
Nº 172, sexta-feira, 5 de setembro de 2008180 3ISSN 1677-7069

7.15. A inscrição do candidato implicará conhecimento e
aceitação das condições estabelecidas neste edital e em outros a serem
publicados, das quais não poderá haver alegação de desconhecimen-
to.

7.16. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital
somente poderão ser feitas por meio de editais de retificação, pu-
blicados no Diário Oficial da União e divulgados no endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh e no endereço informado no subitem 2.4.1.

7.17. O candidato deverá observar rigorosamente o edital,
comunicados e retificações de editais (caso ocorram).

7.17.1. É de inteira responsabilidade do candidato acom-
panhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados.

7.18. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da
Associação das Pioneiras Sociais.

ANEXO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

OPERADOR DE MANUTENÇÃO - JARDINAGEM
(JARDINEIRO)

1. Conhecimentos específicos - Matemática aplicada às ati-
vidades específicas do cargo. Noções de combate a pragas e adubos:
Produtos utilizados como defensivos agrícolas e fertilizantes. Equi-
pamentos de trabalho: Função e operação das principais ferramentas e
equipamentos empregados nas tarefas de jardinagem. Manutenção,
preparação e execução de jardins, canteiros e vasos: Procedimentos
para realização e manutenção de jardins envolvendo irrigação, poda,
preparo e outros. Segurança do trabalho: Noções de uso de equi-
pamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção
coletiva (EPC). Proteção da área de trabalho. Meio ambiente: Noções
de preservação de recursos naturais, flora e fauna. 2. Língua Por-
tuguesa - Fonologia: Fonologia. Ortografia. Acentuação gráfica. Va-
riações lingüísticas: O universo da linguagem. Morfologia: Elementos
estruturais da palavra. Processos de formação de palavras. Substan-
tivo. Artigo. Adjetivo. Numeral. Pronome. Verbo. Advérbio. Pre-
posição. Conjunção. Interjeição. Sintaxe: Sujeito. Verbo e predicado.
Termos relacionados ao verbo. Termos relacionados a nomes e vo-
cativo. Período composto: orações subordinadas substantivas, orações
subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais. Período
composto por coordenação. Período composto por coordenação e su-
bordinação. Pontuação. Concordância nominal. Concordância verbal.
Regência nominal e verbal. Crase. Colocação pronominal. Figuras de
linguagem: Linguagem figurada. Leitura e interpretação de texto.

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 45/2008

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), pessoa jurídica
de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, autorizada pela Lei nº 8.246, de 22 de outubro de
1991, e criada pelo Decreto nº 371, de 20 de dezembro de 1991, torna
público realização de processo de seleção pública para o cargo de
Operador de Manutenção - Pintura (Pintor) - para as unidades da
Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação.

1. Das disposições preliminares
1.1. O processo de seleção pública será regido por este edi-

tal.
1.2. Dos pré-requisitos
- Ensino fundamental (1º grau) completo, comprovado por

meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação (MEC);

- 6 (seis) meses de experiência profissional como pintor ou
em cargo compatível à função, comprovada em Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS). No caso de Regime Estatutário, de-
claração original que comprove vínculo empregatício e as atividades
desenvolvidas.

1.3. Das principais atribuições do cargo
Realizar serviços de pintura de móveis, equipamentos, es-

quadrias metálicas, madeiras e executar serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva na área de pintura.

1.4. Este processo destina-se ao preenchimento de 2 (duas)
vagas, sendo 1 (uma) vaga reservada para candidato portador de
deficiência.

1.4.1. Os candidatos aprovados que não tenham obtido a
classificação até o limite do número de vagas indicado no item 1.4.
permanecerão no cadastro reserva, para possível aproveitamento fu-
turo, de acordo com a necessidade da APS, respeitados a ordem de
classificação e o prazo de validade deste processo.

1.4.2. Os candidatos portadores de deficiência concorrerão a
todas as vagas, sendo-lhes reservado, de acordo com o disposto no
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o percentual de 5%
(cinco por cento), observada a classificação obtida. As orientações
para estes candidatos estão descritas no capítulo 5 deste edital.

2. Das inscrições
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 17 a

26/9/2008.
2.2. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via

internet.
2.3. Os candidatos que necessitarem de qualquer tipo de

atendimento diferenciado, para a realização das provas deste pro-
cesso, deverão solicitá-lo no ato da inscrição, pelo preenchimento do
campo especificado na ficha de inscrição, encaminhando, conforme
item 2.4., laudo médico ou requerimento explicitando os recursos
especiais necessários.

2.3.1. A solicitação será atendida obedecendo a critérios de
viabilidade e razoabilidade.

2.3.2. A não-solicitação de atendimento diferenciado, no ato
da inscrição, implicará a sua não-concessão nos dias de realização das
provas deste processo, salvo nos casos de força maior.

2.3.3. A candidata que possuir necessidade de amamentar,
durante a realização das provas deste processo, deverá levar um
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e
que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não
atender a esta condição não poderá realizar as provas deste pro-
cesso.

2.4. O candidato portador de deficiência, que necessitar de
tempo adicional para realização das provas ou que necessitar de
recursos especiais para sua realização, deverá entregar requerimento
acompanhado de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência e/ou por laudo médico, até 3 (três) dias úteis subseqüentes
ao último dia do período de inscrições.

2.4.1. A documentação mencionada no item 2.4. deverá ser
entregue pessoalmente ou por terceiros à Área de Recursos Humanos
do Centro de Reabilitação Infantil da Rede SARAH/Rio de Janeiro -

Av. Salvador Allende, s/nº, Ilha da Pombeba, Recreio dos Ban-
deirantes, Rio de Janeiro-RJ.

2.4.2. As solicitações de que trata o item 2.4. serão via-
bilizadas mediante parecer da Junta Médica da Rede SARAH de
Hospitais de Reabilitação.

2.4.3. O recibo de entrega de documentação, expedido pela
APS, será considerado documento de comprovação do encaminha-
mento da referida documentação no período estabelecido neste edital.
Deverá ser apresentado à Área de Recursos Humanos, caso faça-se
necessário.

2.4.4. O laudo médico (original ou cópia simples) terá va-
lidade, exclusivamente, para este processo de seleção pública. Não
será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias deste do-
cumento.

2.5. A confirmação do atendimento diferenciado será di-
vulgada em 7/11/2008, no endereço eletrônico www.sarah.br/rh.

2.5.1. O candidato disporá de vinte e quatro horas, a partir da
divulgação citada no item 2.5., para contestar, por escrito, as razões
do indeferimento, pessoalmente ou por terceiros, no endereço in-
formado no subitem 2.4.1. Após este período, não serão aceitos pe-
didos de revisão.

2.6. O valor da taxa de inscrição será de R$ 48,00 (quarenta
e oito reais).

2.6.1. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição.

2.6.2. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa
de inscrição para terceiros ou para outros processos seletivos pro-
movidos pela Associação das Pioneiras Sociais.

2.6.3. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por
cheque.

2.7. Dos procedimentos para inscrição
2.7.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via in-

ternet, no período estabelecido neste edital, por meio do endereço
eletrônico www.sarah.br/rh, até as vinte e uma horas do último dia do
período de inscrição.

2.7.2. Para os candidatos que não conseguirem acesso à
internet, serão disponibilizados computadores para realização das ins-
crições, no horário das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas, no período
estabelecido neste edital, no Centro de Reabilitação Infantil da Rede
SARAH/Rio de Janeiro, no endereço informado no subitem 2.4.1.

2.7.3. A APS não se responsabiliza por solicitações de ins-
crição via internet não recebidas por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

2.7.4. As inscrições serão efetivadas, exclusivamente, me-
diante o preenchimento de todos os campos obrigatórios da ficha de
inscrição e o pagamento da taxa de inscrição.

2.7.4.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efe-
tuado, a favor da Associação das Pioneiras Sociais, por meio de
boleto bancário, até o último dia do período de inscrição.

2.7.4.2. O boleto bancário estará disponível no endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh. Deverá ser impresso para pagamento da taxa
de inscrição após conclusão do preenchimento da ficha de inscri-
ção.

2.7.5. O candidato inscrito assume total responsabilidade pe-
las informações prestadas no ato da inscrição, arcando com as con-
seqüências de eventuais erros no preenchimento da ficha de ins-
crição.

2.7.6. Dispõe a APS do direito de excluir deste processo de
seleção pública aquele que não preencher o formulário de inscrição de
forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente in-
verídicos.

2.8. Dos procedimentos para devolução de taxa de inscri-
ção

2.8.1. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
será reembolsado ao candidato que desistir de participar deste pro-
cesso de seleção pública, desde que solicitado formalmente à As-
sociação das Pioneiras Sociais até 11/11/2008.

2.8.1.1. A solicitação formal deverá ser entregue pessoal-
mente ou por terceiros à Área de Recursos Humanos do Centro de
Reabilitação Infantil da Rede SARAH/Rio de Janeiro, no endereço
informado no subitem 2.4.1.

2.8.1.2. A solicitação formal deverá conter as seguintes in-
formações: número do processo de seleção pública; dados de iden-
tificação do candidato inscrito - nome completo, número da carteira
de identidade, número de inscrição no processo de seleção pública;
dados bancários da conta corrente ou conta poupança para depósito
do valor da taxa de inscrição - nome e número do Cadastro de Pessoa
Física (CPF) do titular da conta, nome e número do banco, número da
agência e da conta - e assinatura do candidato de acordo com o
documento oficial de identificação, cuja fotocópia deverá ser entregue
anexa à solicitação.

2.8.1.2.1. O recibo de entrega de documentação, expedido
pela APS, será considerado documento de comprovação da referida
documentação, no período estabelecido neste edital. Deverá ser apre-
sentado à Área de Recursos Humanos, caso faça-se necessário.

2.8.2. Solicitações de reembolso que não contemplem as
informações solicitadas no subitem 2.8.1.2. não serão atendidas.

2.9. Do cartão de inscrição
2.9.1. O candidato poderá confirmar sua inscrição, em

7/11/2008, acessando o endereço eletrônico www.sarah.br/rh ou con-
sultando a relação dos candidatos inscritos no processo de seleção
pública, a ser divulgada no endereço informado no subitem 2.4.1.

2.9.2. O cartão de inscrição é o único comprovante de ins-
crição do candidato no processo de seleção pública e serve também
como comunicação do local e horário de realização da prova escrita
objetiva. Será enviado, pela Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos (ECT), ao endereço indicado pelo candidato na ficha de
inscrição ou poderá ser impresso pelo candidato, a partir de
7/11/2008, por meio do endereço eletrônico www.sarah.br/rh.

2.9.2.1. Para os candidatos que não conseguirem acesso à
internet, e não receberem o cartão de inscrição até o dia 8/11/2008,
serão disponibilizados computadores para impressão do cartão de
inscrição, no horário das 9 (nove) às 17 (dezessete) horas, nos dias 10
e 11/11/2008, no Centro de Reabilitação Infantil da Rede SA-
RAH/Rio de Janeiro, no endereço informado no subitem 2.4.1.

2.9.2.1.1. O candidato deverá responsabilizar-se por tomar
conhecimento do local, data e horário de realização da prova escrita
objetiva.

2.9.3. É obrigação do candidato conferir as informações con-
tidas no cartão de inscrição. Erros de informação deverão ser cor-
rigidos no dia de realização da prova escrita objetiva, pelo pre-
enchimento de formulário específico, a ser disponibilizado pelos fis-
cais de sala.

3. Do processo de seleção pública
3.1. Da prova escrita objetiva
3.1.1. A prova escrita objetiva tem caráter eliminatório e

classificatório.
3.1.2. A prova escrita objetiva versará sobre conhecimentos

específicos da área e da língua portuguesa (vide conteúdo progra-
mático em anexo). Será realizada em 23/11/2008, no Rio de Janeiro-
RJ, em local e horário a serem especificados no cartão de inscri-
ção.

3.1.2.1. O local e o horário de realização da prova escrita
objetiva serão também divulgados em 7/11/2008, no endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh e no endereço informado no subitem 2.4.1.

3.1.2.2. São de responsabilidade exclusiva do candidato a
identificação correta do local de realização desta prova e o com-
parecimento no horário determinado.

3.1.2.3. O gabarito oficial preliminar da prova escrita ob-
jetiva será divulgado em 25/11/2008, no endereço eletrônico www.sa-
rah.br/rh e no endereço informado no subitem 2.4.1.

3.1.2.4. O resultado da prova escrita objetiva e o gabarito
oficial definitivo serão divulgados em 5/12/2008, no endereço ele-
trônico www.sarah.br/rh e no endereço informado no subitem 2.4.1.

3.1.2.5. O critério de aprovação na prova escrita objetiva será
estabelecido por meio de análise estatística, considerando-se média e
desvio padrão dos resultados obtidos pelos candidatos.

3.2. Da prova técnico-situacional
3.2.1. A prova técnico-situacional tem caráter eliminatório e

classificatório.
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3.2.2. A prova técnico-situacional consistirá de questiona-
mento oral sobre temas e situações práticas relacionados ao exercício
profissional. Os candidatos serão avaliados em grupo por uma banca
de examinadores. Será realizada no período de 8/12/2008 a
17/1/2009, no Rio de Janeiro-RJ, conforme agenda a ser divulgada
em 5/12/2008, com o resultado da prova escrita objetiva, no endereço
eletrônico www.sarah.br/rh e no endereço informado no subitem
2.4.1.

3.2.2.1. São de responsabilidade exclusiva do candidato a
identificação correta do local de realização desta prova e o com-
parecimento no horário determinado. Não será concedido reagen-
damento da prova técnico-situacional.

3.2.2.2. O resultado da prova técnico-situacional será di-
vulgado no período de 8/12/2008 a 17/1/2009, no endereço eletrônico
www.sarah.br/rh e no endereço informado no subitem 2.4.1.

3.2.2.3. Serão aprovados nesta prova os candidatos que ob-
tiverem nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos percentuais do
total de 100 (cem) pontos.

3.3. Da prova prática
3.3.1. A prova prática tem caráter eliminatório e classifi-

catório.
3.3.2. A prova prática consistirá de atividade prática re-

lacionada às atribuições específicas do cargo. Será realizada no pe-
ríodo de 8/12/2008 a 17/1/2009, no Rio de Janeiro-RJ, conforme
agenda a ser divulgada com o resultado da prova técnico-situacional,
no endereço eletrônico www.sarah.br/rh e no endereço informado no
subitem 2.4.1.

3.3.3. São de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta do local de realização desta prova e o compare-
cimento no horário determinado. Não será concedido reagendamento
da prova prática.

3.3.4. O resultado da prova prática será divulgado em
20/1/2009, no endereço eletrônico www.sarah.br/rh e no endereço
informado no subitem 2.4.1.

3.3.5. O critério de aprovação na prova prática será es-
tabelecido por meio de análise estatística, considerando-se média e
desvio padrão dos resultados obtidos pelos candidatos.




