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3.1.2. O candidato que estiver concorrendo na condição de portador
de deficiência deverá, em caso de convocação para a fase de pré
admissional, submeter-se a exame médico clinico e a exames com-
plementares realizado por Serviço Médico indicado pela RIOTRILHOS,
que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como
deficiente ou não. Os referidos exames médicos serão realizados a
expensas da RIOTRILHOS.

4. Processo Seletivo
4.1. O processo seletivo será composto de Prova Escrita, de caráter
eliminatório e classificatório, quando será exigida a apresentação de
comprovante de inscrição.

5. Inscrições
5.1. As inscrições para o processo seletivo para ingresso nos cursos
de aprendizagem estarão abertas no dia 28/08/2017, no horário de
09:00h às 12:00h, considerando-se o horário oficial do Rio de Janeiro,
unicamente no posto de atendimento do SENAI Laranjeiras, localizado
na Rua Esteves Junior, nº. 47, Laranjeiras - Rio de Janeiro / RJ -
referência: próximo à Praça São Salvador.

5.2. A inscrição será efetuada pelo candidato ou, no seu impedimento,
por seu responsável legal, devidamente identificado, quando deverão
ser apresentados os seguintes documentos originais do candidato:
carteira de identidade; CPF; carteira de trabalho; comprovante de re-
sidência; comprovante de escolaridade constando série e turno em
que está matriculado ou certificado de conclusão de curso ou histórico
escolar (com data de emissão com antecedência máxima de 30 dias
da inscrição).

5.3. No ato da inscrição, todos os pré-requisitos com exceção dos
exames médicos pré admissionais, deverão ser comprovados pelo
candidato, sendo eliminado desta seleção aquele que não apresentar
a devida comprovação.

5.4 Candidatos com deficiência.
5.4.1 Aos candidatos com deficiência serão reservadas 10% (dez por
cento) do total das vagas oferecidas neste processo seletivo, de acor-
do com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal, Decreto 3.298,
de 20.12.99 e suas alterações, e Decreto 5.296/04 e suas altera-
ções.

5.4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enqua-
drarem nas categorias discriminadas nos Decretos 3.298/99 e
5.296/04.

5.4.3. No ato da inscrição, o candidato com deficiência, deverá de-
clarar essa condição e a deficiência da qual é portador, informando se
deseja concorrer às vagas destinadas aos deficientes.

5.4.4. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição,
não declarar essa condição, não poderá interpor recurso alegando ser
deficiente.

5.4.5. O candidato aprovado e classificado no processo seletivo, quan-
do convocado para as comprovações necessárias, deverá apresentar
à equipe responsável pela avaliação das condições de saúde, laudo
médico (original) atestando a espécie e grau ou nível da deficiência
declarada, com a correspondente Classificação Internacional de Doen-
ça - CID-10, e provável causa da deficiência. O referido laudo será
retido e anexado ao processo préadmissional, para possíveis audito-
rias.
5.4.6. Caso a deficiência declarada na ficha de inscrição, não se com-
prove, o candidato será eliminado da lista de aprovados portadores de
deficiência e reclassificado na lista geral de aprovados, de acordo
com sua pontuação.

5.4.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas
aos portadores de deficiência, estas serão preenchidas pelos demais
candidatos, com estrita observância à ordem de classificação.

5.4.8. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições espe-
ciais previstas no Decreto 3.298/99, participarão do processo seletivo
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se re-
fere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ho-
rário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.

5.4.8.1 As condições especiais solicitadas pelo candidato para reali-
zação da prova serão analisadas, e atendidas segundo critérios de
viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado do atendimento ou não
de sua solicitação.

5.4.9. O candidato que no ato da inscrição se declarar pessoa com
deficiência, se aprovado no processo seletivo, terá seu nome publi-
cado na lista geral dos aprovados, de acordo com a pontuação obtida
e em lista específica às pessoas com deficiência.

5.5. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, e, em
seus anexos, dos quais não poderá alegar desconhecimento.

5.6. O candidato somente será considerado inscrito nesta seleção
após ter cumprido todas as instruções descritas neste Edital e em
seus Anexos.

6. Prova Escrita
6.1. A Prova Escrita de Português e de Matemática será composta de
20 questões do tipo objetiva, sendo 10 questões de cada disciplina,
com uma única resposta certa que observarão o conteúdo programá-
tico relacionado a seguir:

Português:
- Compreensão e interpretação de textos literários e/ou informativos,
extraídos de livros, revistas e jornais.
- Interpretação de textos verbais, não-verbais e mistos: quadrinhos, ti-
ras, outdoors, propagandas, anúncios, etc.
- Nova ortografia.
- Acentuação gráfica.
- Pontuação.
- Crase.
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
- Morfossintaxe: classes de palavras: estrutura, formação, flexão e
emprego no contexto da enunciação.
- Frase, oração e período.
- Termos da oração e suas funções morfossintáticas.
- Relações sintático-semânticas entre as orações de um período.
- Processo de coordenação e de subordinação.
- Sintaxe de concordância e regência.
- Semântica: sinônimos e antônimos.
- Conotação e denotação.
- Figuras de Linguagem.
- Redação de correspondências oficiais.

Matemática:
- Regra de três simples e composta
- Juros simples e compostos
- Porcentagem
- Probabilidade (arranjo e permutações)
- Razão e Proporção
- Cálculo de área
- Perímetro
- Raciocínio lógico
- Média aritmética
- Análise combinatória.

7. Realização da Prova Escrita
7.1. A Prova Escrita será realizada na Rua Esteves Junior, nº 47, La-
ranjeiras/RJ, no dia 11/09/2017, das 9:00h às 12:00h.

7.2. Qualquer alteração quanto ao local e dia de realização da prova
escrita será informada antecipadamente aos candidatos.

7.3. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas.

7.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar
a Prova com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário previsto
para o fechamento dos portões de acesso ao local de prova, munido
de caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul, prancheta e

documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e as-
sinatura. Será exigida a apresentação do documento original, não sen-
do aceita fotocópia, ainda que autenticada.

7.4.1. O candidato que não apresentar documento oficial de identida-
de não realizará as provas.

7.4.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documen-
to oficial de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá
ser apresentado documento que comprove o registro do fato em ór-
gão policial, expedido no máximo em 30 dias, sendo o candidato sub-
metido à identificação especial.

7.4.3. Somente poderão realizar a Prova Escrita aqueles candidatos
que apresentarem o comprovante de inscrição no processo seletivo.

7.5. O não comparecimento, qualquer que seja a alegação, acarretará
a eliminação automática do candidato.

7.6. Não será permitido ao candidato entrar no local de realização das
provas após o horário previsto.

7.7. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala
de prova, sem autorização e acompanhamento da fiscalização.

7.8. O candidato deverá conferir as informações contidas no material
recebido e, caso identifique algum erro, este deverá ser informado ao
fiscal de sala.

7.9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova
e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata de
suas respectivas assinaturas.

7.10. Será eliminado desta seleção o candidato que:

a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões ou rea-
lizar a prova em local diferente do designado;
b) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação
com outro candidato ou pessoa não autorizada;
c) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e
similares, tablets, telefones celulares ou qualquer tipo de consulta du-
rante o período de realização de sua prova, quer seja na sala de pro-
va ou nas demais dependências do local de prova;
d) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
e) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, ou proceder de for-
ma a perturbar a ordem e a tranqüilidade necessária à realização da
prova;
f) descumprir qualquer das instruções contidas na prova;
g) não realizar a prova, ausentar-se da sala de prova ou do local de
espera sem justificativa ou sem autorização, após ter assinado a lista
de presença;
h) deixar de devolver a Prova Escrita ou de assinar a lista de pre-
sença;
i) não atender às determinações do presente Edital e de seus Ane-
xos.

8. Classificação

8.1. A pontuação total da Prova Escrita será de 20 (vinte) pontos,
subdivididos igualmente por cada disciplina:
a) Português - 10 (dez) pontos,
b) Matemática - 10 (dez) pontos.

8.2. Estará automaticamente eliminado desta seleção aquele candida-
to que obtiver nota inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos acertos
em pelo menos uma das citadas disciplinas.

8.3. Será outorgada pontuação extra de 10 (dez) pontos para os can-
didatos que comprovarem documentalmente, por declaração escolar
do ano corrente ou por certificado de conclusão de curso, ser aluno
de escola pública ou ter concluído o curso em escola pública. A re-
ferida declaração deverá ser entregue no dia da prova, após a sua
realização, e, será anexada à mesma pelo fiscal de sala.

8.4. A nota final do candidato será calculada considerando-se o so-
matório algébrico da pontuação obtida na Prova Escrita, respeitando-
se a pontuação mínima exigida no item 8.2 deste Edital, acrescida da
pontuação adicional de que trata o item 8.3 deste Edital.

8.5. Os candidatos aprovados serão ordenados e classificados por no-
ta, até o dobro do número de vagas estabelecidas neste Edital, e, os
demais candidatos que excederem este número serão desclassifica-
dos.

8.6. Os candidatos classificados que excederem o número de vagas
definido neste Edital ficarão em lista de espera para possível apro-
veitamento, por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de
publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro.

8.7. Após o prazo de 90 (noventa) dias, os candidatos que estiverem
na lista de espera e que não forem convocados, serão desclassifica-
dos.

8.8. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação,
será obedecido o seguinte critério de desempate:

1º) ser aluno de escola pública;
2º) maior nota na prova de Português;
3º) maior nota na prova de Matemática;
4º) maior idade.

9. Resultado
9.1. O resultado final da presente seleção será publicado no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, com previsão para publicação no
dia 18/09/2017.
9.2. Todas as informações relativas à contratação, deverão ser obtidas
na Companhia de Transportes Sobre Trilhos, após a publicação do re-
sultado final.

10. Contratação
10.1. O candidato aprovado e classificado, obedecendo à estrita or-
dem de classificação, e, de acordo com as regras previstas neste Edi-
tal e respectivos Anexos, será convocado por correspondência direta:
Carta com Aviso de Recebimento (AR) ou Telegrama, a comparecer
na Companhia de Transportes Sobre Trilhos.

10.2. Os candidatos convocados deverão apresentar, na data, horário
e local indicado, os seguintes documentos (original e cópia): Carteira
de Identidade, Cartão de Identificação do CPF, Certidão de Nascimen-
to, Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia das duas primei-
ras folhas), Título de Eleitor (para os maiores de 18 anos), Certificado
de Reservista (para homens maiores de 18 anos), Comprovante de
Residência, 02 (duas) fotos coloridas 3 X 4, Declaração da Instituição
de Ensino informando se o aluno está devidamente matriculado em
que curso, ano/série e turno escolar ou Certificado de conclusão de
curso. Protocolos não serão aceitos.

10.2.1. Os candidatos menores de 18 anos deverão comparecer
acompanhados do seu representante legal. É condição para o repre-
sentante legal do candidato, a apresentação dos seguintes documen-
tos (original e cópia): Carteira de Identidade e Cartão de Identificação
do C P F.

10.3. No caso de impedimento para comparecimento na data indicada
na convocação, o candidato, ou seu representante legal, terá o prazo
improrrogável de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data aprazada
para seu comparecimento, devendo apresentar justificativa de sua au-
sência e a documentação necessária para continuidade no processo
seletivo.

10.4. A aprovação e classificação final nesta seleção não asseguram
ao candidato o direito de ingresso automático na vaga de aprendiz,
mas apenas a expectativa de ser nele admitido segundo a rigorosa
ordem classificatória.

10.5. A contratação fica condicionada ao atendimento dos requisitos e
aprovação em exames médicos pré admissionais, conforme subitens
3.1, 3.1.1 e 3.1.2 deste Edital e ao atendimento às condições cons-
titucionais e legais.

10.6. A não comprovação de quaisquer dos requisitos definidos no
presente edital, acarretará a desclassificação e consequente elimina-
ção do candidato.

11. Matrícula e Curso de Aprendizagem
11.1. Após a contratação, os aprendizes serão matriculados, obriga-
toriamente, no SENAI Laranjeiras, localizado na Rua Esteves Junior,
nº 47, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, onde realizarão o Curso de As-
sistente Administrativo, com carga horária de 960 horas e data de iní-
cio prevista para 23/1012017.

11.1.1. Para a realização da matrícula no curso de aprendizagem, os
aprendizes deverão apresentar ao SENAI Laranjeiras os seguintes do-
cumentos (original e cópia): Carteira de Identidade, Cartão de Iden-
tificação do CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia das
duas primeiras folhas), Título de Eleitor (para os maiores de 18 anos),
Certificado de Reservista (para os homens maiores de 18 anos),
Comprovante de Residência, Declaração da Instituição de Ensino em
que esteja regularmente matriculado ou Certificado de Conclusão de
Curso.

11.2. O curso será ministrado no turno da manhã, no horário de 8:00h
às 12:00h.

11.2.1. O não cumprimento das normas estabelecidas para o curso de
aprendizagem, o desempenho insuficiente do jovem, falta disciplinar
grave ou ausência injustificada à escola que implique perda do ano
letivo, poderão acarretar a extinção do contrato de aprendizagem.

12. Das Disposições Gerais
12.1. O SENAI Laranjeiras fornecerá, ao término do contrato de
aprendizagem, certificado de qualificação profissional, àqueles que
atingirem o índice mínimo de 70% de aproveitamento e 75% de fre-
qüência em cada unidade curricular do curso. No Certificado deverá
constar o curso oferecido, com a respectiva carga horária e desem-
penho obtido (grau outorgado) pelo aprendiz.

13. Casos Omissos
13.1. Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão
analisados pelo setor de Educação profissional do SENAI Laranjeiras
em articulação com a RIOTRILHOS.

ANEXO I

Curso/ Perfil: Assistente Administrativo
Competências Gerais: prestar serviços de apoio e suporte às ativi-
dades administrativas, cumprindo as rotinas de processos estabeleci-
dos com foco na otimização e dentro dos padrões de qualidade re-
queridos.
Duração: 10 meses.
Turno: Manhã.
Pré-Requisitos:
- Ter nascido entre 23/10/2003 e 17/01/1995;
- Estar cursando ou ter concluído o ensino médio;
- Ser considerado apto no exame médico pré-admissional.
Vagas - Cotistas: 09 (nove)
Vaga - Cotista PCD: 01(uma)

ANEXO II

Exames Médicos Pré-admissionais (Relação mínima)

Masculino
Sangue: hemograma completo, grupo sanguíneo e fator RH, glicose,
ácido úrico, uréia e creatinina e VDRL; Oftalmológico;
Urina: EAS; Fezes: Parasitológico; RX de Tórax PA e Perfil e Vacina:
ATT.

Feminino
Sangue: hemograma completo, grupo sanguíneo e fator RH, glicose,
ácido úrico, uréia e creatinina e VDRL; Oftalmológico; Urina: EAS; Fe-
zes: Parasitológico; RX de Tórax PA e Perfil; Exame ginecológico /
citológico e Vacina: ATT.

Id: 2049134

Secretaria de Estado do Ambiente

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL Nº 06/2017. PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por
intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, o Instituto Es-
tadual do Ambiente - INEA, e a Empresa Dois Arcos Construções e
Gestão de Resíduos LTDA. OBJETO: O presente TERMO de Com-
promisso tem por objeto estabelecer a medida de compensação am-
biental, prevista no artigo 36, da Lei Federal nº 9.985/00, que instituiu
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, bem como na Lei
Estadual nº 6.572/13, alterada pela Lei Estadual nº 7.601/15, mediante
expressa opção da Compromissada pela forma de execução prevista
no artigo 3° da supramencionada Lei Estadual. VALOR: 16.193,21
(dezesseis mil cento e noventa e três reais e vinte e um centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07/08/2017. FUNDAMENTO LEGAL: PROC.
Nº E-07/002.11204/2013

Id: 2050267

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2016
- ASL-DP.
OBJETO: GESTÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL
PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DA CEDAE, DIVIDIDOS EM:
DIVIDIDOS EM: LOTE I: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA
DIA E NOITE E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL -
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; LOTE II: SERVIÇOS DE VIGILÂN-
CIA DESARMADA DIA E NOITE - DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO; LOTE III: SERVIÇOS DE VIGIA DIA E
NOITE E RECEPCIONISTAS - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO;
LOTE IV: SERVIÇOS DE VIGIA DIA E NOITE - DEMAIS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES comunica que se encontra à dis-
posição dos interessados no Portal de Compras Caixa, no endereço
eletrônico www.caixa.gov.br ou www.cedae.com.br/licitacao, a Errata
03 com as alterações efetuadas no Edital do Pregão Eletrônico em
epígrafe e informa, ainda, que a licitação se mantem adiada sine die.

Id: 2050211

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CN Nº 001/2017-ASL-1.1
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPOS ELÍSEOS - MUNICÍPIO
DE DUQUE DE CAXIAS.
A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES comunica que encontra-se à dis-
posição dos interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ER-
RATA Nº 1 ao Edital.

Id: 2050212

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CN Nº 203/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) ESCRITÓRIOS DE ADVO-
CACIA, PARA PATROCÍNIO, SEM EXCLUSIVIDADE, DE PROCES-
SOS JUDICIAIS EM TRÂMITE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO.
A ASSESSORIA DE LICITAÇÕES comunica aos interessados que a
licitação em epígrafe teve sua realização adiada sine die.

Id: 2050213
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