados na avaliação psicológica: atenção e concentração, carac-
terísticas de personalidade, competências, aspectos sócio-afetivos,
emocionais e intelectuais, na sua interdependência e demais aspectos
de ordem psicológica relacionados ao desempenho das funções ine-
rentes ao cargo e às condições de trabalho. 11.3.4 - Os instrumentos
utilizados serão: testes, entrevista psicológica e, quando possível,
dinâmica de grupo. 11.3.4.1 - Incluirão os instrumentos de avaliação,
técnicas capazes de aferir características, tais como inteligência, fun-
ções cognitivas, habilidades específicas e de personalidade. 11.3.4.2 -
À luz dos resultados de cada instrumento, será procedida a análise

conjunta de todas as técnicas utilizadas, relacionando-as ao perfil do
cargo pretendido e aos fatores restritivos para a profissão, consi-
derando a capacidade do(a) candidato(a) para utilizar as funções psi-
cológicas necessárias ao desempenho do cargo. 11.3.5 - A inaptidão
nos exames psicológicos para o exercício dos respectivos cargos, na
Petrobras Distribuidora, indica, tão somente, que o(a) avaliado(a) não
atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exer-
cício das funções inerentes ao cargo. 11.4 - Exames Médicos: 11.4.1
- Nos exames médicos, os(as) candidatos(as) serão submetidos a
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candidato(a) que obtiver aproveitamento inferior a 60% (sessenta por
cento) do total da pontuação das questões discursivas. 6.6.7 - A prova
discursiva destina-se a avaliar a capacidade de o(a) candidato(a) ex-
por com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade assuntos
ligados à sua profissão. Levará, ainda, em conta a capacidade de
organização do texto, de análise e síntese dos fatos e ideias exa-
minados e, ainda, a correção gramatical com que foi redigida. 6.6.8 -
Os(As) candidatos(as) prestarão as provas objetivas e a discursiva no

mesmo dia e horário, sendo somente corrigida a prova discursiva (2ª
etapa) dos(as) candidatos(as) habilitados(as) segundo os quantitativos
definidos em 6.6.5. 6.6.9 - Os(As) candidatos(as) não eliminados(as)
serão classificados em função do somatório dos pontos obtidos na
prova objetiva de Conhecimentos Específicos e na prova discursiva.
Havendo empate na totalização, prevalecerá a melhor classificação na
1ª etapa. Persistindo o empate, terá preferência o(a) candidato(a) com
mais idade. 6.7 - Cargos de Nível Superior - Profissional Júnior -
Formação Analista de Sistemas ênfase em Telecomunicações; For-
mação Analista de Sistemas ênfase em Infraestrutura; Formação Ana-
lista de Sistemas ênfase em Java, CRM e WEB. 6.7.1 - ETAPA
ÚNICA - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos,
com 20 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 50 questões,
num total de 70 questões, cada uma valendo 1 (um) ponto. a) A prova
objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e apenas
para eventuais desempates, será composta de Língua Portuguesa II
(10 questões) e de Língua Inglesa II (10 questões), num total de 20
questões, subtotalizando 20,0 pontos. b) A prova objetiva de Co-
nhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório,
terá 50 questões, subtotalizando 50,0 pontos. Total das provas ob-
jetivas: 70,0 pontos. 6.7.2 - Após a etapa única, os(as) candidatos(as)
serão classificados por cargo/polo de trabalho, considerando apenas o
total de pontos obtidos na prova objetiva de Conhecimentos Es-
pecíficos. 6.7.3 - Será eliminado(a) o(a) candidato(a) que obtiver
aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de
pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos ou aproveita-
mento inferior a 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova
objetiva de Conhecimentos Específicos ou obtiver grau ZERO em
qualquer das matérias da prova objetiva de Conhecimentos Básicos.
6.7.4 - Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o(a)
candidato(a) que: a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até
o último dia de inscrição neste Processo Seletivo Público, conforme
artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso; b) obtiver o maior
número de pontos em Língua Portuguesa II; c) for mais idoso(a). 6.8
- Para todos(as) candidatos(as) não será permitida a consulta a livros,
apostilas, códigos ou qualquer outra fonte para a realização de qual-
quer uma das provas. 6.9 - Para todos os cargos previstos neste
Edital, farão parte do cadastro, incluindo o número de vagas previsto,
os(as) candidatos(as) aprovados(as) dentro das classificações abran-
gidas por até 100 (cem) vezes o número de vagas publicadas por
cargo/polo de trabalho, exceto para os cargos de Técnico(a) de Ope-
ração Júnior e Profissional Júnior - Formação Direito.

7 - DAS NORMAS E DOS PROCEDIMENTOS COMUNS
RELATIVOS À CONTINUIDADE DO PROCESSO SELETIVO PÚ-
BLICO: 7.1 - As provas objetivas para os cargos de nível superior
terão duração de 4 (quatro) horas, à exceção do cargo de Profissional
Júnior - Formação Direito que terá a duração de 5 (cinco) horas. As
provas objetivas terão por base os conteúdos programáticos espe-
cíficos (Anexo III). 7.1.1 - As provas objetivas para os cargos de
nível médio terão duração de 3 (três) horas, tendo por base os con-
teúdos programáticos específicos (Anexo III). 7.1.2 - A Petrobras
Distribuidora define apenas os conteúdos programáticos referentes
aos Processos Seletivos Públicos por ela conduzidos, ficando a cri-
tério de cada candidato(a) escolher a bibliografia que entender como
mais conveniente. 7.2 - As provas serão realizadas, obrigatoriamente,
nos locais previstos nos Cartões de Confirmação de Inscrição ou nas
listas de alocação disponíveis na página da FUNDAÇÃO CESGRAN-
RIO (www.cesgranrio.org.br). 7.3 - Somente será admitido(a) à sala
de provas o(a) candidato(a) que estiver munido de documento oficial
de identidade (com retrato do(a) candidato(a)). Serão considerados
documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Mi-
litares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público
que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho,
carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto aprovado
pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). Como
o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do original
válido, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 7.3.1 - Caso
o(a) candidato(a) esteja impossibilitado(a) de exibir, no dia de rea-
lização das provas, documento de identidade original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90
(noventa) dias, ocasião em que será submetido à identificação es-
pecial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão
digital em formulário próprio. 7.3.2 - A identificação especial será
exigida, também, do(a) candidato(a) com documento de identificação
esteja vencida, ou não permita a completa identificação dos seus
caracteres essenciais ou à assinatura do(a) portador(a). 7.4 - O(A)
candidato(a) deverá chegar ao local das provas e dos exames com
uma hora de antecedência do início dos mesmos, munido(a) de Cartão
de Confirmação de Inscrição, recebido via postal ou impresso da
página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO na Internet; do documento
de identidade original com o qual se inscreveu e de caneta esfe-
rográfica transparente de tinta preta. 7.5 - Não serão aplicadas provas
em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em Edital,
em Comunicado, ou constantes nos Cartões de Confirmação de Ins-
crição. 7.5.1 - Não será admitido(a) no local de provas ou de exames
o(a) candidato(a) que se apresentar após o horário estabelecido para o
início dos mesmos. 7.6 - Não haverá segunda chamada seja qual for

o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do(a) can-
didato(a). 7.7 - O(A) candidato(a) só poderá ausentar-se do recinto
das provas após uma hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o(a) candidato(a) não poderá
levar o Caderno de Questões, a qualquer momento. 7.7.1 - As ques-
tões das provas estarão à disposição dos(as) candidatos(as), no pri-
meiro dia útil seguinte ao de realização das mesmas, na página da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), por um pe-
ríodo mínimo de três meses após a divulgação dos resultados finais
deste Processo Seletivo Público. 7.8 - Ao final das provas, os(as) 3
(três) últimos candidatos(as) em cada sala só serão liberados quando
todos as tiverem concluído ou as mesmas tenham se encerrado. Não
haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas em virtude de afastamento do(a) candidato(a) da
sala de provas. 7.9 - O(A) candidato(a), no dia da realização das
provas, somente poderá anotar as suas respostas, para conferência
quando da divulgação dos gabaritos, no seu Cartão de Confirmação
de Inscrição. Qualquer outra anotação ou impressão nesse documento
será considerada tentativa de fraude sujeitando o(a) candidato(a) in-
frator à eliminação deste Processo Seletivo Público. 7.10 - O(A)
candidato(a) deverá assinalar suas respostas na folha própria (Cartão-
Resposta) e assinar, no espaço devido, a caneta esferográfica trans-
parente de tinta preta. 7.10.1 - Não serão computadas questões não
assinaladas e/ou questões que contenham mais de uma resposta,
emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 7.11 - O(A) candidato(a) será
sumariamente eliminado(a) deste Processo Seletivo Público se: a)
lançar mão de meios ilícitos para realização das provas; b) perturbar,
de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em compor-
tamento indevido ou descortês com qualquer dos aplicadores, seus
auxiliares ou autoridades; c) atrasar-se ou não comparecer a qualquer
das provas; d) afastar-se do local das provas sem o acompanhamento
do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; e) deixar de assinar a
Lista de Presença e/ou respectivo Cartão-Resposta; f) ausentar-se da
sala portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões; g)
descumprir as instruções contidas nas capas das provas; h) for sur-
preendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com
outro candidato ou utilizando máquinas de calcular ou similares,
livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, ou, após as provas,
for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico,
ter utilizado processos ilícitos na realização das mesmas. 7.11.1 - São
vedados o porte e/ou o uso de armas, aparelhos sonoros, fonográficos,
de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agen-
das, relógios não convencionais, telefones celulares, "pagers", mi-
crocomputadores portáteis e/ou similares. 7.11.2 - É vedado, também,
o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais
como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares. 7.11.3 - Não será
permitida a entrada de candidatos(as), no ambiente de provas, por-
tando armas. O(A) candidato(a) que estiver armado(a) será enca-
minhado à Coordenação. O(A) candidato(a) que não atender à so-
licitação será, sumariamente, eliminado(a). 7.12 - Os resultados das
provas objetivas (para todos os cargos), da prova discursiva (apenas
para o cargo de Profissional Júnior - Formação - Direito, do exame de
capacitação física (somente para o cargo Técnico(a) de Operação
Júnior) estarão disponíveis na página da FUNDAÇÃO CESGRAN-
RIO (www.cesgranrio.org.br). 7.13 - A candidata que tiver neces-
sidade de amamentar durante a realização das provas, além de so-
licitar atendimento especial para tal fim, deverá levar acompanhante
que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável
pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não
realizará as provas. 7.14 - No dia de realização das provas, não serão
fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das mesmas
e/ou pelos(as) representantes da FUNDAÇÃO CESGRANRIO ou da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA, informações referentes ao conteú-
do das provas. 7.15 - Não serão concedidas recontagens de pontos, ou
reconsiderações, exames, avaliações ou pareceres, qualquer que seja a
alegação do(a) candidato(a).

8 - DOS RECURSOS E DAS REVISÕES: 8.1 - Recursos
quanto aos conteúdos das questões objetivas e/ou aos gabaritos di-
vulgados - o(a) candidato(a) poderá apresentar recursos, desde que
devidamente fundamentados e apresentados até 07/02/2012. 8.1.1 -
Para recorrer, o(a) candidato(a) deverá encaminhar sua solicitação à
FUNDAÇÃO CESGRANRIO, por meio do campo de Interposição de
Recursos, na página referente a este Processo Seletivo Público no
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgran-
rio.org.br). Não serão aceitos recursos via postal, via correio ele-
trônico, via fax ou fora do prazo pré-estabelecido. 8.1.2 - As decisões
dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, e apenas as
relativas aos pedidos que forem deferidos, quando da divulgação dos
resultados das provas objetivas em 08/03/2012. 8.1.3 - O(s) ponto(s)
relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ao) atri-
buído(s) a todos(as) os(as) candidatos(as) que realizaram as provas
objetivas. 8.2 - Revisão da nota da prova discursiva para o cargo de
Profissional Júnior - Formação - Direito. 8.2.1 - As provas discursivas
(imagem digital) serão disponibilizadas na Internet, nos dias 08 e
09/03/2012, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br). 8.2.2 - Os(As) candidatos(as) poderão so-
licitar revisão, dirigida à Banca Examinadora, nos dias 08 e
09/03/2012, devendo ser tal pedido enviado à FUNDAÇÃO CES-
GRANRIO, conforme orientação constante no endereço eletrônico
(www.cesgranrio.org.br). 8.2.3 - A nota do(a) candidato(a) poderá ser
mantida, aumentada ou diminuída. 8.2.4 - As decisões dos pedidos de
revisão do resultado da prova discursiva serão dadas a conhecer
coletivamente e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos,
quando da divulgação do resultado final, em 26/04/2012. 8.3 - Re-
visão dos resultados do exame de capacitação física - os(as) can-
didatos(as) ao cargo de Técnico(a) de Operação Júnior poderão so-
licitar revisão, dirigida à Banca Examinadora, nos dias 10 e
11/04/2012. 8.3.1 - O pedido de revisão deverá ser enviado à FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO, conforme orientação constante na página
da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 8.3.2 - As

decisões dos pedidos de revisão do resultado do exame de capa-
citação física serão dadas a conhecer coletivamente e apenas as re-
lativas aos pedidos que forem deferidos, quando da divulgação do
resultado final, em 26/04/2012. 8.4 - A banca examinadora da en-
tidade executora do presente Processo Seletivo Público constitui-se
em última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas
decisões, razão porque não caberão recursos ou revisões adicionais.

9 - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 9.1 - O resultado
final deste Processo Seletivo Público será homologado, publicado no
Diário Oficial da União e divulgado nos endereços eletrônicos
(www.cesgranrio.org.br e www.br.com.br). 9.2 - O preenchimento das
vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, por
cargo/polo de trabalho, publicada no Diário Oficial da União. As
convocações para a realização da qualificação biopsicossocial dar-se-
ão de acordo com as necessidades de preenchimento de vagas. 9.3 -
O prazo de validade deste Processo Seletivo Público esgotar-se-á em

12 (doze) meses, a contar da data de publicação do Edital de ho-
mologação dos resultados finais, podendo vir a ser prorrogado, uma
única vez, por igual período, a critério da Petrobras Distribuidora. 9.4
- Os(As) candidatos(as) que constam em cadastro de Processo Se-
letivo Público, anteriormente realizado, terão prioridade na convo-
cação na hipótese de surgirem vagas para o mesmo cargo/polo de
trabalho, durante o prazo de validade do referido Processo Seletivo
Público.

10 - DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS: 10.1 -
Os(As) candidatos(as) convocados(as) para a comprovação de re-
quisitos deverão se apresentar, na data definida pela Petrobras Dis-
tribuidora, pessoalmente, munidos de original e cópia de documento
de identidade, comprovante de escolaridade, além dos demais do-
cumentos que comprovem o atendimento aos requisitos exigidos,
listados item 3 e no Anexo II deste Edital. 10.2 - Quando solicitado,
o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos (original
e cópia): a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (atual
e anteriores); b) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (se não for
o primeiro emprego); c) Comprovante de regularidade das obrigações
militares (para sexo masculino); d) RG (Registro Geral) - documento
de identidade; e) Título de eleitor; f) Comprovante de regularidade
das obrigações eleitorais; g) CPF; h) Certidão de Registro Civil (nas-
cimento, casamento, separação judicial ou divórcio); i) Certidão de
nascimento dos (filhos) dependentes, se for o caso; j) Certificado de
conclusão ou diploma devidamente registrado expedido por insti-
tuição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; k) Re-
gistro no órgão de classe se for o caso; l) Comprovante de pagamento
da anuidade do órgão de classe, se for o caso; m) 2 foto 3x4; n)
Requerimento de Opção de Remuneração, para aposentados, con-
forme Decreto 2.027, Instrução Normativa nº 11, de 17/10/96, do
MARE; o) Carteira Nacional de Habilitação (somente para o cargo de
Técnico(a) de Segurança Júnior e Profissional Júnior - Ênfase em
Vendas a Rede Automotiva e Ênfase em Vendas a Grandes Con-
sumidores); p) Comprovante de residência 10.2.1 - Não serão aceitos
protocolos dos documentos exigidos. 10.2.2 - A não apresentação dos
documentos listados nos subitens 10.1 e 10.2 implica a eliminação
automática do(a) candidato(a) deste Processo Seletivo Público. 10.3 -
O(A) candidato(a) que vier a ser eliminado(a) nesta etapa será in-

formado(a) sobre sua situação via postal. 10.4 - A admissão ou a
readmissão na Petrobras Distribuidora está condicionada ao aten-
dimento aos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal,
devendo o(a) candidato(a) assinar declaração específica.

11 - DA QUALIFICAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL: 11.1 - A
qualificação biopsicossocial terá caráter eliminatório e será composta
das seguintes fases: avaliação psicológica; exames médicos e levan-
tamento sociofuncional. 11.2 - Os(As) candidatos(as) aprovados na
avaliação da qualificação técnica serão convocados(as), por meio de
telegrama enviado via postal, conforme necessidade e conveniência
da Petrobras Distribuidora, de acordo com a classificação obtida neste
Processo Seletivo Público, para realização de avaliação psicológica;
exames médicos e levantamento sociofuncional, todos eliminatórios e
de responsabilidade da Petrobras Distribuidora. 11.2.1 - O(A) can-
didato(a) que não atender à convocação para a qualificação bio-
psicossocial será considerado desistente, sendo automaticamente ex-
cluído deste Processo Seletivo Público. 11.3 - Avaliação Psicológica:
11.3.1 - A avaliação psicológica visa a identificar os aspectos psi-
cológicos do(a) candidato(a) para fins de obtenção de prognóstico no
desempenho do cargo pretendido, de acordo com as atividades de-
senvolvidas pela Petrobras Distribuidora, em suas diversas Unidades
e diferentes áreas de atuação, considerando a possibilidade do exer-
cício de atividades em condições periculosas e insalubres e em con-
finamento. 11.3.2 - A avaliação psicológica dos(as) candidatos(as)
será realizada pela Petrobras Distribuidora, observados os critérios
definidos pelo Conselho Federal de Psicologia. 11.3.3 - Serão con-
siderados na avaliação psicológica: atenção e concentração, carac-
terísticas de personalidade, competências, aspectos sócio-afetivos,
emocionais e intelectuais, na sua interdependência e demais aspectos
de ordem psicológica relacionados ao desempenho das funções ine-
rentes ao cargo e às condições de trabalho. 11.3.4 - Os instrumentos
utilizados serão: testes, entrevista psicológica e, quando possível,
dinâmica de grupo. 11.3.4.1 - Incluirão os instrumentos de avaliação,
técnicas capazes de aferir características, tais como inteligência, fun-
ções cognitivas, habilidades específicas e de personalidade. 11.3.4.2 -
À luz dos resultados de cada instrumento, será procedida a análise

conjunta de todas as técnicas utilizadas, relacionando-as ao perfil do
cargo pretendido e aos fatores restritivos para a profissão, consi-
derando a capacidade do(a) candidato(a) para utilizar as funções psi-
cológicas necessárias ao desempenho do cargo. 11.3.5 - A inaptidão
nos exames psicológicos para o exercício dos respectivos cargos, na
Petrobras Distribuidora, indica, tão somente, que o(a) avaliado(a) não
atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exer-
cício das funções inerentes ao cargo. 11.4 - Exames Médicos: 11.4.1
- Nos exames médicos, os(as) candidatos(as) serão submetidos a
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Açailândia - MA Açailândia - MA ou Imperatriz - MA Açailândia - MA 1
São Luis - MA São Luis - MA São Luis - MA 1
Uberaba - MG Uberaba - MG Uberaba - MG 1
Belém - PA Belém - PA Belém - PA 1
Marabá - PA Marabá - PA Marabá - PA 1
Santarém - PA Santarém - PA, Itaituba - PA, Oriximiná - PA, Ju-

ruti/PA - Belo Monte - PA ou Vitória do Xingu -
PA

Santarém - PA 1

Curitiba - PR Curitiba - PR, Araucária - PR ou Ponta Grossa - PR Curitiba - PR 1
Guarapuava - PR Guarapuava - PR Guarapuava - PR 1
Londrina - PR Londrina - PR Londrina - PR 1
Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ ou Duque de Caxias - RJ Rio de Janeiro - RJ 2
Caracaraí - RR Caracaraí - RR Caracaraí - RR 1
Laranjeiras - SE Laranjeiras - SE Laranjeiras - SE 1
Campinas - SP Campinas - SP ou Paulínia - SP Campinas - SP 1
Presidente Prudente -
SP

Presidente Prudente - SP Presidente Prudente - SP 1

São Paulo - SP São Paulo - SP, Barueri -SP, Cubatão, SP - Diadema,
SP - Guarulhos - SP, Santo André - SP ou Santos -
SP

São Paulo - SP 1

Porto Nacional - TO Porto Nacional - TO Porto Nacional - TO 1

CARGO: Técnico(a) de Química Júnior
FORMAÇÃO POLO DE

TRABALHO
LOCALIDADES CIDADE DE PROVA VA G A S

Curso Técnico Curitiba - PR Curitiba - PR, Araucária - PR ou Ponta Grossa - PR Curitiba - PR 1
Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ ou Duque de Caxias - RJ Rio de Janeiro - RJ 1
Campinas - SP Campinas - SP ou Paulínia - SP Campinas - SP 1

CARGO: Técnico(a) de Segurança Júnior
FORMAÇÃO POLO DE

TRABALHO
LOCALIDADES CIDADE DE PROVA VA G A S

Curso Técnico Salvador-BA Salvador/BA, Barreiras/BA, Camaçari/BA, Matari-
pe/BA ou São Francisco do Conde/BA

Salvador - BA 1

Vitória - ES Vitória - ES Vitória - ES 1
Goiânia - GO Goiânia - GO ou Senador Canedo - GO Goiânia - GO 1
São Luis - MA São Luis - MA São Luis - MA 1

CARGO: Técnico(a) de Suprimento e Logística Júnior
FORMAÇÃO POLO DE

TRABALHO
LOCALIDADES CIDADE DE PROVA VA G A S

Curso Técnico Manaus - AM Manaus - AM Manaus - AM 1
Fortaleza - CE Fortaleza - CE Fortaleza - CE 1
Brasília - DF Brasília - DF Brasília - DF 1
São Luis - MA São Luis - MA São Luis - MA 1
Belo Horizonte - MG Belo Horizonte - MG, Betim - MG, Sete Lagoas -

MG, Confins - MG ou Lagoa Santa - MG
Belo Horizonte - MG 1

Cuiabá - MT Cuiabá - MT Cuiabá - MT 1
B e l é m - PA B e l é m / PA Belém - PA 1
Recife - PE Recife - PE, Ipojuca - PE ou Suape - PE Recife - PE 1
Curitiba - PR Curitiba/PR, Araucária/PR ou Ponta Grossa/PR Curitiba - PR 1
Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ ou Duque de Caxias - RJ Rio de Janeiro - RJ 1
Porto Velho - RO Porto Velho - RO Porto Velho - RO 1
Campinas - SP Campinas - SP ou Paulínia - SP Campinas - SP 1

CARGOS DE NIVEL SUPERIOR

CARGO: Profissional Júnior
FORMAÇÃO POLO DE TRABALHO LOCALIDADES CIDADE DE

P R O VA
VA G A S

Administração Nacional Nacional Nacional 5
Analista de Sistemas - Ênfase em
Infraestrutura

Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ 1

Analista de Sistemas - Ênfase em
JAVA, CRM e WEB

Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ 1

Analista de Sistemas - Ênfase em
Te l e c o m u n i c a ç õ e s

Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ 1

Ciências Contábeis Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ 3
Comunicação/Jornalismo Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ 1
Comunicação/Relações Públicas Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ 1
Direito Estado do Amazonas Estado do Amazonas Manaus - AM 1

Estado do Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro - RJ 2
Estado do Rio Grande do Sul Estado do Rio Grande do Sul Porto Alegre -RS 1
Estado de São Paulo Estado de São Paulo São Paulo - SP 1

Economia Nacional Nacional Nacional 3
Engenharia Agronômica Nacional Nacional Nacional 1
Engenharia Ambiental Nacional Nacional Nacional 1
Engenharia Civil Nacional Nacional Nacional 2
Engenharia de Produção Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ 1
Engenharia Mecânica Nacional Nacional Nacional 2
Engenharia Química Nacional Nacional Nacional 1
Marketing Nacional Nacional Nacional 1
Medicina Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ Rio de Janeiro - RJ 1
Serviço Social Nacional Nacional Nacional 1

CARGO: Profissional Júnior - Ênfase em Vendas a Grandes Consumidores
FORMAÇÃO POLO DE TRABALHO LOCALIDADES CIDADE DE

P R O VA
VA G A S

Engenharia Mecânica Nacional Nacional Nacional 2

CARGO: Profissional Júnior - Ênfase em Vendas a Rede Automotiva
FORMAÇÃO POLO DE TRABALHO LOCALIDADES CIDADE DE

P R O VA
VA G A S

Administração, ou em Economia, ou
em Engenharia, ou em Marketing

Nacional Nacional Nacional 2

ANEXO II

QUADRO DE CARGOS/ REQUISITOS/ EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES E REMUNERA-
ÇÃO

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
As denominações dos cursos técnicos previstos para os cargos de nível médio, objeto deste

Edital, foram estabelecidas com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído pelo Mi-
nistério da Educação através da Portaria nº 870, de 16 de julho de 2008. Serão aceitos diplomas e
certificados de outros cursos técnicos, com denominações distintas, desde que: a) constem na Tabela de
Convergência do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e sejam convergentes para os cursos técnicos
requeridos para o cargo ofertado, conforme a citada Tabela de Convergência, disponível no endereço
eletrônico do Ministério da Educação (http://catalogonct.mec.gov.br/pdf/ tabela_convergencia.pdf); ou b)
para os cargos que exigem registro no respectivo Conselho de Classe, sejam acompanhados de registro
profissional com título correspondente aos cursos técnicos requeridos para o cargo ofertado.

CARGOS DE
NÍVEL MÉDIO

REQUISITOS / EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES/REMUNERAÇÃO

TÉCNICO(A) DE
ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLE JÚNIOR

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e executar preparação de dados, documentos,
relatórios, textos, planilhas e gráficos e das atividades de apoio administrativo.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.437,55 com garantia de remuneração mínima de R$ 2.170,84.

TÉCNICO(A) DE
C O N TA B I L I D A D E
JÚNIOR

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de educação profissional técnica de nível médio
em Contabilidade, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias
ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe, como técnico.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e executar da elaboração de rotinas contábeis
como: classificação das operações, lançamentos, conciliações e demonstrativos contábeis, da conferência dos
processos de pagamento em moeda nacional e estrangeira e da apuração de impostos, taxas e contribuições
diretas e indiretas.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.437,55 com garantia de remuneração mínima de R$ 2.170,84.

TÉCNICO(A) DE
MANUTENÇÃO
JÚNIOR (ÊNFASE
ELÉTRICA)

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de educação profissional técnica de nível médio
em Eletroeletrônica,ou em Eletromecânica, ou em Eletrotécnica, expedido por instituição de ensino re-
conhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no
respectivo Conselho de Classe, como técnico.
EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: executar, orientar e acompanhar as tarefas de manutenção corretiva, pre-
ventiva e preditiva nas instalações e equipamentos industriais da sua área de especialização, empregando
conhecimentos técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções técnicas,
desenhos, normas e legislação pertinentes; executar a fiscalização técnica dos contratos de serviços.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.732,25 com garantia de remuneração mínima R$ 2.615,86.

TÉCNICO(A) DE
MANUTENÇÃO
JÚNIOR (ÊNFASE
MECÂNICA)

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de educação profissional técnica de nível médio
em Eletromecânica, ou em Fabricação Mecânica, ou em Mecânica, ou em Manutenção de Aeronaves,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe, como técnico.
EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: executar, orientar e acompanhar as tarefas de manutenção corretiva, pre-
ventiva e preditiva nas instalações e equipamentos industriais da sua área de especialização, empregando
conhecimentos técnicos e operacionais específicos e complementares, de acordo com as instruções técnicas,
desenhos, normas e legislação pertinentes; executar a fiscalização técnica dos contratos de serviços.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.732,25 com garantia de remuneração mínima R$ 2.615,86.

TÉCNICO(A) DE
OPERAÇÃO JÚNIOR

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de educação profissional técnica de nível médio
em Automação Industrial, ou em Eletrônica, ou em Mecânica, ou em Eletroeletrônica, ou em Eletromecânica,
ou em Processos Industriais, ou em Instrumentação, ou em Eletricidade, ou em Eletrotécnica, ou em
Fabricação Mecânica, ou em Mecatronica, ou em Metarlugia, ou em Petroleo e Gás, Petroquímica, ou em
Análises Químicas, ou em Refrigeração e Climatização, ou em Sistemas a Gás, ou em Manutenção Au-
tomotiva,
ou em Manutenção de Aeronaves expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe, como
técnico.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: participar e executar atividades de operação das instalações, equipa-
mentos, painéis de controle, sistemas supervisórios e de monitoramento dentro dos padrões técnicos
estabelecidos e das normas operacionais, controlando variáveis operacionais, observando a existência de
anormalidades; bem como atuar no processo de manutenção suprindo as necessidades de primeiro nível,
direcionando as demais demandas conforme normas pré-definidas, acompanhando e testando as correções.
Movimentações de estoque dos produtos e insumos da Companhia.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.732,25 com garantia de remuneração mínima R$ 2.615,86.

TÉCNICO(A) DE
QUÍMICA JÚNIOR

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de educação profissional técnica de nível médio
em Química, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou
Conselhos Estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe, como técnico.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e executar análises e testes qualitativos e quan-
titativos, de natureza física, química, físico-quimica e biológica, interpretando e disponibilizando os re-
sultados e das amostragens de fluidos, efluentes, produtos químicos e resíduos.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.732,25 com garantia de remuneração mínima R$ 2.615,86.

TÉCNICO(A) DE
SEGURANÇA JÚNIOR

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma de curso de educação profissional técnica de nível médio
em Segurança do Trabalho, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, acrescido de Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo,
categoria C.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e executar estudos, avaliações e inspeções das
condições de trabalho, quanto aos aspectos de segurança e de treinamentos teórico e prático sobre segurança,
visando manter os trabalhadores informados e treinados sobre os riscos, normas e procedimentos apli-
cáveis.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.732,25 com garantia de remuneração mínima R$ 2.615,86.

TÉCNICO(A) DE
SUPRIMENTO E
LOGÍSTICA JÚNIOR

REQUISITOS: certificado de conclusão de curso de educação profissional técnica de nível médio em
Administração, ou em Contabilidade, ou em Operações Logísticas, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e executar as atividades de contratação de bens e
serviços, programação da produção, atuação nas atividades de apoio logístico na área de transporte e
movimentação de produtos, bem como realizar o controle das movimentações e armazenagem dos pro-
dutos.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 1.732,25 com garantia de remuneração mínima R$ 2.615,86.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
As denominações dos cursos de graduação tecnológica exigidos nos requisitos dos cargos de

Profissional Júnior - ANALISTA DE SISTEMAS ÊNFASE EM JAVA, CRM E WEB, Profissional
Júnior - ANALISTA DE SISTEMAS ÊNFASE EM INFRAESTRUTURA e Profissional Júnior - ANA-
LISTA DE SISTEMAS ÊNFASE EM TELECOMUNICAÇÕES, objeto deste Edital, foram estabelecidas
com base no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, instituído através da Portaria nº
1.024, de 11 de maio de 2006, do Ministério da Educação. Serão aceitos diplomas e certificados de
outros cursos superiores de tecnologia, com denominações distintas, desde que constem na Tabela de
Convergência anexa ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e que estejam di-
retamente relacionadas aos cursos de graduação tecnológica requeridos para o cargo ofertado, conforme
a citada Tabela de Convergência, disponível no endereço eletrônico do Ministério da Educação.
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PROFISSIONAL
JÚNIOR/FORMAÇÃO

REQUISITOS / EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES/REMUNERAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Administração de Empresas, reconhecido pelo Ministério da
Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, participar e executar o planejamento e desenvolvimento de
estudos técnico-administrativos nos diversos segmentos da organização; implantar, acompanhar e avaliar
processos ligados à Administração nas áreas comercial, administrativa, financeira, de planejamento, de
recursos humanos entre outras.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ANALISTA DE
SISTEMAS
(ÊNFASE EM
INFRAESTRUTURA)

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, bacharelado ou licenciatura, em Computação e Informática, ou em Administração, ou em Ar-
quitetura, ou em Arquitetura e Urbanismo, ou em Astronomia, ou em Bioquímica, ou em Ciências Atuariais,
ou em Ciências Contábeis, ou em Economia, ou em Engenharia, ou em Estatística, ou em Física, ou em

Geofísica, ou em Geologia, ou em Matemática, ou em Meteorologia, ou em Oceanografia, ou em Ocea-
nologia, ou em Química, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação ou Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de
nível

superior, tecnólogo, com carga horária mínima de 2.000 horas, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Banco de Dados, Gestão da Tecnologia da Informação, Redes de Computadores, Segurança da Informação e
Sistemas para Internet, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação. Registro definitivo no respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: realizar projetos, desenvolvimento, implementação e manutenção de so-
luções e sistemas de Infraestrutura de Informática. Avaliação do ambiente físico e lógico, otimização do
desempenho e garantia do funcionamento das soluções de Informática.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ANALISTA DE
SISTEMAS
(ÊNFASE EM JAVA,
CRM E WEB)

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, bacharelado ou licenciatura, em Computação e Informática, ou em Administração, ou em Ar-
quitetura, ou em Arquitetura e Urbanismo, ou em Astronomia, ou em Bioquímica, ou em Ciências Atuariais,
ou em Ciências Contábeis, ou em Economia, ou em Engenharia, ou em Estatística, ou em Física, ou em
Geofísica, ou em Geologia, ou em Matemática, ou em Meteorologia, ou em Oceanografia, ou em Ocea-
nologia, ou em Química, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação

ou Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior,
tecnólogo, com carga horária mínima de 2.000 horas, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de
Dados, Gestão da Tecnologia da Informação, Redes de Computadores, Segurança da Informação e Sistemas
para Internet, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
Registro definitivo no respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: identificação das necessidades de Tecnologia da Informação dos clientes,
estudos de viabilidade técnica, projeto, desenvolvimento, validação, documentação e manutenção de apli-
cações em JAVA, CRM e WEB. Identificação de oportunidades de Tecnologia da Informação, propondo
soluções e otimizações aderentes aos processos de negócio e o suporte especializado na solução de problemas
em JAVA, CRM e WEB.

REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ANÁLISTA DE
SISTEMAS
(ÊNFASE EM TELECO-
MUNICAÇÕES)

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, bacharelado ou licenciatura, em Computação e Informática, ou em Administração, ou em Ar-
quitetura, ou em Arquitetura e Urbanismo, ou em Astronomia, ou em Bioquímica, ou em Ciências Atuariais,
ou em Ciências Contábeis, ou em Economia, ou em Engenharia, ou em Estatística, ou em Física, ou em
Geofísica, ou em Geologia, ou em Matemática, ou em Meteorologia, ou em Oceanografia, ou em Ocea-
nologia, ou em Química, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação

ou Certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior,
tecnólogo, com carga horária mínima de 2.000 horas, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de
Dados, Gestão da Tecnologia da Informação, Redes de Computadores, Segurança da Informação e Sistemas
para Internet, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
Registro definitivo no respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: realizar projetos, desenvolvimento, implementação e manutenção de so-
luções e sistemas de Telecomunicações. Avaliação do ambiente físico e lógico, otimização do desempenho e
garantia do funcionamento das soluções de Telecomunicações.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, participar e executar a elaboração das demonstrações con-
tábeis e do balanço social e a análise e apuração de recolhimentos de tributos.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

COMUNICAÇÃO/
JORNALISMO

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Comunicação Social - Jornalismo, reconhecido pelo Ministério
da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e registro no Ministério do Trabalho e
Emprego, como Jornalista.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e executar atividades voltadas à produção de meios
e conteúdos textuais e visuais para veiculação em meios impressos, digitais e interativos; redigir comunicados
e informativos para Imprensa, bem como efetuando suporte na cobertura de ações e atividades da Com-
panhia.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

COMUNICAÇÃO /
RELAÇÕES PÚBLICAS

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas,
reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no
respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, participar e executar pesquisas de opinião pública e ati-
vidades voltadas à produção de meios e conteúdos textuais e visuais para veiculação em meios audivisuais,
bem como a organização e acompanhamento de eventos corporativos e participação da Companhia em feiras,
exposições, congressos, seminários, conferências, simpósios e eventos similares.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

D I R E I TO REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, bacharelado, em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos
Estaduais de Educação. Registro definitivo no respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e elaborar documentos e peças processuais de
natureza jurídica, realizando estudos especializados sobre temas e problemas jurídicos, necessários à defesa
dos interesses da Companhia, em conformidade com a legislação e as normas vigentes e representar a
Companhia perante autoridades administrativas e Poder Judiciário, em questões de natureza jurídica, pa-
trocinando as causas que lhe forem atribuídas.

REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ECONOMIA REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Economia, reconhecido pelo Ministério da Educação, Se-
cretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, participar e executar a análise econômica de projetos e
avaliação do portfólio, providenciando levantamento de dados e informações, análise setorial e estudos de
mercados; elaborar planos de marketing avaliando economicamente propostas comerciais.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ENGENHARIA
AGRONÔMICA

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Engenharia Agronômica, ou em Agronomia, reconhecido pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro definitivo no respectivo
Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: executar atividades de desenvolvimento de formulações e produtos para
atendimento a área de Agronegócios e dar suporte técnico para equipe de vendas na área de Agronegócios,
prescrever receituários agronômicos e ser responsável técnico de produtos agrotóxicos perante o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), IBAMA e ANVISA.

REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ENGENHARIA
A M B I E N TA L

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Engenharia Ambiental, Engenharia Agrícola e Meio Ambiente,
em qualquer formação de Engenharia, Arquitetura, Biologia, Geografia, Geologia, Meteorologia e

Química, acrescido de curso de especialização de nível de pós-graduação, mestrado ou doutorado na área
ambiental, exceto para os graduados em Engenharia Ambiental e em Engenharia Agrícola e Meio Ambiente,
reconhecido pelo Ministério da Educação Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no
respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, participar e executar ações de gestão ambiental, garantindo
a adequação da Companhia às exigências ambientais e promovendo o tratamento de áreas, se necessário,
eventualmente impactadas pelas atividades da Companhia.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ENGENHARIA CIVIL REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Engenharia Civil, reconhecido pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no Respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, participar e executar atividades de fiscalização de projetos
e/ou obras de construção civil em geral; identificar e especificar materiais e equipamentos necessários aos
projetos; avaliar fornecedores.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Engenharia de Produção, reconhecido pelo Ministério da
Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no Respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, participar e executar a organização e métodos de trabalho,
com foco na melhoria da produtividade, analisando os processos correntes, propondo rotinas e padronizações
eficazes das atividades e avaliando fornecedores, bem como atividades relacionadas à programação da
entrega de produtos e projetos aos clientes, visando a otimização do uso dos recursos existentes.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ENGENHARIA
MECÂNICA

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Engenharia Mecânica, reconhecido pelo Ministério da Edu-
cação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no Respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, participar e executar atividades da elaboração de projetos,
instalação e manutenção de equipamentos e sistemas; coordenar sistemas de garantia de qualidade em
empreendimentos; avaliar fornecedores; acompanhar e analisar o desenvolvimento de produtos e dar suporte
técnico a clientes.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ENGENHARIA
QUÍMICA

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Engenharia Química, reconhecido pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no Respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar, participar e executar atividades da elaboração de projetos,
instalação e manutenção de equipamentos e sistemas; coordenar sistemas de garantia de qualidade em
empreendimentos; avaliar fornecedores; acompanhar e analisar o desenvolvimento de produtos e dar suporte
técnico a clientes.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

MARKETING REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Administração de Empresas, ou em Marketing, reconhecido
pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro no órgão de classe
correspondente.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e executar projetos que promovam a imagem da
Companhia, realizando estudos, análise de banco de dados, segmentação e identificação do público alvo,
projeções financeiras, pesquisa de mercado, posicionamento e definição de estratégia; Mapeamento de
tendências e tecnologias, estudo dos concorrentes, clientes e fornecedores, proposição de melhorias, novos
produtos/serviços e modelagens de negócio.

REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

MEDICINA REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrados, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Medicina e curso de especialização em nível de pós-graduação
em Medicina do Trabalho, fornecidos por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da
Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro definitivo no respectivo Conselho de
Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: analisar e monitorar exames médicos ocupacionais (PCMSO, PPRA, ASO,
LTCAT); orientar com relação à preservação da saúde; analisar incidentes, desvios de saúde e acidentes de
trabalho, propondo medidas corretivas e preventivas.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

SERVIÇO SOCIAL REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Serviço Social, reconhecido pelo Ministério da Educação,
Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Registro definitivo no respectivo Conselho de Classe.

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: acompanhar, participar e executar estudos e pesquisas internas ou fora do
âmbito da Companhia relacionadas com a atividade de Serviço Social e o atendimento social à força de
trabalho, aposentados, pensionistas, dependentes e/ou familiares de forma individual ou em grupo.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ÊNFASE EM VENDAS
A GRANDES
CONSUMIDORES -
ENGENHARIA

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Engenharia Mecânica, reconhecido pelo Ministério da Edu-
cação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Carteira Nacional de Habilitação de, no mínimo,
categoria B. Registro no Respectivo Conselho de Classe.

MECÂNICA EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Acompanhar e participar da comercialização e recomendar produtos da
área de grandes consumidores (lubrificantes e combustíveis), negociando prazos, preços e formas de pa-
gamento junto aos fornecedores e clientes, de acordo com as características do equipamento; elaborar planos
de marketing avaliando propostas comerciais e planos de lubrificação de equipamentos industriais e au-
tomotivos; realizar pesquisas e ações voltadas mercado e cliente com foco em produtividade e

rentabilidade; implantar programas de monitoração preventiva e preditiva de equipamentos; prestar as-
sistência técnica a clientes industriais e transportadores; elaborar diagnósticos de integridade física de
instalações para recebimento de combustíveis e lubrificantes.
REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.
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ÊNFASE EM VENDAS
A REDE AUTOMOTIVA
- ADMINISTRAÇÃO,
OU EM ECONOMIA,
OU EM ENGENHARIA,

REQUISITOS: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação de nível superior, bacharelado, em Administração de Empresas, ou em Economia, ou em Mar-
keting, ou em Engenharia, reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de
Educação Registro definitivo no respectivo Conselho de Classe, acrescido de Carteira Nacional de Ha-
bilitação de, no mínimo, categoria B.

OU EM MARKETING EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: participar da comercialização de combustíveis líquidos, gás natural,
lubrificantes, serviços e produtos de conveniência da área automotiva negociando prazos, preços e formas de
pagamento junto aos fornecedores e clientes; acompanhar as tendências do mercado e seus respectivos
segmentos; elaborar planos de marketing avaliando economicamente propostas comerciais; realizar pesquisas
e ações voltadas ao mercado, cliente e franqueados com foco em produtividade e rentabilidade.

REMUNERAÇÃO: salário básico de R$ 4.117,07 com garantia de remuneração mínima de R$ 6.217,19.

ANEXO III

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA I
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia oficial. 4. Acen-

tuação gráfica. 5. Emprego das classes de palavras. 6. Emprego do sinal indicativo de crase. 7. Sintaxe
da oração e do período. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal.
11. Significação das palavras (Semântica). 12. Colocação pronominal.

M AT E M Á T I C A
1. Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos. Relações. Funções e equações polinomiais e

transcendentais (exponenciais, logarítmicas e trigonométricas). 2. Análise combinatória, progressão arit-
mética, progressão geométrica e probabilidade básica. 3. Matrizes, Determinantes e Sistemas lineares. 4.
Geometria plana: Áreas e perímetros. 5. Geometria espacial: áreas e volumes. 6. Números complexos.

INFORMÁTICA I
(PARA OS CARGOS DE TÉCNICO(A) DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE JÚNIOR,

TÉCNICO(A) DE CONTABILIDADE JÚNIOR E TÉCNICO(A) DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA
JÚNIOR)

1. Conhecimentos básicos de Word, Excel e Power Point - versão 2003. 2. Conceito de internet
e intranet e principais navegadores 3. Rotinas de proteção e segurança. 4. Conceitos de organização de
arquivos e métodos de acesso.

INFORMÁTICA II
(PARA OS CARGOS DE TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO JÚNIOR (ELÉTRICA E ME-

CÂNICA), TÉCNICO(A) DE OPERAÇÃO JÚNIOR, TÉCNICO(A) DE QUÍMICA JÚNIOR E TÉC-
NICO(A) DE SEGURANÇA JÚNIOR)

1. Conhecimentos básicos de Word, Excel e Power Point - versão 2003.
LÍNGUA INGLESA I (NÍVEL BÁSICO)
(PARA O CARGO DE TÉCNICO(A) DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA JÚNIOR)
1. Compreensão de texto escrito em língua inglesa. 2. Itens gramaticais relevantes para a

compreensão dos conteúdos semânticos.
CONHECIMENTOS BÁSICOS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA II
1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia oficial. 4. Acen-

tuação gráfica. 5. Emprego das classes de palavras. 6. Emprego do sinal indicativo de crase. 7. Sintaxe
da oração e do período. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal.
11. Significação das palavras. 12. Colocação pronominal.

LÍNGUA INGLESA II (NÍVEL BÁSICO)
1. Compreensão de texto escrito em língua inglesa. 2. Itens gramaticais relevantes para a

compreensão dos conteúdos semânticos.
INFORMÁTICA III
Conhecimentos básicos de Word, Excel e Power Point - versão 2003. 2. Conceito de internet e

intranet e principais navegadores 3. Rotinas de proteção e segurança. 4. Conceitos de organização de
arquivos e métodos de acesso.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO(A) DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE JÚNIOR
1. Raciocínio Lógico. 2. Matemática Financeira: Razão e proporção. Porcentagem. Juros sim-

ples e compostos. Descontos. 3. Processos Administrativos: Noções de administração de pessoal, de
material e de serviços. 4. Noções de arquivologia.

TÉCNICO(A) DE CONTABILIDADE JÚNIOR
1. Contabilidade Geral: Livros obrigatórios e facultativos. Registros contábeis. Método das

Partidas Dobradas. Lançamentos de 1a, 2a, 3a, e 4a fórmulas. Regime de Competência e Regime de
Caixa. Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo. O Patrimônio Líquido. Capital subscrito e in-
tegralizado. Reservas de Capital. Reservas de Lucro e Reservas de Reavaliação - Lucros ou Prejuízos
Acumulados. Contas Patrimoniais e Contas de Resultado. Operações contábeis comuns às empresas
comerciais, industriais e de prestação de serviços. Principais Demonstrações Contábeis e suas fina-
lidades; Dividendos obrigatórios. Avaliação de Investimentos pelo método da Equivalência Patrimonial
e pelo método do Custo. Critérios de Avaliação de Estoques. Depreciações do Ativo Imobilizado e
Amortizações do Ativo Diferido. Estruturação Fiscal - livros obrigatórios e facultativos no âmbito das
legislações do Imposto de Renda/Contribuição Social, do ICMS, do IPI e do ISS. Registros na Junta
Comercial e Registros nos Cadastros Federal, Estadual e Municipal. Análise e Reconciliação Contábil 2.
Contabilidade Comercial: Registros contábeis das operações de compra e de venda de mercadorias.
Apuração do Custo das Mercadorias Vendidas; Livros obrigatórios e facultativos, específicos da ati-
vidade comercial. 3. Contabilidade industrial: Registros contábeis das operações de formação do Custo
dos Produtos Fabricados; do Custo dos Produtos Vendidos; das Receitas Operacionais. Custos Fixos e
Variáveis e Custos Diretos e Indiretos. Custeio Direto e Custeio por Absorção - diferenciações, van-
tagens e desvantagens. 4. Matemática Financeira: Razão e proporção. Porcentagem. Juros simples e
compostos. Descontos. VPL, TIR, PAYBACK (funções financeiras).

TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO JÚNIOR - (Ênfase em Elétrica)
Simbologia e diagramas elétricos: unifilares e trifilares, esquemas de acionamento e controle.

Noções básicas de sistemas elétricos industriais e prediais; proteção; comando e acionamento de motores
elétricos. Iluminação. Funcionamento básico e aplicação de máquinas elétricas; transformadores. Equi-
pamentos de proteção individual e coletiva com ênfase em eletricidade. Fundamentos de Medidas
elétricas. Utilização de instrumentos de medição e testes elétricos: corrente, tensão, potência e isolação.
Funcionamento básico e aplicação de retificadores, baterias e No-Breaks. Instalações elétricas de baixa
tensão. Redes aéreas e instalações elétricas. Grandezas elétricas e magnéticas e Sistema Internacional de
Unidades. Conhecimentos de aterramento de equipamentos. Conceitos básicos de sistemas de proteção
contra descargas atmosféricas (SPDA). Conhecimentos básicos da norma ABNT NBR-5410. Conceitos
básicos de eletrônica analógica e digital. Conceitos básicos de diagramas lógicos. Conhecimentos de
materiais e ferramentas utilizados em instalações e serviços em eletricidade. Transmissão e trans-
missores, eletrônicos analógicos, digitais e inteligentes. Elementos finais de controle (válvulas de con-
trole pneumáticas, hidráulicas, motorizadas) e seus acessórios (posicionadores, válvulas solenóides,
indicadores de posição e filtros reguladores). Conhecimento da documentação básica de projetos de
instrumentação (fluxograma de engenharia, lista de instrumentos, folhas de dados, típicos de instalação,
diagramas de interligação, diagramas de malha, diagramas lógicos, matriz de causa e efeito, plantas de
instrumentação e listas de materiais), Noções de medição, definições e unidades de pressão, temperatura,

nível, vazão, massa e densidade. Noções de Metrologia; Instrumentos de medição, calibração e ras-
treabilidade de instrumentos. Desenho técnico mecânico. Lubrificação. Resistência dos materiais. Gestão
da Manutenção: Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva; Processos de fabricação mecânica. No-
ções de planejamento e controle.

TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO JÚNIOR - (Ênfase em Mecânica)
Noções de Metrologia; Instrumentos de medição, calibração e rastreabilidade de instrumentos.

Desenho técnico mecânico. Lubrificação. Resistência dos materiais. Gestão da Manutenção: Manutenção
Preventiva, Corretiva e Preditiva; Processos de fabricação mecânica. Noções de planejamento e controle.
Segurança e higiene do trabalho. Tecnologia Mecânica e tratamentos térmicos. Materiais de construção
mecânica (metálicos e não metálicos). Interpretação de Normas Técnicas nacionais e internacionais.
Noções de soldagem. Ensaios mecânico e metalúrgico. Processos de Fabricação; Processos de soldagem.
Serviços de montagem e manutenção de máquinas. Transmissão e transmissores, eletrônicos analógicos,
digitais e inteligentes. Elementos finais de controle (válvulas de controle pneumáticas, hidráulicas,
motorizadas) e seus acessórios (posicionadores, válvulas solenóides, indicadores de posição e filtros
reguladores). Conhecimento da documentação básica de projetos de instrumentação (fluxograma de
engenharia, lista de instrumentos, folhas de dados, típicos de instalação, diagramas de interligação,
diagramas de malha, diagramas lógicos, matriz de causa e efeito, plantas de instrumentação e listas de
materiais), Noções de medição, definições e unidades de pressão, temperatura, nível, vazão, massa e
densidade. Simbologia e diagramas elétricos: unifilares e trifilares, esquemas de acionamento e controle.
Noções básicas de sistemas elétricos industriais e prediais; proteção; comando e acionamento de motores
elétricos. Iluminação. Funcionamento básico e aplicação de máquinas elétricas; transformadores. Equi-
pamentos de proteção individual e coletiva com ênfase em eletricidade.

TÉCNICO(A) DE OPERAÇÃO JÚNIOR
1. Conhecimentos básicos de Química: Ácidos, bases, sais e óxidos. Reações de oxidação-

redução. Termoquímica. Cálculos estequiométricos. Transformações químicas e equilíbrio. Química
Orgânica: hidrocarbonetos e polímeros. Soluções aquosas. 2. Conhecimentos básicos de Física e Me-
cânica Básica: Estática, Cinemática e Dinâmica. Leis de Newton. Condições de Equilíbrio. Conservações
da energia mecânica. Mecânica dos Fluidos. Hidrostática. Termodinâmica Básica. Propriedades e pro-
cessos térmicos. Eletrostática. Cargas em movimento. Eletromagnetismo. Noções de Eletricidade e
Eletrônica. Noções de Instrumentação. Noções de Metrologia. Tipos de Instrumentos, terminologia,
simbologia. Transmissão e transmissores pneumáticos e eletrônicos analógicos. Noções de Operações
Unitárias. Tubulações Industriais. Noções de Controle de Processo. Bombas de deslocamento positivo.
Conversão entre unidades de medida (volume, comprimento, área e densidade).

TÉCNICO(A) DE QUÍMICA JÚNIOR
1. Química Geral e Inorgânica: Classificação periódica dos elementos. Ligações químicas.

Funções químicas. Reações químicas. Estequiometria. Soluções e propriedades coligativas. 2. Físico-
Química: Cinética e equilíbrio químico. Colóides. Energia química, potencial eletroquímico, pilhas
eletroquímicas, cálculo de força eletromotriz. Eletrodo de hidrogênio. Concentração de íons hidrogênio.
Estudos de gases. 3. Química orgânica: Funções orgânicas. 4. Química analítica: Erro e tratamento de
dados analíticos. Preparo de soluções. Métodos de separação. Gravimétrica e volumetria. Absorção
atômica. Absorção molecular. Potenciometria. Cromatografia. 5. Física - mecânica: Sistema internacional
de unidades. Ordem de grandeza, potência de dez e algarismos significativos. Leis de Newton: força,
massa e peso. Trabalho e conservação de energia hidrostática: massa específica e pressão. 6. Física -
termologia: termômetros, escalas de temperaturas e dilatação térmica. Capacidade calorífica, calor
específico, calor latente e mudanças de fase da matéria. Processos de transferência de calor. 7. Física
moderna e óptica: Natureza, propagação e velocidade da luz. Reflexão, refração e polarização. Ondas
eletromagnéticas. Infravermelho e ultravioleta. Raios X e Raios gama. Espelho, lentes e instrumentos
óticos. Interferência e difração. 8. Física nuclear e eletricidade: Átomos, propriedades dos núcleos e
radioatividade. Fissão e fusão nucleares. Ferromagnetismo e propriedades magnéticas da matéria. Campo
elétrico, corrente elétrica, Lei de Ohm, resistores e capacitores.

TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA JÚNIOR
1. Acidente do trabalho: Conceito técnico e legal. Causas e conseqüências dos acidentes. Taxas

de freqüência e gravidade. Estatísticas de acidentes. Custos dos acidentes. Comunicação e registro de
acidentes. Investigação e análise de acidentes. 2. Prevenção e Controle de Riscos: Caldeiras e vasos de
pressão. Movimentação de cargas. Instalações elétricas. Máquinas e ferramentas. Soldagem e corte.
Trabalho em espaços confinados. Construção civil. Trabalhos em altura. 3. Higiene Ocupacional: Pro-
grama de Prevenção de Riscos Ambientais. Gases e vapores. Aerodispersóides. Ficha de informação de
segurança de produtos químicos. Exposição ao ruído. Exposição ao calor. Metodologias de avaliação
ambiental estabelecidas pela Fundacentro. Radiações ionizantes e não-ionizantes. Trabalho sob condições
hiperbáricas. Limites de tolerância e de exposição. 4. Proteção contra Incêndio: Sistemas fixos e portáteis
de combate ao fogo. Armazenamento de produtos inflamáveis. Brigadas de incêndio. Plano de emer-
gência e de auxílio mútuo. 5. Prevenção e Controle de Perdas: Inspeção de segurança. Técnicas de
análise de risco: APR e HAZOP. 6. Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde: Organização e
atribuições do SESMT e da CIPA. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional conforme a
OHSAS 18001:2007. Diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho.
Desenvolvimento Sustentável: Conceitos, objetivos e diretrizes. 7. Ações de Saúde: Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional. Prevenção de Doenças Relacionadas ao Trabalho. Suporte Básico
à Vida. 8. Ergonomia: Conforto ambiental. Organização do trabalho. Mobiliário e equipamentos dos
postos de trabalho. 9. Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde na Constituição Federal e na
Consolidação das Leis do Trabalho. Normas Regulamentadoras de SST. Convenções da Organização
Internacional do Trabalho. Benefícios previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho. Perfil Pro-
fissiográfico Previdenciário.

TÉCNICO(A) DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA JÚNIOR
1. ADMINISTRAÇÃO: Noções de Teoria Geral da Administração. Planejamento, o rg a n i z a ç ã o

direção e controle. Administração da qualidade (como definir, custos da qualidade e da não-qualidade).
Acordos de nível de serviço. Estratégia de serviço ao cliente. Conceito de PCP (planejamento e controle
da produção). Comunicação na empresa. Fundamentos de Matemática Financeira. Remuneração de
Capital e Taxa de Juros. Juros Simples. Juros Compostos. Séries Uniformes de Pagamentos. Séries de
Parcelas Iguais: Antecipadas e Postecipadas. Leasing (Arrendamento Mercantil). Fluxos de Caixa. Valor
Presente Líquido. Valor Futuro Líquido. Taxa Interna de Retorno. 2. LOGÍSTICA: Conceitos de logística
e gerenciamento de cadeias de suprimento. Conceitos gerais de compras. Aspectos relevantes do decreto
no 2745/98. Noções de pregão eletrônico. Modalidades de transporte. Noções de gestão de estoques.
Planejamento e previsão de estoques. Métodos de controle de estoque. Cálculo do lote econômico e
estoque de segurança. Noções de Armazenagem. Organização e manutenção de um almoxarifado.
Técnicas de recebimento, movimentação, estocagem e distribuição material. Inventário. Conceitos bá-
sicos de classificação de bens e serviços através do UNSPSC (United Nations Standard Products and
Services Code). 3. NOÇÕES DE CONTABILIDADE: Conceito, objetivo e finalidades. Receita, despesa,
custos e resultados. Patrimônio: conceito, componentes, variações e configurações. Contas: conceito,
estrutura e espécies. Apuração de resultados: amortização, depreciação, exaustão e provisões. Lucro
bruto, custo de vendas, lucro operacional e lucro líquido. Avaliação de estoques, Levantamentos,
Inventários. Tributos e suas aplicações nas aquisições no mercado interno e externo: noções de ICMS,
IPI, ISS, II, PIS/COFINS, CSLL, IR, CIDE. Documentos fiscais (Nota fiscal de venda de bens e serviços
- modelos válidos). 4. NOÇÕES DE QSMS (Qualidade, Saúde Ocupacional, Meio Ambiente e Se-
gurança): Normas NBR ISO 9004 e 16001, Norma OHSAS 18001, Sistema de Gestão Integrada - SGI,
Ciclo PDCA.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
1. Lógica. Conjuntos. Relações. Funções. Logaritmos. Trigonometria. Cálculo Vetorial e Ma-

tricial. Análise Combinatória. Progressões. 2. Estatística: Probabilidade. Estatística Descritiva. 3. Ad-
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ministração de Recursos Humanos: Estratégias de RH. Relações com empregados. Equipes e liderança.
Gerenciamento de desempenho. Recrutamento e Seleção. Remuneração e benefícios. Motivação. De-
senvolvimento de RH. Organizações de aprendizagem. Cultura Organizacional. Estruturas Organiza-
cionais. Ambiência Organizacional. 4. Administração mercadológica: Planejamento estratégico empre-
sarial voltado para o mercado. Pesquisa de mercado. Análise dos ambientes interno e externo. Seg-
mentação de mercado. Estratégias de Marketing. Marketing de Serviços. Gestão do Relacionamento com
Cliente. Responsabilidade Social. Marketing Internacional. Sistemas de Informação Gerencial. Ad-
ministração de Vendas. Endomarketing. 5. Administração da Produção e Materiais: Planejamento e
Controle da Produção. Higiene Industrial e Segurança do Trabalho. Gestão da Qualidade. Gestão da
Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management). Gerenciamento de projetos. Administração de
Material. Gestão de Estoques. 6. Administração Financeira e Orçamentária: Matemática Financeira.
Conceitos básicos sobre valor do dinheiro no tempo, risco, retorno e valor. Análise das Demonstrações
Financeiras. Análise de Investimentos. Alavancagem e Endividamento. Planejamento Financeiro e Or-
çamentário. Administração do Capital de Giro. Fontes de Financiamento a Longo Prazo. Governança
Corporativa. 7. Contabilidade: Contabilidade Geral. Contabilidade de Custos. Contabilidade Gerencial.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ANALISTA DE SISTEMAS ÊNFASE EM IN-
FRAESTRUTURA

GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 1. Conceitos básicos do PMBOK. 2. Gerenciamento do
ciclo de vida do sistema: determinação dos requisitos, projeto lógico, projeto físico, teste, imple-
mentação. 3. Diagrama de rede, caminho crítico, folgas, estrutura analítica do projeto. 4. O conceito e
os objetivos da gerência de projetos. 5. Abertura e definição do escopo de um projeto.Planejamento de
um projeto. 6. Execução, acompanhamento e controle de um projeto, revisão e avaliação de um projeto.
7. Fechamento de um projeto. 8. Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos. 9.
Alocação de recursos. 10. Gerenciamento do custo. NOÇÕES GERAIS - 1. Arquitetura de Com-
putadores: Conceitos básicos. Sistemas de numeração. Modelos de conjunto de instruções. Modos de
endereçamento. Bloco operacional. Bloco de controle. Organização de memória. 2. Sistemas Ope-
racionais: Conceitos básicos. Estrutura do SO. Gerência do processador. Gerência de memória. Sistemas
de arquivos. Entrada e saída. Conceitos de sistemas operacionais distribuídos. 3. Noções ITIL. 4. Noções
COBIT. 5. Lógica. CONHECIMENTOS SOBRE INFRAESTRUTURA - 1. Banco de Dados: Conceitos
básicos. Independência de dados. Abordagem relacional. Modelagem entidade-relacionamento. Nor-
malização. Transformação do modelo conceitual. Linguagem SQL. 2. Desenvolvimento de integrações:
Tecnologia Middleware. APS (Application Platform Suite). 3. Arquitetura SOA: Noções do Desen-
volvimento de Componentes. 4. Gestão de Capacidade. 5. Ambiente UNIX: Instalação e suporte a
TCP/IP, DHCP, DNS, NIS, CIFS, NFS, serviços de impressão em rede, Integração com ambiente
Windows. 6. Ambiente Microsoft Windows 2000/2003: Instalação e suporte de TCP/IP, DHCP, DNS;
Active Directory, IIS, Terminal Service; Serviços de arquivo e impressão em rede. Integração com
ambiente Unix. LDAP. 6. Infra de hardware: RISC, Intel, Storage, NAS, SAN. 7. Administração de
Banco de Dados: Gerência de transações. Gerência de bloqueios. Gerência de desempenho. 8. Gestão da
Segurança da Informação: Conceitos gerais. Políticas de Segurança de Informação. Classificação de
Informações. 9. Segurança física e lógica. Firewall e proxies. Criptografia. VPN. Sistemas de detecção
de intrusão. 10. Noções de Gestão de Risco.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ANALISTA DE SISTEMAS ÊNFASE EM JAVA,
CRM E WEB

GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 1. Conceitos básicos do PMBOK. 2. Gerenciamento do
ciclo de vida do sistema: determinação dos requisitos, projeto lógico, projeto físico, teste, imple-
mentação. 3. Diagrama de rede, caminho crítico, folgas, estrutura analítica do projeto. 4. O conceito e
os objetivos da gerência de projetos. 5. Abertura e definição do escopo de um projeto.Planejamento de
um projeto. 6. Execução, acompanhamento e controle de um projeto, revisão e avaliação de um projeto.
7. Fechamento de um projeto. 8. Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos. 9.
Alocação de recursos. 10. Gerenciamento do custo. NOÇÕES GERAIS - 1. Arquitetura de Com-
putadores: Conceitos básicos. Sistemas de numeração. Modelos de conjunto de instruções. Modos de
endereçamento. Bloco operacional. Bloco de controle. Organização de memória. 2. Sistemas Ope-
racionais: Conceitos básicos. Estrutura do SO. Gerência do processador. Gerência de memória. Sistemas
de arquivos. Entrada e saída. Conceitos de sistemas operacionais distribuídos. 3. Noções ITIL. 4. Noções
COBIT. 5. Lógica. CONHECIMENTOS SOBRE JAVA, CRM E WEB - 1. Modelagem de Negócios. 2.
Modelagem de Sistemas. 3. Modelagem de Dados. 4. Desenvolvimento de Componentes - SOA. 5.
Linguagem de Programação: (uso de Java como linguagem de exemplos): Conceitos básicos e ca-
racterísticas estruturais das linguagens de programação. Conceitos de orientação a objetos. JAVA
(J2EE).XML estruturado e não estruturado (análise e desenvolvimento). 6. Gestão de Processos: Le-
vantamento de informações para modelagem de processo. Elaboração de modelos (modelagem por
objetos). Indicadores de desempenho de processo. Conceitos de Gestão de Processos Integrados de
Negócio (BPM). 7. Engenharia de Software: Ciclo de vida. Metodologias de desenvolvimento. Processo
Unificado. Requisitos. Análise. Projeto. Testes. UML. Métricas. 8. Arquitetura de sistemas de in-
formação. Conceitos de workflow e de Sistemas Integrados de Gestão (ERP). Gestão de conteúdo,
colaboração, publicação e portais. 9. Arquitetura de sistemas: sistemas de três camadas. Padrões de
projeto. Aplicações distribuídas. Portais. Servidores de Aplicação. 10. Desenvolvimento de integrações:
Tecnologia Middleware. APS (Application Platform Suíte).

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ANALISTA DE SISTEMAS ÊNFASE EM TE-
LECOMUNICAÇÕES

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 1. Conceitos básicos do PMBOK. 2. Gerenciamento do
ciclo de vida do sistema: determinação dos requisitos, projeto lógico, projeto físico, teste, imple-
mentação. 3. Diagrama de rede, caminho crítico, folgas, estrutura analítica do projeto. 4. O conceito e
os objetivos da gerência de projetos. 5. Abertura e definição do escopo de um projeto.Planejamento de
um projeto. 6. Execução, acompanhamento e controle de um projeto, revisão e avaliação de um projeto.
7. Fechamento de um projeto. 8. Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos. 9.
Alocação de recursos. 10. Gerenciamento do custo. NOÇÕES GERAIS - 1. Arquitetura de Com-
putadores: Conceitos básicos. Sistemas de numeração. Modelos de conjunto de instruções. Modos de
endereçamento. Bloco operacional. Bloco de controle. Organização de memória. 2. Sistemas Ope-
racionais: Conceitos básicos. Estrutura do SO. Gerência do processador. Gerência de memória. Sistemas
de arquivos. Entrada e saída. Conceitos de sistemas operacionais distribuídos. 3. Noções ITIL. 4. Noções
COBIT. 5. Lógica. CONHECIMENTOS SOBRE TELECOMUNICAÇÕES - 1. Redes locais - ar-
quiteturas e topologias: conceitos, modelo OSI e ISSO. 2. Rede WAN. 3. Infra-estrutura: cabeamento
estrutrado. 4. Rede sem fio (wireless). 5. VoIP. 6. Gateways de aplicação. 7. NAT. 8. Roteadores. 9.
Comutadores. 10. Switches. 11. Concentradores. 12. Multiplexadores. 13. Qualidade de serviço (QoS).
14. Redes de computadores: arquiteturas de rede. 15. Equipamentos de conexão e transmissão. 16.
Arquitetura e protocolos TCP/IP. 17. Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET, SMTP,
HTTP, SNMP, LDAP, DHCP, IPSEC, SSH, NAT.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
1. Matemática financeira. 2. Legislação Societária. Lei nº 6.404. Legislação complementar. 3.

Contabilidade. Elaboração de demonstrações contábeis pela legislação societária e princípios funda-
mentais da contabilidade. Demonstração do Fluxo de Caixa (Métodos Direto e Indireto). Demonstração
do Valor Adicionado. Fusão, cisão e incorporação de empresas. Consolidação de demonstrações con-
tábeis. Auditoria. Contabilidade em companhias abertas (Instruções da CVM e Mercado). Análise
econômico-financeira. Orçamento empresarial. Mercado de capitais (noções básicas). Importações e
exportações (noções básicas). Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas. Avaliação e
contabilização de investimentos societários no país e no exterior. Destinação de resultado. Custos para
avaliação de estoques. Custos para tomada de decisões. Sistemas de custos e informações gerenciais.
Estudo da relação custo versus volume versus lucro. Conversão de demonstrações contábeis em moedas
estrangeiras. Operações com joint-ventures (aspectos societários e tributários). 4. Tributos. Conhe-
cimentos básicos. Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição social sobre o lucro. Imposto de

Renda Retido na Fonte - IRRF. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Par-
ticipações governamentais. Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. 5. Finanças. Operações de leasing financeiro e ope-
racional. Operações de Drawback (noções básicas). Derivativos financeiros (noções básicas). 6. Con-
tabilidade Ambiental: Os Princípios Fundamentais de Contabilidade e o Meio Ambiente. A Evidência
Contábil dos Aspectos Ambientais. Auditoria dos Sistemas Contábeis Ambientais. 7. Contabilidade
Internacional: A contabilidade no Contexto Internacional. Os Sistemas Contábeis a Nível Internacional:
Definição, fatores causadores de diferenças e componentes. Diversidade Internacional da Informação
contábil e seus efeitos. Harmonização contábil Internacional: objetivos e situação atual, o problema da
comparabilidade, principais contribuições ao processo harmonizador. Princípios internacionais de con-
tabilidade. 8. Governança Corporativa: Conceitos básicos. 9. Lei Sarbanes-Oxley. 10. Auditoria: Con-
ceitos, tipos de auditoria, objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria, parecer, normas profis-
sionais.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - COMUNICAÇÃO/JORNALISMO
1. Fundamentos da Comunicação: Teoria da Comunicação. Sociologia da Comunicação. 2.

Comunicação Empresarial: Planejamento Estratégico de Comunicação. Comunicação Integrada. Iden-
tidade e Imagem Corporativa. Comunicação Organizacional. Responsabilidade Social Corporativa. As-
sessoria de Imprensa. Jornalismo Empresarial. Relacionamento com a Mídia. 3. Jornalismo: Redação e
Edição Jornalísticas. Edição e Produção Gráficas. Produção Audiovisual. Técnica de Reportagem. Ra-
diojornalismo. Telejornalismo. Cibercultura e Jornalismo Digital. Ética e Legislação Jornalística. 4.
Temas Emergentes da Comunicação: Novas Tecnologias de Comunicação. Comunicação On-line. Mídias
Web e Digitais. Mídias Sociais (wikis, blogs, podcasts etc.). Reputação Corporativa, Comunicação de
Crise. 5. Política, Economia, Negócios e Cultura: Realidade Socioeconômica e Política Brasileira.
Geopolítica Mundial. Conjuntura Econômica Internacional. A Indústria Mundial de Energia, Petróleo e
Gás. Gestão Empresarial. Marketing. Relações Internacionais. Desenvolvimento Sustentável. Artes e
Antropologia.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS
1. Fundamentos da Comunicação: Teoria da Comunicação. Sociologia da Comunicação. 2.

Comunicação Empresarial: Planejamento Estratégico de Comunicação. Comunicação Integrada. Iden-
tidade e Imagem Corporativa. Comunicação Organizacional. Responsabilidade Social Corporativa. 3.
Relações Públicas: Planejamento de Relações Públicas. Técnicas e Ferramentas de Relacionamento com
Públicos Estratégicos. Elaboração e Avaliação de Projetos de Relações Públicas. Pesquisa de Imagem,
Opinião e Mercado. Marketing de Relacionamento. Comunicação Dirigida. Organização de Eventos.
Marketing Cultural e Esportivo. Ética e Legislação de Relações Públicas. 4. Temas Emergentes da
Comunicação: Novas Tecnologias de Comunicação. Comunicação On-line. Mídias Web e Digitais.
Mídias Sociais (wikis, blogs, podcasts etc.). Reputação Corporativa, Comunicação de Crise. 5. Política,
Economia, Negócios e Cultura: Realidade Socioeconômica e Política Brasileira. Geopolítica Mundial.
Conjuntura Econômica Internacional. A Indústria Mundial de Energia, Petróleo e Gás. Gestão Em-
presarial. Marketing. Relações Internacionais. Desenvolvimento Sustentável. Artes e Antropologia.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - DIREITO
1. DIREITO CIVIL: Fontes do Direito. Analogia, costumes, eqüidade e princípios gerais do

Direito. Da norma jurídica. Elementos e classificação. Vigência e aplicação da lei. Conflitos da lei no
tempo e no espaço (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro). Direito Subjetivo: Classificações. Dos
fatos, atos e negócios jurídicos. Elementos e classificações. Modalidades. Da forma e prova dos atos e
negócios jurídicos. Da prescrição e decadência. Negócio jurídico. Validade. Eficácia. Defeito dos ne-
gócios jurídicos. Nulidade absoluta. Nulidade relativa. Anulabilidade. Inexistência. Das pessoas naturais
e jurídicas. Capacidade civil. Sociedades, associações, fundações. Das obrigações. Conceito e mo-
dalidades quanto ao objeto, aos sujeitos e a outros elementos. Juros. Correção monetária. Obrigações
pecuniárias e dívidas de valor. Obrigações de pagamento em moeda estrangeira. Das fontes e efeitos das
obrigações em geral. Pagamento. Mora. Extinção e inexecução das obrigações. Caso fortuito e força
maior. Perdas e danos. Cláusula penal. Transmissão das obrigações. Cessão de crédito e assunção de
dívida. Cessão da posição contratual. Obrigações por declaração unilateral de vontade. Responsabilidade
civil. Acidentes do trabalho. Ato ilícito. Abuso de direito. Enriquecimento sem causa. Teoria da apa-
rência e desconsideração da pessoa jurídica. Dano material, físico e moral. Contratos. Conceito. For-
mação e conclusão. Responsabilidade pré-contratual. Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas
abusivas. Contrato preliminar. Promessa de contratar. Promessa de compra e venda. Promessa de cessão.
Contratos imobiliários. Classificação e princípios. Interpretação. Modalidades de extinção. Contratos
mistos e união de contratos. Estipulação em favor de terceiros. Pactos e cláusulas de preferência.
Contratos consensuais. Contratos de compra e venda. Contratos de patrocínio. Contratos gratuitos.
Doação. Fiança. Qualidades contratuais. Vícios e defeitos dos produtos e dos serviços. Resolução por
onerosidade excessiva. Teoria da imprevisão. Lesão nos contratos. Contratos em espécie. Compra e
venda; locação; empreitada; empréstimo; depósito; fiança; seguro. Seguro de responsabilidade civil.
Leasing. Mandato. Prestação de serviços; Sociedade; Franchising; know how; engineering. Posse e
propriedade. Direitos reais de gozo ou fruição sobre coisas alheias. Direitos reais e garantias sobre coisas
alheias. Direitos Reais de Garantia: penhor, hipoteca, anticrese e alienação fiduciária. Propriedade
intelectual, direito autoral, marcas e patentes, registros. Conceito. Registros. Limitações ao direito do
autor. Sanções à violação dos direitos autorais e conexos. 2. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Ju-
risdição e ação. Partes e procuradores: legitimação para a causa e para o processo; deveres e substituição
das partes e dos procuradores. Competência: competência em razão do valor e em razão da matéria;
competência funcional; competência territorial; modificações da competência e declaração de incom-
petência. Formação, suspensão e extinção do processo. Petição inicial: requisitos do pedido e do
indeferimento da petição inicial. Citação. Antecipação de tutela. Tutela inibitória. Julgamento conforme
o estado do processo. Extinção do processo. Julgamento antecipado da lide. Audiência de conciliação.
Saneamento do processo. Ação declaratória incidental. Resposta do réu: contestação, reconvenção,
exceções, impugnação ao valor da causa e ao benefício da gratuidade de justiça. Revelia. Provas:
depoimento pessoal, confissão, prova documental, prova pericial e inspeção judicial. Recursos: Apelação
e agravo de instrumento. Embargos de declaração. Declaração de inconstitucionalidade. Correição
parcial ou reclamação. Agravo regimental. Recurso ordinário para o STF e STJ. Sa ordem dos processos
no tribunal. Recurso extraordinário. Recurso especial. Embargos de divergência. Homologação de sen-
tença estrangeira. Ação rescisória. Do processo de execução: Execução em geral. Execução fiscal.
Execução contra a Fazenda Pública. Embargos do devedor. Execução por quantia certa contra devedor
insolvente. Suspensão e extinção do processo de execução. Remição. Processo Cautelar. Ação popular.
Ação civil pública. Mandado de segurança. Execução em geral. Execução judicial. Execução ex-
trajudicial. 3. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. Sistema Tributário Nacional.
Competência Tributária. Tributos e espécies. Limitações ao Poder de Tributar. Distribuição de receitas
tributárias. Legislação Tributária. Obrigação Tributária. Crédito Tributário: constituição, suspensão, ex-
tinção e exclusão. Garantias e Privilégios do crédito tributário. Administração Tributária. Tributos
federais, estaduais e municipais. Processo Administrativo Fiscal: consulta e contencioso administrativo.
Processo Judicial Tributário. Ações de Iniciativa do Fisco: execução fiscal, cautelar fiscal. Ações de
Iniciativa do Contribuinte: anulatória do débito fiscal, declaratória, de consignação em pagamento, de
repetição de indébito tributário, mandado de segurança. Tutelas de urgência: tutela antecipada e tutelas
cautelares. Todas as ações pertinentes à defesa do contribuinte ou à Fazenda Pública no âmbito federal,
estadual e municipal. 4. DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: Fontes. Conceito. Objeto. Clas-
sificações e estrutura. Supremacia da Constituição. Aplicabilidade e interpretação das normas cons-
titucionais. Vigência e eficácia das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade: Ação direta
de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Argüição de descumprimento de
preceito fundamental. Controle de constitucionalidade no âmbito estadual. Princípios fundamentais.
Direitos e garantias fundamentais: Direitos e Garantias Individuais e Coletivos. Direitos sociais. Direitos
políticos. Partidos políticos. Direitos de nacionalidade. Tutela constitucional dos direitos e das li-
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berdades. Writs constitucionais: Habeas corpus. Habeas data. Mandado de segurança. Mandado de
injunção. Ação popular. Meio ambiente. Competência tributária. Limitações constitucionais ao poder de
tributar e os direitos fundamentais da pessoa. Finanças públicas. Orçamento. Princípios constitucionais
federais e estaduais. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial: controles
externo e interno. Ordem econômica e financeira. Princípios gerais da atividade econômica. Função
social da propriedade. Justiça social e desenvolvimento econômico. Livre concorrência. Defesa do meio-
ambiente. Intervenção do Estado no domínio econômico. Monopólio estatal. Exploração da atividade
econômica. Organização dos Poderes na Constituição da República: Poder Executivo. Poder Legislativo.
Imunidade parlamentar. Processo legislativo. Poder Judiciário: Disposições gerais, Conselho Nacional de
Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Justiça federal comum. Justiça do Trabalho.
Justiça estadual. Dos orçamentos: O orçamento público - elaboração, acompanhamento, fiscalização,
créditos adicionais, créditos especiais, créditos extraordinários, créditos ilimitados e suplementares. Plano
plurianual. Projeto de lei orçamentária anual: Elaboração, acompanhamento e aprovação. Princípios
orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Orçamentos anuais. 5. DIREITO DO TRABALHO E DO
MEIO AMBIENTE DO TRABALHO: Normas gerais de tutela do trabalho. Normas especiais de tutela
do trabalho. Contrato individual do trabalho. Relação de emprego: caracterização. Os sujeitos da relação
de emprego: empregado, empregador, trabalhadores avulsos, eventuais e temporários. Sucessão de
empregador. O contrato de trabalho: alocação de mão-de-obra e empreitada - características e di-
ferenciações. Terceirização: conceito, tendências e caracterização, subempreitada, responsabilidade sub-
sidiária e solidária, enunciado 331 do TST e Art. 455 da CLT. Convenções e acordos coletivos de
trabalho. Processo judiciário do trabalho: Dissídios individuais e coletivos. Lei nº 5.811, de 11/10/1972.
Lei nº 6.019, de 3/1/1974. Direito de greve. Súmulas do TST. Organização sindical. Regime de trabalho
dos brasileiros contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior (Lei nº 7.064/1982). Normas
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho: Disposições gerais, inspeção prévia, embargo ou
interdição, SESMT, CIPA, EPI, PCMSO, PCMAT, PPEOB, PPRA, CAT, atividades e operações in-
salubres e perigosas e fiscalização e penalidades. 6. DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios da
administração pública. Administração centralizada e descentralizada. Serviço público. Empresas estatais.
Sociedades de economia mista. Fundações públicas. Autarquias. Entidades autárquicas. Princípios do
Direito Administrativo: Legalidade, supremacia do interesse público, presunção de legitimidade, auto-
executoriedade, especialidade, autotutela, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, hierarquia,
indisponibilidade do interesse público, isonomia, razoabilidade. Atos administrativos: Conceito. Ele-
mentos. Perfeição. Validade. Eficácia. Regime jurídico. Requisitos extrínsecos. Vinculação e discri-
cionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Extinção dos atos administrativos. Invalidação dos atos
administrativos. Revogação dos atos administrativos. Fundamento da competência revogatória, regime
jurídico e limites à revogação. Atos afins à revogação. Anulação dos atos administrativos. Competência
e fundamento da competência anulatória, regime jurídico, intervenção do estado no domínio econômico.
Agências reguladoras: Conceitos e fundamentos. Agência Nacional do Petróleo (ANP). Lei nº 9.478, de
6/8/1997. Decreto nº 2.455, de 14/1/1998. Ministério das Minas e Energia. A PETROBRAS: Estatuto e
subsidiárias. Desapropriação: Conceito. Fundamentos. Regime jurídico do instituto. Retrocessão e direito
de preferência. Desistência na ação de desapropriação. Bens públicos: Conceito. Discriminação cons-
titucional. Classificação dos bens públicos. Regime jurídico dos bens públicos. Controle da admi-
nistração pública:Controle interno. Controle externo pelo legislativo com auxílio dos tribunais de contas.
Controle externo pelo judiciário. Controle parlamentar. Concessão e permissão de serviços públicos:
Autorização de serviço público. Contratos administrativos: Regime jurídico. Requisitos e formalidades.
Garantias. Direitos. Desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato. Extinção. Licitação:
Obrigatoriedade. Normas gerais. Modalidades. Procedimentos. Dispensa e inexigibilidade. Licitação na
administração indireta. Adjudicação. Homologação. Representação. Reconsideração e recurso. Sanções
administrativas. Efeitos dos recursos administrativos. Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2.745,de
24/8/1998. Agentes públicos: Conceito. Empregos públicos. Classificação dos agentes públicos. Res-
ponsabilidade dos agentes públicos. Limitações à liberdade e à propriedade: Conceito de propriedade e
direito de propriedade. Função social da propriedade. Proteção constitucional da propriedade. Distinções
entre as limitações e as restrições à propriedade. Poder de polícia. Restrições administrativas. Servidões
administrativas: Requisições. Ocupação temporária de imóvel. Desapropriação. 7. DIREITO AMBIEN-
TAL: Objetos de estudo do Direito Ambiental. Princípios do Direito Ambiental. Fontes do Direito
Ambiental. Metodologia do Direito Ambiental. A Constituição de 1988 e o meio ambiente. Com-
petências em matéria ambiental. O Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA): competência, constituição, Plenário, Câmaras técnicas. Poder de polícia em
matéria ambiental. Política nacional de meio ambiente. Licenciamento ambiental. Avaliação de impactos
ambientais. Estudo do impacto ambiental (EIA) no Direito brasileiro. A taxa de fiscalização ambiental.
Zoneamento ambiental. Zoneamento ambiental urbano - Estatuto da Cidade: Estudo de Impacto de
Vizinhança. Responsabilidade ambiental: a matéria na Constituição da República. Reparação de danos
ambientais. Crimes contra o meio ambiente (Lei nº 9.605/98). Infrações administrativas ambientais.
Proteção jurídica da biodiversidade. Código Florestal (Lei nº 4.771/65). Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (Lei nº 9.985/00). Política Nacional de Recursos Hídricos. A proteção judicial e
administrativa do meio ambiente: generalidades. O Ministério Público e a proteção ambiental. Inquérito
civil público. Principais meios judiciais de proteção ambiental: Ação civil pública, Mandado de se-
gurança coletivo, Ação popular. Desapropriação. Tombamento. Termo de compromisso. Termo de ajus-
tamento de conduta. 8. DIREITO DA EMPRESA: Empresário. Sociedades empresárias. Sociedade
Limitada. Sociedade anônima. Forma das ações. Ações nominativas. Ações da sociedade anônima. Partes
beneficiárias. Resgate e conversão. Certificados. Debêntures. Consórcios. Bônus de subscrição. Acionista
controlador. Assembléia geral de acionistas: espécies de assembléias. Conselho de administração e
diretoria. Administração da companhia. Administradores. Órgãos técnicos e consultivos. Conselho fiscal.
Capital social. Dividendos. Dissolução da sociedade. Liquidação da sociedade. Transformação da so-
ciedade. Incorporação, fusão e cisão da sociedade. Sociedades de economia mista. Alienação de controle.
Grupos de sociedades. Companhias sujeitas a autorização para funcionar. Consórcio. Títulos de crédito.
Leis 8.884/94, 9021/95, 8176/91. Recuperação Judicial, Extrajudicial e a Falência do Empresário e da
Empresa de Pequeno Porte. Ações de rito ordinário, sumário e especial. Petição Inicial. Defesas do réu:
contestação, exceções e reconvenção. Recursos. Cumprimento de sentença e processo de execução.
Tutelas de urgência: tutela antecipada e cautelares. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. 9.
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO: Conflito de leis no espaço. Inconterms. Crédito documentário
e garantias. Elementos de conexão. Contratos internacionais de comércio. Cláusulas típicas (força maior,
hardship, arbitragem). Compra e venda internacional. Contratos financeiros internacionais. Arbitragem
internacional: Arbitragem no MERCOSUL. Matérias arbitráveis. Processo arbitral e direito das partes.
Convenção de arbitragem e executoriedade da cláusula compromissária. Homologação de sentença
estrangeira no Brasil (Lei nº 9.307/1996). Tratado de Assunção e solução de controvérsias. 10. DIREITO
PROCESSUAL DO TRABALHO: Contrato individual de trabalho. Duração do trabalho. Férias anuais.
Prescrição. Proteção ao trabalho da mulher e à maternidade. Salário e remuneração. Adicionais com-
pulsórios. Terceirização de mão-de-obra. Representação sindical. Acordo e convenção coletivos. Prin-
cípios e singularidades do Direito Processual do Trabalho. Procedimento nos dissídios individuais.
Recursos no processo do trabalho. Processo de execução trabalhista.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ECONOMIA
1. MATEMÁTICA: Conjuntos. Relações. Funções. Limites. Derivadas. Integral. Seqüências e

séries. Equações diferenciais e em diferenças. Álgebra linear. Matemática Financeira. 2. ESTATÍSTICA
E ECONOMETRIA: Estatística descritiva. Medidas de tendência central e medidas de dispersão. Pro-
babilidade. Independência de Eventos. Teorema de Bayes. Principais teoremas da Probabilidade. Va-
riáveis aleatórias. Funções de distribuição e densidade de probabilidade. Esperança matemática, va-
riância, covariância e correlação. Distribuições conjunta e marginais, distribuições condicionais, in-
dependência estatística. Principais distribuições discretas e contínuas. Inferência estatística. Estimação
pontual e intervalar. Métodos de estimação Propriedades dos estimadores em pequenas amostras. Pro-
priedades assintóticas. Análise de regressão linear simples. Pressupostos básicos. Intervalos de confiança.

Teste de hipóteses. Previsão. Regressão múltipla. Violação das hipóteses básicas. Autocorrelação, he-
terocedasticidade, multicolinearidade. Análise de séries temporais. Modelos ARIMA. Raízes unitárias e
cointegração. Números índices. 3. MICROECONOMIA: Teoria do consumidor. Teoria da firma. Es-
trutura de mercados. Equilíbrio geral. Economia do Bem estar. Externalidades. Bens públicos. Economia
da informação. Incerteza. Teoria dos Jogos. Economia industrial: conceitos básicos (firma, indústria e
mercados), elementos de estrutura de mercados (diferenciação de produtos, barreiras à entrada, eco-
nomias de escala e de escopo, inovação). Padrões de concorrência e estratégias empresariais, regulação
dos mercados, política industrial. 4. MACROECONOMIA: Contabilidade nacional. Sistema monetário.
Principais modelos macroeconômicos: Clássico, keynesiano, IS-LM, oferta agregada e demanda agre-
gada. Ciclos econômicos, inflação e desemprego: Curva de Philips. Expectativas adaptativas e racionais,
teoria dos novos keynesianos e dos ciclos reais. Política fiscal e Política Monetária: Restrição or-
çamentária, déficit público e dívida pública. Imposto Inflacionário. Senhoriagem. Equivalência ricar-
diana. Objetivos e instrumentos de política monetária. Regras e discrição. Regime de metas de inflação.
Economia aberta: Arranjos de câmbio. Paridade do poder de compra. Paridade de juros. Políticas
macroeconômicas e determinação da renda em economias fechadas e abertas sob diferentes regimes
cambiais. Teoria do Crescimento. Teoria do Consumo e do Investimento. Modelos de Crescimento
Endógeno e Exógeno. 5. AVALIAÇÕES ECONÔMICAS DE PROJETOS: Conceito de projeto de
investimento. Importância, características e limitações da elaboração e análise de projetos. Etapas na
elaboração de projetos. Metodologias de avaliação e seleção de projetos. Taxa mínima de atratividade.
Parâmetros para análise de projetos (vida econômica, depreciação, valor residual, capital de giro).
Indicadores econômicos de projetos e sua utilização para tomada de decisão. Análise de sensibilidade e
cenários. Incorporação da análise de risco e incerteza na avaliação e seleção de projetos. Análise de
projetos sociais. Modelagem de Estrutura a Termo de Taxa de Juros, "Duration", Noções de Ad-
mInistração de Risco de Mercado (VaR). 6. ECONOMIA E COMÉRCIO INTERNACIONAIS: Balanço
de pagamentos. Comércio exterior. Teorias sobre comércio internacional. Sistema financeiro inter-
nacional - instituições e organismos financeiros internacionais. Integração regional. Investimento externo
direto. Acordo de Basiléia. Instrumentos de Política Comercial: tarifas, subsídios e cotas. Globalização
e comércio internacional. Política Industrial. 7. ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA:
Origens da industrialização brasileira. O Brasil no período entre guerras - a industrialização restringida:
crescimento e estagnação nos anos 20; a crise de 29. A economia brasileira no período 30-45: o avanço
da industrialização. Desenvolvimento no 2º pós-guerra (45 a 64). O debate sobre industrialização e
estabilização; substituição de importações. A crise política, reformas institucionais pós 64 e o período
expansivo de 68/73. A crise externa e a resposta brasileira nos anos 70 - o 2º PND. O Brasil na década
de 80: choques externos, crise e políticas de ajustamento. A modernização conservadora nos anos 90:
abertura, redefinição dos papéis do Estado e políticas de estabilização. A trajetória recente da economia
brasileira. Sistema de Pagamentos Brasileiro. 8. CONTABILIDADE EMPRESARIAL: Noções básicas
de Contabilidade. Análise das demonstrações contábeis: demonstrações contábeis (balanço patrimonial,
demonstração do resultado do exercício, demonstração de origens e aplicações de recursos, demons-
tração do fluxo de caixa), indicadores (liquidez, endividamento, atividade e rentabilidade). Orçamento.
Centro de lucro e preço de transferências. Padrões de comportamentos de custos. 9. ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA: Conceitos básicos de Administração Financeira. Princípios gerais de alavancagem ope-
racional e financeira. Planejamento financeiro de curto prazo: administração do capital de giro, ad-
ministração de disponibilidades, administração de contas a receber. Planejamento financeiro de longo
prazo. Derivativos: conceitos básicos. 10. ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE: Economia da poluição
e política ambiental. Industrialização, Meio Ambiente, Inovação e Competitividade.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ÊNFASE EM VENDAS A GRANDES CON-
SUMIDORES - FORMAÇÃO: ENGENHARIA MECÂNICA

1. Marketing: Conceitos básicos. Criando valor para o cliente. Marketing de relacionamento.
Novas tendências de mercado. Administração de marketing. Planejamento de marketing. O ambiente de
marketing e vendas. Análise do mercado, da concorrência e do consumidor. Pesquisa de mercado.
Segmentação e posicionamento. 2. Vendas: Planejamento de vendas. Funções da atividade de vendas.
Venda e comunicação integrada de marketing. Treinamento. Motivação. Técnicas de vendas e ne-
gociação. Análise e controle de vendas. Conquista e manutenção de clientes. Sistemas de informação em
vendas. Ética e legislação. 3. Conhecimentos de Engenharia Mecânica: Mecânica-Estática: Equilíbrio dos
corpos rígidos. Análise de estruturas. Esforços em barras, vigas, eixos e cabos. Cargas distribuídas.
Diagramas de momentos fletores e forças cisalhantes. Geometria das áreas. Mecânica-Dinâmica: Ci-
nemática das máquinas. Análise de esforços em maquinas. Vibrações em máquinas. Resistência dos
materiais: Tensão e deformação. Carregamento axial. Torção. Flexão. Carregamento transversal em
vigas. Análise de tensões e deformações. Projetos de vigas. Deslocamentos em vigas. Elementos de
máquinas: Critérios de resistência. Projeto estático. Fadiga. Parafusos e uniões aparafusadas. Uniões
soldadas. Molas. Engrenagens. Correias. Eixos e árvores de transmissão. Mecânica dos fluídos: Estática
dos fluídos. Equações básicas para um volume de controle. Análise diferencial dos movimentos dos
fluídos. Escoamento incompressível. Transmissão de calor: condução unidimensional em regime per-
manente. Convecção. Termodinâmica: Substância pura. Trabalho e calor. Primeira lei da termodinâmica.
Segunda lei da termodinâmica. Materiais de construção mecânica: diagrama de equilíbrio ferro-carbono.
Diagramas transformação-tempo-temperatura. Temperabilidade. Tratamentos térmicos e termoquímicos.
Aços carbono comuns e aços de baixa liga. Materiais resistentes à corrosão e à oxidação. Ferros
fundidos. Tecnologia mecânica: Fundição. Conformação mecânica. Usinagem. Soldagem. Ensaios de
materiais-destrutivos e não destrutivos. Inspeção dos equipamentos - técnicas de inspeção. Máquinas
hidráulicas: Propriedades dos fluídos. Escoamento de fluídos em tubulações. Classificação e carac-
terísticas de bombas. Turbobombas, classificação, características e componentes. Seleção e especificação
de bombas. Desempenho da bomba centrífuga-curvas características. Testes, instalação, operação e
manutenção de bombas. Instalações de bombeamento. Manutenção: Manutenção Industrial. As diferentes
formas de manutenção. Gerência e Planejamento de manutenção - PERT - caminho crítico, nivelamento
de mão de obra. Eletrotécnica: conceitos básicos de eletrotécnica. Motores de corrente alternada po-
lifásicos e monofásicos. Transformadores. Lubrificação: lubrificantes. Princípios básicos de lubrificação.
Lubrificação de equipamentos e componentes mecânicos. Qualidade e administração da produção:
administração de materiais. Formação e controle de estoques. Administração, planejamento, programação
e controle de projetos. Planejamento para a qualidade. Noções de Segurança do Trabalho. Legislação
Ambiental. Informática aplicada à Engenharia. Programação, controle e fiscalização de obras: Orçamento
e composição de custos. Levantamento de quantitativos. Planejamento e controle físico-financeiro.
Acompanhamento e aplicação de recursos (medições e emissão de faturas). Controle de materiais.
Licitação e contratos e Análise de contratos para execução de obras.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ÊNFASE EM VENDAS A REDE AUTOMOTIVA
- ADMINISTRAÇÃO, OU EM ECONOMIA, OU EM ENGENHARIA, OU EM MARKETING

1. Marketing: Conceitos básicos. Criando valor para o cliente. Marketing de relacionamento.
Novas tendências de mercado. Administração de marketing. Planejamento de marketing. O ambiente de
marketing e vendas. Análise do mercado, da concorrência e do consumidor. Pesquisa de mercado.
Segmentação e posicionamento. 2. Vendas: Planejamento de vendas. Funções da atividade de vendas.
Venda e comunicação integrada de marketing. Treinamento. Motivação. Técnicas de vendas e ne-
gociação. Análise e controle de vendas. Conquista e manutenção de clientes. Sistemas de informação em
vendas. Ética e legislação. 3. Conhecimentos em Administração: Planejamento estratégico empresarial
voltado para o mercado. Pesquisa de Mercado. Segmentação de Mercado. Estratégias de Marketing.
Marketing de Serviços. Gestão do Relacionamento com Cliente. Sistemas de Informação Gerencial.
Administração de Vendas. Administração Financeira e Orçamentária. Matemática Financeira. Conceitos
Básicos sobre o valor do dinheiro no tempo, risco, retorno e valor. Análise das Demonstrações Fi-
nanceiras. Análise de Investimentos. Contabilidade: Contabilidade Geral. Contabilidade de Custos. Con-
tabilidade Gerencial. 4. Conhecimentos em Economia: Conjuntos. Funções. Limites. Álgebra linear.
Matemática Financeira. Probabilidade. Estrutura de mercados. Economia da informação. Elementos de
estrutura de mercados (diferenciação de produtos, barreiras à entrada, economias de escala e de escopo,
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inovação). Padrões de concorrência e estratégias empresariais, regulação dos mercados, política in-
dustrial. Política fiscal e Política Monetária: Teoria do Consumo e do Investimento. Metodologias de
avaliação e seleção de projetos. Taxa mínima de atratividade. Indicadores econômicos de projetos e sua
utilização para tomada de decisão. Noções básicas de Contabilidade. Orçamento. Centro de lucro e preço
de transferências.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ENGENHARIA AGRONÔMICA
1. Química Orgânica. 2. Química Analítica. 3. Bioquímica para Áreas Agrárias. 4. Estatística. 5.

Meteorologia Básica. 6. Pedologia. 7. Morfologia e Física do Solo. 8. Biologia do Solo. 9. Fertilidade do
Solo. 10. Aptidão Agrícola dos Solos Brasileiros. 11. Processos de Controle de Erosão. 12. Mi-
crobiologia Geral. 13. Genética Básica. 14. Organografia Vegetal. 15. Sistemática Vegetal. 16. Anatomia
Vegetal. 17. Fisiologia Vegetal. 18. Fitopatologia Geral. 19. Propagação de Plantas. 20. Zoologia Geral.
21. Entomologia Geral. 22. Anatomia Comparada de Animais Domésticos. 23. Ecologia Geral. 24.
Conservação de Recursos Naturais. 25. Ecologia Agrária. 26. Topografia. 27. Fotogrametria e Fo-
tointerpretação. 28. Hidráulica. 29. Drenagem. 30. Motores e Tratores. 31. Máquinas Agrícolas. 32.
Irrigação. 33. Energia na Agricultura. 34. Métodos de Controle de Pragas. 35. Bases Genéticas do
Melhoramento Vegetal. 36. Fundamentos de Zootecnia. 37. Tecnologia de Sementes. 38. Princípios de
Conservação dos Alimentos. 39. Forragicultura e Pastagens. 40. Tecnologia de Produtos Agropecuários.
41. Controle da Qualidade de Produtos Agropecuários. 42. Produção Animal. 43. Cultura dos Cereais.
44. Fruticultura. 45. Olericultura. 46. Silvicultura Básica. 47. Armazenamento e Processamento de
Produtos Agropecuários. 48. Controle de Plantas Daninhas. 49. Sociedade e Agricultura no Brasil. 50.
Administração de Empresa Agrícola. 51. Economia Agrária. 52. Direito Agrário e Legislação. 53.
Extensão Rural. 54. Segurança na Agricultura.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ENGENHARIA AMBIENTAL
1. Ecologia e ecossistemas brasileiros. 2. Ciclos biogeoquímicos. 3. Noções de Meteorologia e

Climatologia. 4. Noções de Hidrologia. 5. Noções de Geologia e Solos. 6. Aspectos, Impactos e Riscos
Ambientais da Indústria de Petróleo e Energia, em especial do segmento de distribuição. 7. Qualidade do
ar, poluição atmosférica, controle de emissões. 8. Aquecimento Global e Mecanismos de desenvol-
vimento Limpo - MDL. 9. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de águas e
efluentes para descarte e/ou reuso. 10. Qualidade do solo e da água subterrânea. 11. Gerenciamento e
tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. 12. Caracterização e recuperação de áreas de-
gradadas, em especial do solo e da água subterrânea. 13. Legislação ambiental aplicada (Leis, decretos,
resoluções CONAMA): Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Regulamentação para os
Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Processo de li-
cenciamento de atividades de exploração, perfuração e produção de óleo e gás. Lei federal nº 9.605/98
e suas alterações. Lei federal nº 9.985/00 e suas alterações. Lei federal nº 9.966/00 e suas alterações. Lei
federal nº 9.433/97 e suas alterações. 14. Noções de economia ambiental: Benefícios da política am-
biental. Avaliação do uso de recursos naturais. 15. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. 16.
Sistemas de gestão ambiental: Requisitos de Sistema de Gestão Ambiental segundo a NBR-ISO
14001:2004. Avaliação de desempenho Ambiental segundo a NBR-ISO 14031:2004. Noções de Gestão
integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial. Diretrizes para Auditoria de Sistemas de
Gestão segundo a NBR-ISO 19011:2002. 17. Planejamento ambiental, planejamento territorial, ur-
banismo, vocação e uso do solo. 18. Meio ambiente e sociedade: Noções de Sociologia e de An-
tropologia. 19. Noções de valoração do dano ambiental.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ENGENHARIA CIVIL
1. Elementos de Mecânica das Estruturas. 2. Resistência dos Materiais. 3. Materiais de Cons-

trução. 4. Instalações Prediais. 5. Eletricidade. 6. Hidráulica. 7. Saneamento Básico. 8. Tecnologia Básica
do Concreto. 9. Concreto Armado. 10. Mecânica dos Solos. 11. Topografia. 12. Análise de Estruturas.
13. Edificações. 14. Transportes. 15. Técnica de Construção. 16. Fundações. 17. Estruturas de Aço. 18.
Estruturas de Concreto Armado. 19. Princípios de Arquitetura e Urbanismo. 20. Construção Civil. 21.
Apropriação, Programação e Controle. 22. Estruturas de Edifícios. 23. Conforto nas Edificações. 24.
Segurança e Manutenção de Edificações. 25. Engenharia Legal. 26. Gestão da Qualidade em Construção.
27. Conservação de Energia. 28. Noções de Segurança do Trabalho. 29. Legislação Ambiental aplicada
a Engenharia. 30. Informática aplicada à Engenharia Civil. 31. Programação, controle e fiscalização de
obras e projetos: Orçamento e composição de custos. Levantamento de quantitativos. Planejamento e
controle físico-financeiro. Acompanhamento e aplicação de recursos (medições e emissão de faturas).
Controle de materiais. 32. Licitação e contratos e Análise de contratos para execução de obras e
projetos.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

1. Introdução à Economia. 2. Ergonomia. 3. Engenharia Econômica. 4. Sistemas de infor-
mações. 5. Fundamentos de Administração. 6. Projeto e Organização do trabalho. 7. Logística. 8.
Simulação. 9. Pesquisa Operacional. 10. Gerência de Projetos 11. Probabilidade e Estatística. 12. Noções
de Engenharia Ambiental. 13. Contabilidade Gerencial. 14. Planejamento das Instalações. 15. Ad-
ministração Financeira. 16. Planejamento e Controle da Produção. 17. Planejamento Estratégico. 18.
Projeto de Produto. 19. Noções de Marketing. 20. Gerência de Manutenção. 21. Controle da Qualidade.
22. Gerência da Qualidade.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ENGENHARIA MECÂNICA
1. Mecânica-Estática: Equilíbrio dos corpos rígidos. Análise de estruturas. Esforços em barras,

vigas, eixos e cabos. Cargas distribuídas. Diagramas de momentos fletores e forças cisalhantes. Geo-
metria das áreas. 2. Mecânica-Dinâmica: Cinemática das máquinas. Análise de esforços em maquinas.
Vibrações em máquinas. 3. Resistência dos materiais: Tensão e deformação. Carregamento axial. Torção.
Flexão. Carregamento transversal em vigas. Análise de tensões e deformações. Projetos de vigas.
Deslocamentos em vigas. 4. Elementos de máquinas: Critérios de resistência. Projeto estático. Fadiga.
Parafusos e uniões aparafusadas. Uniões soldadas. Molas. Engrenagens. Correias. Eixos e árvores de
transmissão. 5. Mecânica dos fluídos: Estática dos fluídos. Equações básicas para um volume de
controle. Análise diferencial dos movimentos dos fluídos. Escoamento incompressível. 6. Transmissão de
calor: condução unidimensional em regime permanente. Convecção. 7. Termodinâmica: Substância pura.
Trabalho e calor. Primeira lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. 8. Materiais de cons-
trução mecânica: diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Diagramas transformação-tempo-temperatura.
Temperabilidade. Tratamentos térmicos e termoquímicos. Aços carbono comuns e aços de baixa liga.
Materiais resistentes à corrosão e à oxidação. Ferros fundidos. 9. Tecnologia mecânica: Fundição.
Conformação mecânica. Usinagem. Soldagem. Ensaios de materiais-destrutivos e não destrutivos. Ins-
peção dos equipamentos - técnicas de inspeção. 10. Máquinas hidráulicas: Propriedades dos fluídos.
Escoamento de fluídos em tubulações. Classificação e características de bombas. Turbombas, clas-
sificação, características e componentes. Seleção e especificação de bombas. Desempenho da bomba
centrífuga-curvas características. Testes, instalação, operação e manutenção de bombas. Instalações de
bombeamento. 11. Manutenção: Manutenção Industrial. As diferentes formas de manutenção. Gerência
e Planejamento de manutenção - PERT - caminho crítico, nivelamento de mão de obra. 12. Eletrotécnica:
conceitos básicos de eletrotécnica. Motores de corrente alternada polifásicos e monofásicos. Trans-
formadores. 13. Lubrificação: lubrificantes. Princípios básicos de lubrificação. Lubrificação de equi-
pamentos e componentes mecânicos. 14. Qualidade e administração da produção: administração de
materiais. Formação e controle de estoques. Administração, planejamento, programação e controle de
projetos. Planejamento para a qualidade. 15. Noções de Segurança do Trabalho. 16. Legislação Am-
biental. 17. Informática aplicada à Engenharia. 18. Programação, controle e fiscalização de obras:
Orçamento e composição de custos. Levantamento de quantitativos. Planejamento e controle físico-
financeiro. Acompanhamento e aplicação de recursos (medições e emissão de faturas). Controle de
materiais. 19. Licitação e contratos e Análise de contratos para execução de obras.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - ENGENHARIA QUÍMICA
1. Princípios básicos de Engenharia Química: Sistema internacional de unidades. Massa molar,

massa específica, densidade média de misturas líquidas e gasosas. Relações de composição de misturas:
Massa, volume, quantidade de matéria. Balanço de massa em processos no regime permanente. Balanços
de massa e de energia em processos no regime permanente. 2. Termodinâmica. Leis da termodinâmica
aplicadas a sistemas abertos e fechados. Efeitos térmicos. Propriedades termodinâmicas de fluidos.
Equações de estado. Cartas termodinâmicas. Equilíbrio de fase. Equilíbrio químico. Termodinâmica dos
processos de escoamento. Ciclos a vapor. Refrigeração e liquefação. 3. Mecânica dos fluidos: Números
adimensionais. Estática e dinâmica dos fluidos. Manômetros. Equação de Bernouilli. Regimes de es-
coamento. Fator de atrito. Perda de carga em tubulações. Medição e transporte de fluidos. Curvas de
sistemas e curvas características de bombas. Carga positiva de sucção (NPSH). 4. Transferência de calor.
Mecanismos de transferência de calor. Condução unidimensional em regime permanente. Convecção
forçada no interior de tubos. Radiação de gases. Permutadores de calor. Coeficiente global e resistência
de depósito. Limites termodinâmicos. 5. Operações unitárias: Equilíbrios líquido-vapor, líquido-líquido e
líquido-sólido. Pontos de bolha e de orvalho. Destilação integral (flash). Destilação binária. Métodos
simplificados. Absorção gasosa. Número de unidades de transferência e altura equivalente. Torres
recheadas e de pratos. Extração líquido-líquido. Uso de diagramas triangulares. Umidificação e secagem.
Carta psicrométrica. 6. Matemática: Cálculo diferencial e integral. Álgebra linear. Matrizes. Solução de
equação não-linear. Séries infinitas. Equações diferenciais ordinárias. Conceitos clássicos de Estatística
(distribuição de probabilidades, médias, variância, etc.). 7. Teoria de controle de processos: Trans-
formada de Laplace. Linearização. Sistemas de primeira e segunda ordem. Função de transferência.
Conceito de ganho. Tempo morto. Sistema de controle. Estabilidade de malhas de controle. 8. Cinética
e catálise: Conversão. Velocidade de reação. Reações homogêneas e heterogêneas. Lei de Arrhenius.
Tempo e velocidade espacial. Reator de mistura. Reator tubular. Propriedades dos catalisadores. Etapas
da reação catalítica. Desativação de catalisador. 9. Química: Química geral. Funções da química orgânica
e inorgânica. Nomenclatura e propriedades físicas e químicas. 10. Processos unitários. Orgânicos,
inorgânicos e petroquímicos. 11. Química Analítica. Materiais e métodos. Controle de qualidade

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - MARKETING
Publicidade: Conceitos e finalidade da publicidade; conceitos de campanha publicitária (ob-

jetivos e processo de criação); a estrutura de agências de publicidade; análise da relação da publicidade
com a nova tecnologia das comunicações; efeitos de um a campanha sobre vendas e imagem ins-
titucional de uma empresa; concorrência entre anúncio publicitário e outras formas de divulgação da
imagem institucional de uma empresa; Planejamento de mídia; Pesquisa de opinião e de mercado.
Comunicação: teorias, conceitos e paradigmas. Papel social da comunicação: Ética. Políticas da Co-
municação. Comunicação e tecnologia: Globalização da comunicação e seus novos paradigmas. A
relação entre tecnologia e comunicação social. A comunicação global e perspectivas para o século XXI.
Massificação versus segmentação dos públicos. Legislação em comunicação social: Constituição da
República e Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR). Opinião pública: pes-
quisa, estudo e análise em busca de canais de interação com cada público específico. Comunicação e
linguagem: Gramática e ortografia da Língua Portuguesa aplicadas à prática comunicacional. Carac-
terísticas do discurso nos diferentes meios de comunicação. A edição de texto e a edição de imagens:
peculiaridades e complementaridades. Especificidades dos meios impressos, eletrônicos e digitais. Co-
municação e sociedade. Comunicação de massa, cultura e artes. Comunicação, ideologia e poder.
Especificidades dos veículos de comunicação e seus públicos. Aspectos qualitativos e quantitativos.
Estratégias de veiculação. Interação entre tipo de veiculação e mensagens. Adequação da mensagem ao
veículo e ao público-alvo. Planejamento estratégico da comunicação: Elaboração do plano de co-
municação, definição dos instrumentos e estratégias a serem utilizadas, materiais a serem utilizados para
divulgação e para controle da divulgação. Gestão da Imagem: Noções de assessoria de comunicação.
Noções de teoria das organizações e de administração. Marketing e comunicação organizacional. Fun-
damentos do marketing. Conceitos, definições, funções e sistemas mercadológicos. Marketing para
promoção institucional. Marketing cultural. Marketing Estratégico. Marketing Político. Merchandising. O
papel do marketing no contexto da gestão organizacional. Gestão estratégica da comunicação or-
ganizacional. Comunicação interna. Comunicação integrada interna e externa. Planejamento estratégico.
Pesquisas de marketing e de audiência. Análise do ambiente de marketing. Segmentação. Posicio-
namento. Composto de marketing. Comportamento da audiência. Marketing e Relações Públicas. Mar-
keting e sociedade. Responsabilidade Social e ética do marketing. Princípios de Política pública de
marketing. Administração de marketing: conceitos fundamentais, tipos de marketing, orientações de
marketing, processo de marketing. Marketing estratégico: segmentação, definição de público alvo,
posicionamento. Marketing tático: Marketing Mix, produto, preço, praça, promoção. Plano de mar-
keting.

PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO - MEDICINA
1. Atendimento a Urgências e Emergências Médicas - Atendimento Pré-Hospitalar. Portaria

GM/MS nº 2.048 de 05/11/2002. Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Regulamento Técnico.
Acidentes Com Múltiplas Vítimas. 2. Diagnóstico e tratamento Inicial das Doenças de Maior Prevalência
na População. 3. Diagnóstico, Caracterização e Tratamento das Doenças Profissionais, do Trabalho e
Relacionadas ao Trabalho. 4. Epidemiologia e Vigilância da Saúde do Trabalhador: Doenças Pro-
fissionais, Doenças Relacionadas ao Trabalho, Doenças Imunopreveníveis e Doenças de Notificação
Compulsória. 5. Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho.
Principais Correntes de Ergonomia. Legislação Brasileira relativa à Ergonomia. Manual de Aplicação da
NR 17. Organização do Trabalho. Ergonomia Cognitiva. 6. Bioestatística. Coleta de Dados. Amos-
tragem. Análise dos Dados. Apresentação Tabular e Representação Gráfica. Estudo dos Agravos à Saúde
do Trabalhador. 7. Biossegurança: Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Material
biológico. Manuseio e Descarte de Produtos Biológicos. Sistemas Regulatórios referentes à Biosse-
gurança no Brasil (Leis federais, Decretos Federais, Resoluções Ministeriais, Resoluções e Portarias da
ANVISA, Instruções Normativas da CTNBio, NR-32 do MTE). 8. Gestão em Saúde. Sistemas de Gestão
de Segurança e Saúde Ocupacional - OHSAS 18001:2007. Normas de Certificação ISO. Processos de
Auditoria. Gestão de Custos em Saúde. Sistemas de Gestão Integrada de Segurança, Meio Ambiente e
Saúde (SMS). 9. Higiene Ocupacional - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Gases e vapores.
Aerodispersóides. Ficha de informação de Segurança de Produtos Químicos. Programa de Proteção
Respiratória. Exposição ao Ruído. Programa de Conservação Auditiva. Exposição ao Calor. Meto-
dologias de Avaliação Ambiental estabelecidas pela Fundacentro. Radiações Ionizantes e Não-ionizantes.
Princípios de Radioproteção. Trabalho sob Condições Hiperbáricas. Programa de Prevenção à Exposição
Ocupacional ao Benzeno. Limites de Tolerância e de Exposição (ACGIH/MTE). 10. Toxicologia da
Indústria de Petróleo e Derivados. 11. Perigos Associados aos Agentes Químicos e Riscos à Saúde. 12.
Legislação Previdenciária relacionada à Saúde e ao Acidente de Trabalho (Lei nº 8.213/91 e suas
alterações, Instruções normativas do INSS). 13. Legislação Trabalhista relacionada com Segurança,
Medicina do Trabalho (Lei nº 6.514/77 e suas alterações, Normas Regulamentadoras, Convenções OIT).
14. Legislação relacionada a Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.656/98 e suas
alterações, Portarias do Ministério da Saúde, Resoluções e Instruções Normativas da Agência Nacional
de Saúde Suplementar). 15. Noções de Direitos Civil e Criminal relacionados com a Saúde. 16.
Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças - Níveis de Atenção à Saúde-Promoção da Saúde e
Proteção Específica. Atenção Secundária e Terciária. Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida no Tra-
balho. Programas de Saúde do Trabalhador. 17. Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador
(PNSST): Diretrizes, atribuições e interfaces. 18. Perícias médicas: Avaliações de capacidade laborativa.
Perícias para pareceres quanto a cirurgias plásticas reparadoras.
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PROFISSIONAL JÚNIOR - FORMAÇÃO SERVIÇO SOCIAL
1. Constituição e (contra) reforma do Estado brasileiro. 2. Fundamentos e história da política

social. 3. O mundo do Trabalho na era da reestruturação produtiva e da mundialização do capital. 4.
História e constituição da categoria profissional. 5. Importância da reconceituação do Serviço Social
frente ao mercado de trabalho. 6. Debate ético contemporâneo, a busca da consolidação do projeto ético-
político do Serviço Social e as respostas profissionais aos desafios de hoje. 7. Serviço Social na
contemporaneidade: debate teórico metodológico, cenário atual, condições de trabalho e caminhos
profissionais. 8. Condicionantes, conhecimentos, demandas e exigências para o trabalho do Serviço
Social em empresas. 9. Processo de Trabalho do Serviço Social. 10. Administração e planejamento em
Serviço Social. 11. A organização, o processo e as aplicações da pesquisa no contexto das organizações.
12. Atuação do Assistente Social em equipes interprofissionais e interdisciplinares. 13. Debate con-
temporâneo sobre a família e o serviço social. 14. Assessoria e consultoria organizacional. 15. Gestão de
Pessoas: Poder, cultura e subjetividade nas organizações. 16. O Serviço Social e a Saúde do Trabalhador
diante da reestruturação produtiva na empresa. 17. Fundamentos da Gestão em Saúde e Segurança:
conceitos, referenciais normativos e indicadores. 18. Qualidade de Vida no Trabalho. 19. A Atuação do
Serviço Social na prevenção dos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. 20. Fun-
damentos da gestão de Responsabilidade Social: Conceitos, referenciais normativos e indicadores. 21.
Legislação sobre os planos de benefícios da Previdência Social. 22. Legislação e Códigos relacionados
ao trabalho profissional do Assistente Social.

ANEXO IV

POSTOS CREDENCIADOS

UF Cidade Posto Contratado Endereço Bairro
AC Rio Branco CE Barão do Rio Branco Avenida Getúlio Vargas, 443 Centro
AP Macapá Cyber Play Rua General Rondon, 1467 - Sala 17 Central
AM Manaus Centro Educacional de Tempo Inte-

gral Gilberto Mestrinho - CETI
Avenida Leopoldo Péres, S/N Educandos

BA Salvador Lemos Informática Rua Clóvis Spinola, 40 Lj 69 - Pav A Politeama
BA Itabuna Acesso Net Lan House e Serviços Avenida Azia Maron, S/N, Goes Calmon Centro
CE Fortaleza Mundo Virtual Rua Guilherme Rocha, 1664 Jacarecanga
DF Brasília MR2 Inkjet Qd 708 Bl E Lj 15 Asa Norte
ES Vi t ó r i a Datacontrol Rua Nevesarmond, 535 Sala 301 Ed.

Dakar
Bento Ferreira

GO Goiânia Col Clarentiano Coração de Maria Avenida Paranaíba, 370 Setor Central
MA Açailândia Velox Cyber Rua Marly Sarney, 1010-B Centro
MA São Luis Eletronica e Cia - Informática - Lan

House
Rua Dr. Jose Murta, 202 Alemanha

MG Belo Horizonte Digital Lan Avenida Augusto de Lima, 233 Ljs
61/62 Ed Maleta

Ed Maleta

MG Uberaba Só Games Locadora, Informatica E
Vi d e o

Praça Rui Barbosa, 300 - Loja 20 Centro

MT Cuiabá Supercopy Avenida Mato Grosso, 207 Centro Norte
PA Belém Microlins Travessa São Pedro, 406 Batista Campos
PA Marabá Microlins Folha 32 Qd 02 Lt 04 Nova Maraba
PA Santarém Microlins Avenida Rui Barbosa, 500 Centro

PE Recife Comercio e Serviços de Papelaria Rua Quarenta e Oito, 244 - Lj 01 Espinheiro
PR Curitiba Cyber Café Serviços On Line Rua Tibagi, 502 Centro
PR Guarapuava Guarapuava - Net Work Rua XV de Novembro, 7209 Centro
PR Londrina Primabanca Serviços de Internet Rua Rio Grande do Sul, 50 Lj 08 Centro
RJ Rio de Janeiro Fundação Cesgranrio Rua Santa Alexandrina, 1011 Rio Comprido
RO Porto Velho Pet Cursos Rua Campos Sales, 2749 - 1º andar Centro
RR Caracaraí Alpha Cyber & Games Av Getulio Vargas, 5.470 - Sala B Centro
RS Porto Alegre EEEF Euclides da Cunha Rua Barão do Cerro Largo, 385 Menino Deus
SE Laranjeiras Alexia Cyber Lan House Praça Coronel de Faro, 05 Sala 03 Centro
SP Campinas Microlins Rua Ernesto Khulmann, 136 Centro
SP Presidente Prudente E c o o ff i c e Avenida Marechal Deodoro, 495 Vila São Jorge
SP São Paulo Logi Service Serviços de Log. Infor-

mática e Internet
Rua da Consolação, 1296 Consolação

TO Porto Nacional Net Informatica e Serviços 104 Norte - Rua NE 05, 48 Conj 03 Lt
43 Sala 02

Plano Diretor Norte

ANEXO V

CRONOGRAMA DE EVENTOS BÁSICOS

EVENTOS BÁSICOS D ATA S
Inscrições 14 a 31/12/2011
Solicitação de inscrição com isenção de taxa. 14 e 15/12/2011
Resultado dos pedidos de isenção de taxa. 2 2 / 1 2 / 2 0 11
Prazo para recurso dos(as) candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição in-
deferida.

22 e 23/12/2011

Divulgação da relação de candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida,
após recurso.

2 8 / 1 2 / 2 0 11

Entrega dos Cartões de Confirmação de Inscrição (via ECT) exclusivamente para os(as) inscritos(as) nos
postos credenciados e obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico
( w w w. c e s g r a n r i o . o rg . c o m . b r ) .

01/02/2012

Atendimento aos(às) candidatos(as) com dúvidas sobre os locais de provas, vagas reservadas ou condição
especial para realização de provas.

02 e 03/02/2012

Aplicação das provas objetivas para todos os cargos e prova discursiva para o cargo de Profissional Júnior
- Formação - Direito.

05/02/2012

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 06/02/2012
Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/aos gabaritos divulgados. 06 e 07/02/2012
Divulgação dos resultados das provas objetivas para todos os cargos, com exceção dos cargos de Profissional
Júnior - Formação - Direito e Técnico(a) de Operação Júnior. Divulgação das notas da prova discursiva para
o cargo de Profissional Júnior - Formação - Direito e convocação para o Exame de Capacitação Física para
o cargo de Técnico(a) de Operação Júnior.

08/03/2012

Vista da prova discursiva no site da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.com.br) e pedidos
de revisão da nota na prova discursiva para cargo de Profissional Júnior - Formação - Direito.

08 e 09/03/2012

Exame de Capacitação Física apenas para o cargo de Técnico(a) de Operação Jún i o r. 24 ou 25/03/2012
Divulgação dos resultados do exame de capacitação física apenas para o cargo de Técnico(a) de Operação
J ú n i o r.

10/04/2012

Interposição de eventuais pedidos de revisão do exame de capacitação física apenas para o cargo de
Técnico(a) de Operação Júnior.

10 e 11/04/2012

Divulgação e homologação do Resultado Final para todos os cargos. 26/04/2012

Ministério do Desenvolvimento Agrário
.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 232/2011 - UASG 490002

No- Processo: 55000000273201115 . Objeto: Prestação de serviços de
assistência técnica e extensão rural - ATER para municípios do Ter-
ritorio da Cidadania Zona da Mata, nos municípios de Baía da Trai-
ção, Cabedelo, Capim, Cruz do Espírito Santo, Cuité do Maman-
guape, Curral de Cima, Itaporororca, Jacaraú, Lucena, Mamanguape,
Marcação, Mari, Mataraca, Pedro Régis, Riachão do Poço, Rio Tinto,
Senata Rita, Sapé e Sobrado, localizados no Estado da Paraíba. Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXX
da Lei No- 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Melhor proposta téc-
nica apresentada na chamada pública. Declaração de Dispensa em
07/12/2011 . WILLIAM GIULIANO DOS PRAZERES . Subsecre-
tario de Planejamento, Orçamento e Administração Substituto . Ra-
tificação em 07/12/2011 . CARLOS MARIO GUEDES DE GUE-
DES. Secretário Executivo Substituto . Valor Global: R$
1.190.186,48. CNPJ CONTRATADA : 08.973.752/0001-40 EMPRE-
SA D E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO
ESTAD DA PARAIBA EMATER-PB.

(SIDEC - 07/12/2011) 490002-00001-2011NE800634

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 233/2011 - UASG 490002

No- Processo: 55000000277201195 . Objeto: Prestação de serviços de
assistência técnica e extensão rural - ATER para municípios do Ter-
ritorio da Cidadania Zona da Mata, nos municípios de Acauã, Betânia
do Piauí, Caridade do Piauí, Currau Novo do Piauí, Francisco Ma-
cêdo, Jacobina do Piauí, Massapê do Piauí, Padre Marcos, Patos do
Piauí, Paulistana, Queimada Nova, São Francisco de Assis do Piauí,
localizados no Estado do Piauí. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXX da Lei No- 8.666 de
21/06/1993. . Justificativa: Melhor proposta técnica apresentada na
Chamada Pública. Declaração de Dispensa em 07/12/2011 . WIL-
LIAM GIULIANO DOS PRAZERES . Subsecretario de Planejamen-
to, Orçamento e Administração Substituto . Ratificação em
07/12/2011 . CARLOS MARIO GUEDES DE GUEDES . Secretário
Executivo Substituto . Valor Global: R$ 899.794,61 . CNPJ CON-
TRATADA : 05.889.966/0001-45 CENTRO DE APOIO AO DE-
SENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - A D E S.

(SIDEC - 07/12/2011) 490002-00001-2011NE800634

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO No- 234/2011 - UASG 490002

No- Processo: 55000002796201198 . Objeto: Prestação de serviços de
assistência técnica e extensão rural - ATER, para o acompanhamento
de famílias em situação de extrema pobreza, para municípios do
Territorio da Cidadania Sertão do Araripe,Granito, Moreilândia, Bo-
docó, Ipubi, Araripina e Exu, localizados no Estado de Pernambuco.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso
XXX da Lei No- 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Melhor proposta
técnica apresentada na chamada pública. Declaração de Dispensa em
07/12/2011 . WILLIAM GIULIANO DOS PRAZERES . Subsecre-
tario de Planejamento, Orçamento e Administração Substituto . Ra-
tificação em 07/12/2011 . CARLOS MARIO GUEDES DE GUE-
DES. Secretário Executivo Substituto . Valor Global: R$
1.224.160,57. CNPJ CONTRATADA : 35.449.743/0001-28 CENTRO
DE HAB E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO ARARI-
PE.

(SIDEC - 07/12/2011) 490002-00001-2011NE800634

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO No- 85/2011 - UASG 490002

No- Processo: 55000001700201174.
DISPENSA No- 188/2011 Contratante: MINISTERIO DO DESEN-
VOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 00000000000191.
Contratado : BANCO DO BRASIL SA -Objeto: Prestação de serviços
pelo pelo CONTRATADO, na operacionalização de ações do Pro-
grama Territórios da Cidadania - PTC no âmbito do MDA, geridos
pela CONTRATANTE, lastreados com recursos de Custeio das Trans-
ferências Obrigatóriasconsignados no Orçamento Geral da União.
Fundamento Legal: Lei 8.66/93. Vigência: 06/12/2011 a 06/12/2012.
Valor Total: R$70.000,00. Fonte: 100000000 - 2011NE801868 Fonte:
100000000 - 2011NE801869. Data de Assinatura: 06/12/2011.

(SICON - 07/12/2011) 490011-00001-2011NE800634

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA

RETIFICAÇÃO

No Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato CRT/DF
69100/2006, publicado no DOU No- 234, de 7 de dezembro de 2011,
Seção 3, página 159, onde se lê: "...65100/2006...", leia-se
"...69100/2006...".
(GABT-2)

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NA AMAZONIA

LEGAL

EXTRATO DE CONTRATO No- 24/2011 - UASG 133003

No- Processo: 56377000123201198.
PREGÃO SRP No- 1/2011 Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado:
05316044000149. Contratado : SENSORES GEOPROCESSAMEN-
TO E -ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA.. Objeto: Contratação de
serviços topográficos, referente o Lote 18 - Mato Grosso. Funda-
mento Legal: Lei 8.666/1993. Vigência: 08/11/2011 a 12/12/2012.
Valor Total: R$1.711.281,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800123.
Data de Assinatura: 08/11/2011.

(SICON - 07/12/2011) 373083-37201-2011NE800010

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO No- 10/2011 - UASG 373045

No- Processo: 54130001015201108 . Objeto: Atender despesas com
pagamento de taxas de licenciamento ambiental, para a concessão de
licença ambiental feitas pleo INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE- ICMBio. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei No-

8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Invibilidade de competição. De-
claração de Inexigibilidade em 06/12/2011 . LUIZ GILBERTO COS-
TA PEREIRA . Chefe da Divisão Administrativa do Incra/ce . Ra-
tificação em 06/12/2011 . RAIMUNDO CRUZ PINTO . Superin-
tendente Regional do Incra/ce . Valor Global: R$ 10.000,00 . CNPJ
CONTRATADA : 08.829.974/0026-42 INSTITUTO CHICO MEN-
DES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE.

(SIDEC - 07/12/2011) 373045-37201-2011NE800039

EXTRATO DE TERMO ADITIVO No- 6002/2011-UASG 373045

Número do Contrato: 6000/2010.
No- Processo: 54130001902201097.
PREGÃO SISPP No- 3/2010 Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado:
08026009000183. Contratado : LOKAL RENT A CAR LTDA EPP -
Objeto: Constitui objeto deste Segundo Termo Aditivo, alteral a Ra-
zão Social da Contratada de EMPRESA A M DE ALMEIDA TERTO
para LOKAL RENT A CAR LTDA-ME permanecendo com o mesmo
CNPJ/MF, sob o No- 08.026.009/0001-83 e o mesmo endereço com
sede em Teresina-PI à Av. Centenário No- 1230, Bairro Aeroporto.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Data de Assi-
natura: 05/12/2011.

(SICON - 07/12/2011) 373045-37201-2011NE800039




