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COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL Nº 01/2009 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 

 
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, tendo em vista o contrato celebrado com a Fundação Carlos Chagas, faz saber que será 

realizado, em locais, datas e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público destinado ao preenchimento de 165 vagas e à formação de cadastro reserva 

dos cargos: Operador de Trem, Oficial de Movimentação, Técnico Administrativo, Atendente Central de Informações, Atendente de Posto de Achados e Perdidos, Técnico 

de Armazenagem de Materiais, Técnico de Obras e Custeio, Técnico Agrimensor e Técnico de Projetos do Quadro de Pessoal da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE 

SÃO PAULO – METRÔ, o qual reger-se-á de acordo com as Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital. 

 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
 
 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas, obedecidas as normas deste Edital. 
2. O concurso destina-se ao preenchimento de vagas constantes do Capítulo II deste Edital e formação de cadastro reserva, para atendimento às vagas que vierem a 

vagar ou forem criadas durante o prazo de validade previsto neste Edital, obedecida a ordem classificatória.  
3. Os candidatos aos cargos do presente concurso ficarão sujeitos a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que para os cargos de Operador de 

Trem, Atendente Central de Informações e Atendente de Posto Achados e Perdidos serão turnos com início a partir das 4h e saída até a 1h.  
4. Os candidatos aprovados em todas as etapas deste Concurso e convocados para admissão serão contratados pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), Legislação Trabalhista Federal Complementar e Legislação Estadual pertinente. 
5. A descrição das atribuições básicas dos cargos consta do Anexo I deste Edital.  
6. O conteúdo programático consta do Anexo II deste Edital. 
 

II. DOS CARGOS 
 
1. O Código de Opção, o Cargo, a Escolaridade/Pré-requisitos, o Salário, o Número de Vagas e o Número de Vagas reservadas aos portadores de deficiência são os 

estabelecidos a seguir: 
 

Código  
de Opção 

Cargo Escolaridade/Pré-requisitos Salário  
Nº de 

Vagas(1) 

Nº de Vagas 
Reservadas 

aos Portadores 
de Deficiência(2) 

A01 Operador de Trem 
Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Ensino 
Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação – MEC. 

R$ 2.062,52 90 5 

B02 Oficial de Movimentação 

Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Ensino 
Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. 

Experiência profissional de 06 (seis) meses em Almoxarifado no 
recebimento e expedição de materiais. 

Carteira Nacional de Habilitação (categorias “C” ou “D”). 

R$ 1.780,83 09  1 

C03 Técnico Administrativo 
Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Ensino 
Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação – MEC. 

R$ 1.927,93 22 2 

D04 
Atendente Central de 

Informações 

Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Ensino 
Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação – MEC. 

R$ 1.927,93 12 1 

E05 
Atendente de Posto de 
Achados e Perdidos 

Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Ensino 
Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério 
da Educação – MEC. 

R$ 1.927,93 10 1 

F06 
Técnico de Armazenagem 

de Materiais 

Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Ensino 
Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. 

Experiência profissional de 06 (seis) meses como Almoxarife. 

Carteira Nacional de Habilitação (categoria “B”). 

R$ 2.338,93 2 1 

G07 
Técnico de Obras e 

Custeio 

Certificado devidamente registrado de conclusão de Curso Técnico 
de Nível Médio na modalidade Edificações ou Construção Civil. 

Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, e comprovante de regularidade junto ao 
Conselho. 

R$ 2.338,93 14 1 

H08 Técnico Agrimensor 

Certificado devidamente registrado de conclusão de Curso Técnico 
de Nível Médio na modalidade Agrimensura, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. 

Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, e comprovante de regularidade junto ao 
Conselho. 

R$ 2.338,93 03  1 

I09 Técnico de Projetos 

Certificado devidamente registrado de conclusão de Curso Técnico 
de Nível Médio na modalidade Edificações e Construção Civil. 

Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, e comprovante de regularidade junto ao 
Conselho. 

R$ 2.338,93 03   

Legenda: 
(1) Número total de vagas (incluindo-se a reserva para portadores de deficiência). 
(2) Reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência, em atendimento ao Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
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2. A experiência no cargo poderá ser comprovada com apresentação de: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social original e/ou Declaração da 

Empresa onde presta ou prestou serviços ou Contrato de Trabalho ou 
Recibos de Pagamento, desde que contenham o cargo ou função 
exercidos pelo candidato, em papel timbrado, contendo o CNPJ e 
assinatura do responsável pelo setor de Recursos Humanos da 
empresa, com firma reconhecida. 

b) Registro/Inscrição na Prefeitura Municipal e comprovante de 
Contribuição Previdenciária, acompanhados de Declaração de Prestação 
de Serviços para cliente(s), no caso de autônomos. 

 

III. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
 

1. O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será investido no 
cargo se atender às seguintes exigências, na data da admissão: 
a) ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos de 

nº 70.391/72 e de nº 70.436/72 e da Constituição Federal, artigo 12, 
parágrafo 1º; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data de 
admissão;  

c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do 

sexo masculino; 
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de 

seus direitos civis e políticos; 
f) possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos 

constantes do Capítulo II e os documentos constantes do Capítulo XIV 
deste Edital;  

g) poder assumir atividades em qualquer local da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ para as quais for designado; 

h) não ter sido demitido por justa causa pela Companhia do Metropolitano 
de São Paulo – METRÔ e não ter sido desligado pelo Programa de 
Demissão Voluntária – PDV desta empresa; 

2. O candidato que, na data de admissão, não reunir os requisitos enumerados no 
item 1 deste Capítulo perderá o direito à admissão. 

 

IV. DAS INSCRIÇÕES 
 
1.  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 
1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se 

no sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar 
conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso 
Público. 

1.2 No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências 
contidas no Capítulo III deste Edital, sendo obrigatória a sua 
comprovação quando da convocação para admissão, sob pena de 
desclassificação automática, não cabendo recurso. 

2.  As inscrições ao Concurso serão realizadas exclusivamente no site da 
Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br, por meio do 
Formulário de Inscrição via Internet, no período de 9 horas do dia 24/08/2009 
às 14 horas do dia 14/09/2009, observado o horário de Brasília.  

3.  Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.concursosfcc.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos 
links referentes ao Concurso Público, efetuar sua inscrição, conforme os 
procedimentos estabelecidos a seguir: 
3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de 

Inscrição e transmitir os dados pela Internet. 
3.2 Efetuar o pagamento referente à inscrição, a título de ressarcimento de 

despesas com material e serviços da Internet e bancárias relativas à 
inscrição, de acordo com as instruções constantes no endereço 
eletrônico, até o dia 14/09/2009, no valor de R$ 46,37 (quarenta e seis 
reais e trinta e sete centavos).  
3.2.1 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de 

agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

3.3 O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição por boleto 
bancário, pagável em qualquer banco.  
3.3.1  O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico 

www.concursosfcc.com.br, deverá ser impresso para o pagamento 
do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha 
de solicitação de inscrição on-line. 

3.4 O candidato 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. A partir de 01/09/2009, o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da 
Fundação Carlos Chagas, se os dados da inscrição efetuada pela Internet 
foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, telefone (0XX11) 3723-4388, 
de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 16 horas (horário de 
Brasília), para verificar o ocorrido. 

5.  As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento 
do valor da inscrição. 

6.  As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 
14/09/2009, não serão aceitas. 

7. Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição via 
Internet o código da Opção de Cargo para o qual pretende concorrer, 
conforme tabela constante no Capítulo II deste Edital e da barra de opções do 
Formulário de Inscrição via Internet. 

8. O candidato que for empregado da Companhia do Metropolitano de São Paulo 
– METRÔ deverá informar no campo apropriado do Formulário de inscrição seu 
número de Registro (funcional) de Empregado. 

9. O candidato que tenha sido empregado da Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – METRÔ deverá declarar esta condição no campo apropriado do 
Formulário de Inscrição e informar o número de seu antigo Registro (funcional) de 
Empregado. 

10. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de devolução da importância 
paga em hipótese alguma. 

11. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, 
com exceção do cidadão que comprovar ser doador de sangue, conforme 
estabelece a Lei  Estadual nº 12.147 de 12/12/2005. 

12. As inscrições com isenção de pagamento de que trata o item anterior somente 
serão realizadas via Internet, no período de 9h do dia 24/08 às 14h do dia 
26/08/2009 (horário de Brasília), na forma do item 3 deste Capítulo. 
12.1 Para ter direito à isenção, o doador deverá comprovar a doação de 

sangue, que não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um período de 
12 (doze) meses, a contar da data do encerramento das inscrições 
isentas (26/08/2009) promovida a órgão oficial ou entidade credenciada 
pela União, pelo Estado ou por Município. 

12.2 O candidato deverá comprovar encaminhando até 26/08/2009, via 
SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas 
(Departamento de Execução de Projetos – Ref.: Isenção de Pagamento/ 
Metrô - informar o cargo) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim 
Guedala – São Paulo – SP - CEP 05513-900), comprovação da 
qualidade de doador de sangue, efetuada através da apresentação de 
documento expedido pela entidade coletora. 

12.3 A comprovação citada no item anterior deverá ser encaminhada por meio 
de fotocópias autenticadas. Não serão consideradas as cópias não 
autenticadas bem como os documentos encaminhados via fax, via 
Correio Eletrônico ou por outro meio que não o estabelecido no item 
anterior. 

12.4 Consideram-se, também, cópias autenticadas, para fins de comprovação 
de documentos de isenção descrita neste Capítulo, os documentos 
contendo carimbos com a descrição “confere com o original”, datados 
e assinados por qualquer autoridade pública. 

12.5 A Fundação Carlos Chagas, a qualquer tempo, poderá realizar 
diligências relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou 
não seu pedido. 

13. Após análises dos pedidos de isenção a Fundação Carlos Chagas publicará no 
site, www.concursosfcc.com.br, a lista dos pedidos deferidos e indeferidos. 

14. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e queiram 
participar do certame deverão acompanhar pelo site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.com.br) e, através de link específico, gerar boleto 
para pagamento do valor da inscrição. 
14.1 O link para gerar o boleto de pagamento do valor da inscrição ficará 

disponível exclusivamente para os candidatos que tiveram seus pedidos 
de isenção indeferidos, não sendo possível realizar nova inscrição e/ou 
realizar qualquer alteração de Cargo. 

14.2 O candidato que não regularizar sua inscrição por meio do pagamento 
do respectivo boleto, terá o pedido de inscrição invalidado. 

15. De acordo com a Lei Estadual nº 12.782, de 20/12/2007, terá direito a redução 
de 50% (cinquenta por cento) do valor da inscrição o cidadão que comprovar 
CUMULATIVAMENTE os seguintes requisitos: 
15.1 Ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do 

ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, curso superior, 
em nível de graduação ou pós-graduação; 
15.1.1 Para comprovar a condição de estudante o candidato deverá 

encaminhar um dos seguintes documentos: 
a) original ou cópia autenticada de certidão ou declaração, 

em papel timbrado, com assinatura e carimbo do setor 
competente, expedida por instituição de ensino público 
ou privado; 

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino público ou privado, ou 
por entidade de representação discente. 

15.2 Perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, 
ou estiver desempregado.  
15.2.1 O candidato deverá encaminhar comprovante de renda ou 

declaração, por escrito, da condição de desempregado. 
15.2.2 A declaração deverá conter: nome completo do candidato, 

número do documento de identidade, CPF, data e assinatura, 
bem como as informações de que trata o item 15.2.1. 

16. As inscrições com redução do valor de que trata o item anterior somente serão 
realizadas via Internet, no período de 9h do dia 24/08 às 14h do 26/08/2009, 
observado o horário de Brasília, na forma do item 3 deste Capítulo. 
16.1 O candidato deverá comprovar encaminhando os documentos indicados 

no item 15 e seus subitens até 26/08/2009, via SEDEX ou Aviso de 
Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Departamento de 
Execução de Projetos – Ref.: Redução do Valor de Inscrição/ Metrô - 
informar o cargo) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala – 
São Paulo – SP - CEP 05513-900). 

16.2 A comprovação citada no item anterior deverá ser encaminhada por meio 
de originais ou fotocópias autenticadas. Não serão consideradas as 
cópias não autenticadas bem como os documentos encaminhados via 
fax, via Correio Eletrônico ou por outro meio que não o estabelecido 
neste Edital. 

16.3 Consideram-se, também, cópias autenticadas, para fins de comprovação 
de documentos de isenção descrita neste Capítulo, os documentos 
contendo carimbos com a descrição “confere com o original”, datados 
e assinados por qualquer autoridade pública. 

16.4 O candidato que não comprovar as condições dispostas nos itens 15.1 e 
15.2, cumulativamente, não terá a solicitação de redução do valor do 
pagamento da inscrição atendida e terá seu pedido de inscrição 
invalidado. 

16.5 A Fundação Carlos Chagas, a qualquer tempo, poderá realizar 
diligências relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou 
não seu pedido. 
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17. Após análise dos pedidos de redução do valor de inscrição a Fundação Carlos 
Chagas publicará no site, www.concursosfcc.com.br, a lista dos pedidos 
deferidos e indeferidos. 

18. Os candidatos que tiverem seus pedidos de redução do valor da inscrição 
deferidos, deverão acessar o site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br) e por meio do CPF gerar boleto do valor 
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da inscrição, para 
pagamento até a data limite de 14/09/2008. 

19. Os candidatos que tiverem seus pedidos de redução indeferidos e queiram 
participar do certame deverão acompanhar pelo site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.com.br) e, através de link específico, gerar boleto 
para pagamento do valor da inscrição. 
19.1 O link para gerar o boleto de pagamento do valor da inscrição ficará 

disponível exclusivamente para os candidatos que tiveram seus pedidos 
de isenção indeferidos, não sendo possível realizar nova inscrição e/ou 
realizar qualquer alteração de Cargo. 

19.2 O candidato que não regularizar sua inscrição por meio do pagamento 
do respectivo boleto, terá o pedido de inscrição invalidado. 

20. Será eliminado do concurso público o candidato que, não atendendo aos 
requisitos previstos, tenha obtido, com emprego de fraude ou qualquer outro 
meio que evidencie má fé, a redução de que trata esta lei. 

21. A Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e a Fundação Carlos 
Chagas eximem-se das despesas com viagens e estada dos candidatos para 
prestar as provas do Concurso. 

22. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-
símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que 
não as especificadas neste Edital. 

23. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 

24.  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de Cargo, 
bem como não haverá devolução da importância paga em hipótese alguma. 

25. O candidato que efetivar mais de uma inscrição, terá confirmada apenas a 
última inscrição, sendo as demais canceladas. Não sendo possível identificar a 
última inscrição efetivada, todas serão canceladas. 

26.  Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento 
do Formulário de Inscrição. 
26.1 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, reservando-se a Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - METRO e à Fundação Carlos Chagas o 
direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse 
documento oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer 
dados inverídicos ou falsos. 

27.  A Fundação Carlos Chagas e a Companhia do Metropolitano de São Paulo - 
METRÔ não se responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

28.  O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da 
inscrição. 

29. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou admissão do 
candidato desde que sejam identificadas falsidades de declarações ou 
irregularidades nas provas ou documentos. 

30. O candidato não portador de deficiência que necessitar de condição especial 
para realização da prova deverá solicitá-la até o término das inscrições, via 
Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas 
(Departamento de Execução de Projetos – Ref.: Solicitação/Metrô – Av. Prof. 
Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala – São Paulo – SP – CEP 05513-900).  
30.1 O candidato deverá encaminhar, junto à sua solicitação de condição 

especial para realização da prova, Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) atualizado que justifique o atendimento especial solicitado. 

30.2 O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o 
motivo alegado, poderá não ter a condição atendida.  

30.3 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido. 

31.  A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, 
poderá fazê-lo em sala reservada para tanto, desde que o requeira, observando os 
procedimentos constantes a seguir, para adoção das providências necessárias.  
31.1 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova 

deverá encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições, via Sedex ou 
Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Departamento de 
Execução de Projetos – Ref.: Solicitação/Metrô – Av. Prof. Francisco Morato, 
1565, Jardim Guedala – São Paulo – SP – CEP 05513-900). 

31.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da 
candidata. 

31.3 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este 
fim, de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado 
pela candidata). 

31.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá 
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fiscal. 

31.5 Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata 
lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás 
ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de 
amizade com a candidata. 

 

V. DAS INSCRIÇÕES ÁRA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das 

prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição 
Federal e na Lei nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadoras. 

2. Em cumprimento ao Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas de 
acordo com o Cargo. 

3. Considera–se pessoa portadora de deficiência aquela que se enquadra nas 
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações, 
assim definidas. 
3.1 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando–se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho das funções. 

3.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500 
Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

3.3 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, 
que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a 
ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores. 

3.4 Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; 
cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da 
comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho. 

3.5 Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
4. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais 

previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, 
participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser 
requeridos por escrito, durante o período das inscrições, via SEDEX ou Aviso de 
Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas. 
4.1 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de 

viabilidade e razoabilidade do pedido. 
5. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, 

especificando-a no Formulário de Inscrição via Internet e, no período das inscrições, 
deverá encaminhar via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos 
Chagas (A/C Departamento de Execução de Projetos – Ref.: Laudo Médico - 
Concurso Público/METRÔ – Av. Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala 
– São Paulo – SP – CEP 05513-900) os documentos a seguir: 
a) Laudo Médico original ou cópia autenticada, expedido no prazo 

máximo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando 
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar 
previsão de adaptação da sua prova, informando, também, o seu nome, 
documento de identidade (RG), número do CPF e opção de Cargo. 

b) O candidato portador de deficiência visual, além do envio da 
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por 
escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em 
Braile ou Ampliada, ou ainda, a necessidade da leitura de sua prova, 
especificando o tipo de deficiência. 

c) O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional 
para realização das provas, além do envio da documentação indicada na 
letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o 
término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência. 

5.1 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile 
serão oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar 
para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção podendo, 
ainda, utilizar-se de soroban. 

5.2 Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial 
Ampliada serão oferecidas provas nesse sistema. 

5.3 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova Ampliada, 
entre 18, 24 ou 28. Não havendo a indicação de tamanho de fonte, a 
prova será confeccionada em fonte 24. 

5.4 Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não 
atenderem aos dispositivos mencionados no: 
– Item 5 – letra “a” – Serão considerados como não portadores 

de deficiência. 
– Item 5 – letra “b” – Não terão a prova especial preparada e/ou pessoa 

designada para a leitura da prova, seja qual for o motivo alegado. 
– Item 5 – letra “c” – Não terão tempo adicional para realização das 

provas, seja qual for o motivo alegado. 
6. No ato da inscrição o candidato portador de deficiência deverá declarar estar 

ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no 
caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas 
atribuições, para fins de habilitação no período de experiência. 

7.. O candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se 
deseja concorrer às vagas reservadas a portadores de deficiência. 
7.1 O candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas 

reservadas aos portadores de deficiência deverá encaminhar Laudo 
Médico, de acordo com o item 5 deste Capítulo. 

8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme 
instruções constantes deste Capítulo não poderá impetrar recurso em favor de 
sua condição. 

9. O candidato portador de deficiência, se classificado na forma do Capítulo IX, 
além de figurar na lista de classificação geral por Cargo, terá seu nome 
constante da lista específica de portadores de deficiência, por cargo, observado 
o item 2 deste Capítulo. 

10. A verificação acerca do enquadramento da deficiência, conforme previsão do 
Artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações 
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posteriores, será feita por meio de análise do laudo médico referido no item 5 
deste Capítulo, por Equipe Multidisciplinar da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo – METRÔ ou por ela credenciada. 
10.1 Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência 

constante do laudo médico não se fizer constatada na forma do artigo 4º 
e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 

11. Serão convocados para admissão de forma alternada e proporcionalmente os 
candidatos das duas listas, prosseguindo-se até o prazo de validade do 
concurso. A admissão deverá iniciar-se com os candidatos da lista geral, 
passando-se ao primeiro da lista especial já no primeiro bloco de convocados, 
seja qual for o número de chamados, aplicando-se sempre a regra do artigo 37, 
parágrafo 2º, do Decreto 3.289/99. Se for preenchida apenas 01 vaga, esta 
deve ser preenchida pelo candidato que consta em primeiro lugar na lista geral, 
mas a próxima convocação deverá necessariamente ser destinada ao 
candidato da lista especial. 

12. O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso, quando 
convocado, deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se 
à avaliação a ser realizada por Equipe Multidisciplinar da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ ou por ela credenciada, para verificar se 
há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser 

ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as 
seguintes disposições: 
12.1 A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada 

por equipe prevista pelo artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações.  

12.2 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para 
justificar o atraso ou a ausência do candidato portador de deficiência à 
avaliação tratada no item 12. 

12.3 Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do 
cargo postulado, o candidato será eliminado do certame.  

13. As vagas definidas no item 2 deste Capítulo que não forem ocupadas por falta 
de candidatos portadores de deficiência ou por reprovação no concurso ou na 
perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos com estrita 
observância à ordem classificatória. 

14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste 
Capítulo implicará perda do direito de admissão  para as vagas reservadas a 
deficientes. 

15. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso 
Público e não será devolvido. 

16. Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para 
justificar a concessão de aposentadoria. 

 

VI. DAS PROVAS 
 
1. O concurso constará das seguintes provas e etapas: 
 

CARGO PROVA 
Nº DE 

QUESTÕES 
PESO CARÁTER 

Operador de Trem 

Conhecimentos Básicos 
- Português 
- Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 
-Atualidades 
Conhecimentos Específicos 

 
20 
5 
5 
30 

1 
 
 
 
2 

Classificatório 
e Eliminatório 

Oficial de Movimentação; Técnico Administrativo; Atendente de 
Central de Informações; Atendente de Posto de Achados e Perdidos 

Conhecimentos Básicos  
- Português 
- Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático 
-Atualidades 

 
30 
20 
10 

1 
Classificatório 
e Eliminatório 

Técnico de Armazenagem  de Materiais; Técnico de Obras e Custeio; 
Técnico Agrimensor; Técnico de Projetos 

Conhecimentos Básicos 
- Português 
- Matemática e raciocínio lógico-matemático 
Conhecimentos Específicos 

 
20 
10 
30 

1 
 
 
2 

Classificatório 
e Eliminatório 

 

2. Para todos os cargos, as provas objetivas de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos Específicos (quando for o caso) constarão de questões objetivas de múltipla 
escolha (com cinco alternativas cada questão) e versarão sobre assuntos constantes dos Conteúdos Programáticos do Anexo II. 

 

VII. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 
1. As provas serão aplicadas na Cidade de São Paulo - SP. 

1.1 A aplicação das Provas Objetivas para todos os Cargos está prevista 
para o dia 18/10/2009 (domingo) e terá duração de 3 (três) horas. 

2.  A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais 
adequados à realização das mesmas. 
2.1  Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares 

adequados existentes nos colégios localizados na Cidade de São Paulo - 
SP, a Fundação Carlos Chagas reserva-se o direito de alocá-los em 
cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não 
assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e 
alojamento desses candidatos. 

2.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em 
domingos ou feriados. 

3. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização 
das provas serão divulgadas, oportunamente, por meio de Edital de 
Convocação para Provas a ser publicado no site da Fundação Carlos Chagas, 
de Cartões Informativos que serão encaminhados aos candidatos por e-mail.  
3.1 O candidato receberá o Cartão Informativo por e-mail, no endereço 

eletrônico informado no ato da inscrição, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico. 
3.1.1 Não serão encaminhados Cartões Informativos de candidatos cujo 

endereço eletrônico informado no Formulário de Inscrição esteja 
incompleto ou incorreto. 

3.1.2 A Fundação Carlos Chagas e a Companhia do Metropolitano de 
São Paulo - METRÔ não se responsabilizam por informações de 
endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega de 
mensagens eletrônicas causada por endereço eletrônico incorreto 
ou por problemas no provedor de acesso do candidato tais como: 
caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais 
truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, 
sendo aconselhável sempre consultar o site da Fundação Carlos 
Chagas para verificar as informações que lhe são pertinentes. 

3.2 A comunicação feita por e-mail é meramente informativa. O candidato 
deverá acompanhar no site da Fundação Carlos Chagas a publicação do 
Edital de Convocação para Provas. 
3.2.1 O envio de comunicação pessoal dirigida ao candidato, ainda que 

extraviada ou por qualquer motivo não recebida, não desobriga o 
candidato do dever de consultar os Editais de Convocação para 
provas. 

4.  O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que 
anteceder a aplicação da prova ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e 
horários de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas 
(horário de Brasília); ou consultar o site www.concursosfcc.com.br. 

5.  Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e 
horários definidos no Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos Chagas. 

6.  Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 
6.1 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a 

realização da prova como justificativa de sua ausência. 
6.2 O não comparecimento a prova, qualquer que seja o motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 
Concurso Público. 

7. Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado ao 
candidato, ou erros observados nos documentos impressos, entregues ao 
candidato no dia da realização das provas, quanto a nome, número de 
documento de identidade, sexo, data de nascimento e endereço, deverão ser 
corrigidos através do site da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes da página 
do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação das Provas Objetivas. 
7.1 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos 

termos do item 7 deverá arcar, exclusivamente, com as consequências 
advindas de sua omissão. 

8.  Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de Cargo e/ou à condição 
de portador de deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço 
de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas com, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização da 
prova, pelo telefone (0XX11) 3723-4388. 
8.1 Não será admitida troca de opção de Cargo.  
8.2 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo 

mencionado será o exclusivo responsável pelas consequências advindas 
de sua omissão. 

9.  Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando 
documento de identidade original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou 
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal 
valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CRM, 
CREA, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia 
na forma da Lei nº 9.503/97). 
9.1  Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 

permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
9.2  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 

realização da prova, 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 30 
(trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio.  

9.3 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo 
documento de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à 
assinatura ou à condição de conservação do documento. 

10.  Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de 
interesse público e, em especial, dos próprios candidatos – bem como sua 
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autenticidade, será solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas, 
a autenticação digital da Folha Respostas personalizada. Se, por qualquer 
motivo, não for possível a autenticação digital, o candidato deverá apor sua 
assinatura, em campo específico, por três vezes. 
10.1 A autenticação digital (ou assinaturas) dos candidatos na Folha de 

Respostas visa a atender o disposto no item 9 do Capítulo XIV. 
11.  No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não 

constar nas listagens oficiais relativas aos locais de provas estabelecidos 
no Edital de Convocação, a Fundação Carlos Chagas procederá a inclusão 
do candidato, mediante a apresentação, pelo candidato, do boleto 
bancário com comprovação de pagamento, com o preenchimento de 
formulário específico. 
11.1 A inclusão de que trata o item 11 será realizada de forma condicional e será 

analisada pela Fundação Carlos Chagas, na fase do Julgamento da Prova 
Objetiva com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição. 

11.2 Constatada a improcedência da inscrição, de que trata o item 11, a 
mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos 
os atos dela decorrentes.  

12.  O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta 
esferográfica de tinta preta, lápis preto nº 2 e borracha. 

13.  No ato da realização da Prova Objetiva serão fornecidos o Caderno de 
Questões personalizado e a Folha de Respostas pré-identificada com os dados 
do candidato, para aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das 
respostas com caneta esferográfica de tinta preta.  

14.  Na Prova Objetiva o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas 
personalizada, que será o único documento válido para a correção da prova. O 
preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato 
que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na 
capa do Caderno de Questões personalizado. Em hipótese alguma haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
14.1 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 

respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas 
leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

14.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de 
Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.  

14.3 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas, com 
caneta esferográfica de tinta preta ou reforçá-los com grafite na cor 
preta, se necessário. 

14.4 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

15.  O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões personalizados. 

16.  Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 
códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

17.  O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de 
Respostas e no Caderno de Questões, em especial seu nome, número de 
inscrição, número do documento de identidade e opção de Cargo. 

18.  Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das 
normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos 
comunicados, às instruções ao candidato e/ou às instruções constantes das 
provas, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação das provas. 

19.  Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que, em qualquer uma 
das provas, além das demais hipóteses previstas neste Edital:  
a) apresentar-se em local diferente da convocação oficial; 
b) apresentar-se após o horário estabelecido, não sendo admitida qualquer 

tolerância;  
c)  não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;  
d)  não apresentar documento que bem o identifique;  
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;  
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início 

das provas;  
g)  fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante 

de inscrição ou em qualquer outro meio, que não o autorizado pela 
Fundação Carlos Chagas. 

h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de 
Questões ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 

i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
j) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 
k) não devolver integralmente o material recebido; 
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se 

de livro, anotação ou impresso não permitidos ou máquina calculadora 
ou similar; 

m)  estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de 
comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphones ou 
outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 

n)  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido. 

19.1 O candidato que estiver portando equipamento eletrônico como os 
indicados nas alíneas “l” e “m” deverá desligar o aparelho antes do início 
das provas, conforme item 20 deste Capítulo. 

20.  Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, 
sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, óculos escuros, 
equipamentos eletrônicos como os indicados nas alíneas “l” e “m” do item 
19, deverão ser lacrados, antes do início das provas, utilizando saco 
plástico e etiqueta, a serem fornecidos pela Fundação Carlos Chagas 
exclusivamente para tal fim. 
20.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato, antes 

de serem lacrados. 
20.2 Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em local a ser 

indicado pelos fiscais de sala de prova, onde deverão permanecer 

durante todo o período de permanência dos candidatos no local de 
prova. A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará por perda ou 
extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido 
no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

21.  Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e desligados até a 
saída do candidato do local de realização das provas. 

22.  Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos 
ilícitos, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do 
Concurso Público. 

23.  Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e 
horário determinados.  

24.  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova. 

25.  Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, 
não serão fornecidos exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a 
instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do 
Concurso Público. O candidato deverá consultar o site 
www.concursosfcc.com.br no primeiro dia útil após a aplicação das provas, 
para tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgação das 
questões da Prova Objetiva, dos gabaritos e/ou dos resultados. 

 

VIII. DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
1. As provas objetivas serão estatisticamente avaliadas, de acordo com o 

desempenho do grupo a elas submetido. 
2. Considera-se grupo o total de candidatos presentes a cada prova, por cargo. 
3. Na avaliação de cada prova será utilizado o escore padronizado, com média 

igual a 50 (cinquenta) e desvio padrão igual a 10 (dez). 
4. Esta padronização das notas de cada prova tem por finalidade avaliar o 

desempenho do candidato em relação aos demais, permitindo que a posição 
relativa de cada candidato reflita sua classificação em cada prova. Na 
avaliação das provas do Concurso: 
a) é contado o total de acertos de cada candidato em cada prova; 
b) são calculadas a média e o desvio padrão dos acertos de todos os 

candidatos em cada prova; 
c) é transformado o total de acertos de cada candidato em nota 

padronizada (NP); para isso calcula-se a diferença entre o total de 
acertos do candidato na prova (A) e a média de acertos do grupo da 

prova ( x ), divide-se essa diferença pelo desvio padrão (s) do grupo da 
prova, multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinqüenta), 
de acordo com a fórmula: 

 

Fórmula utilizada:  
s
xANP −

=  x 10  50 

NP = nota padronizada 
A = Número de acertos dos candidatos 

x  = Média de acertos do grupo 
S = Desvio padrão 

d) é multiplicada a nota padronizada do candidato em cada prova pelo 
respectivo peso; 

e) são somadas as notas padronizadas (já multiplicadas pelos pesos 
respectivos) de cada prova, obtendo-se, assim, o total de pontos de cada 
candidato. 

5. Para os cargos de Operador de Trem; Técnico de Armazenagem de 
Materiais; Técnico de Obras e Custeio; Técnico Agrimensor e Técnico de 
Projetos: as Provas Objetivas de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos 
Específicos serão de caráter eliminatório e classificatório, considerando-se 
habilitado o candidato que tenha obtido o total de pontos, na somatória das 
provas de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos, igual ou 
superior a 150 (cento e cinquenta). 

6. Para os cargos de: Oficial de Movimentação; Técnico Administrativo; 
Atendente de Central de Informações; Atendente de Posto de Achados e 
Perdidos: a Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos será de caráter 
eliminatório e classificatório, considerando-se habilitado o candidato que tenha 
obtido o total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta). 

7. Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas serão excluídos do 
Concurso. 

8. Da divulgação dos resultados constarão apenas os candidatos habilitados para 
cada cargo. 

 

IX. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
1. Para os cargos de Operador de Trem; Técnico de Armazenagem de Materiais; 

Técnico de Obras e Custeio; Técnico Agrimensor e Técnico de Projetos: a 
nota final dos candidatos habilitados será igual ao total de pontos obtido nas 
Provas Objetivas de Conhecimentos Básicos e de Conhecimentos Específicos. 

2. Para os cargos de Oficial de Movimentação; Técnico Administrativo; 
Atendente de Central de Informações; Atendente de Posto de Achados e 
Perdidos: a nota final dos candidatos habilitados será igual ao total de pontos 
obtido na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos. 

3. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota 
final, em listas de classificação para cada cargo. 

4. Para os cargos de Operador de Trem; Técnico de Armazenagem de 
Materiais; Técnico de Obras e Custeio; Técnico Agrimensor e Técnico de 
Projetos, na hipótese de igualdade de nota final e como critério de desempate, 
terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei nº 

10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data limite 
para correção de dados cadastrais, estabelecido no item 7 do Capítulo 
VII, deste Edital; 

b) obtiver maior nota padronizada ponderada na prova objetiva de 
Conhecimentos Específicos; 
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c) obtiver maior número de acertos em Português, da prova objetiva de 
Conhecimentos Básicos; 

d) tiver maior idade, sendo considerada, para esse fim, a data limite para 
correção de dados cadastrais, estabelecido no item 7 do Capítulo VII, 
deste Edital; 

5. Para os cargos de Oficial de Movimentação; Técnico Administrativo; 
Atendente de Central de Informações; Atendente de Posto de Achados e 
Perdidos: na hipótese de igualdade de nota final e como critério de 
desempate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei nº 

10.741/03 (Lei do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data limite 
para correção de dados cadastrais, estabelecido no item 7 do Capítulo 
VII, deste Edital; 

b) obtiver maior número de acertos em Português, da prova objetiva de 
Conhecimentos Básicos; 

c) obtiver maior número de acertos em Matemática e Raciocínio Lógico-
Matemático, da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; 

d) tiver maior idade, sendo considerada, para esse fim, a data limite para 
correção de dados cadastrais, estabelecido no item 7 do Capítulo VII, 
deste Edital. 

6. Serão publicadas duas listagens de candidatos habilitados no Concurso 
Público, por cargo, em ordem classificatória: uma com a relação de todos os 
candidatos, inclusive os portadores de deficiência, e outra somente com a 
relação dos portadores de deficiência, quando houver, conforme Capítulo V. 

 

X. DOS RECURSOS 
 
1. Será admitido recurso quanto: 

a) ao indeferimento do pedido de isenção ou redução do pagamento de 
inscrição; 

b) à aplicação das provas;  
c) às questões das provas e gabaritos preliminares; 
d) ao resultado das provas; 

2. O prazo para interposição dos recursos será de 3 (três) dias úteis quanto ao 
indeferimento do pedido de isenção ou redução do pagamento de inscrição, à 
formulação das questões das provas, divulgação de gabaritos preliminares e 
divulgação do resultado das provas, tendo como termo inicial o 1º dia útil 
subsequente à data do evento a ser recorrido. 

3. O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis quanto à 
aplicação das provas, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data 
do evento a ser recorrido. 

4.  Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 
1 deste Capítulo, devidamente fundamentado. 

5. Os recursos deverão ser impetrados exclusivamente através do site da 
Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br, de acordo com as 
instruções constantes na página do Concurso Público. 
5.1 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento 

diverso do questionado. 
6. Somente serão apreciados os recursos impetrados e transmitidos conforme as 

instruções contidas neste Edital e no site da Fundação Carlos Chagas. 
7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, Correios, 

telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste Edital. 
8. A Fundação Carlos Chagas e a Companhia do Metropolitano de São Paulo não 

se responsabilizam por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

9.  A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

10.  Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste 
Capítulo não serão avaliados. 

11. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) 
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, 
independentemente de formulação de recurso. 

12. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados 
e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 

13. Na ocorrência do disposto nos itens 11 e 12 e/ou em caso de provimento de 
recurso, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida 
para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a 
prova. 

14. Os recursos cujo teor desrespeite a Banca Examinadora serão indeferidos. 
15. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio 

do site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br, e ficarão 
disponibilizadas pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua 
divulgação. 

 

XI. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, 

será homologado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em duas listas, por Cargo, 
em ordem classificatória, com pontuação: a primeira contendo a classificação 
de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, a segunda 
somente a classificação dos candidatos portadores de deficiência. 

 

XII. DA COMPROVAÇÃO DE PRÉ-REQUISITOS PARA TODOS OS CARGOS 
 
1. Para todos os cargos serão convocados para a comprovação de Pré-Requisitos, 

os candidatos mais bem classificados, em ordem decrescente de pontuação, 
conforme o número de vagas existentes, que surgirem ou forem criadas. 
1.1 De acordo com as necessidades da Companhia do Metropolitano de São 

Paulo – METRÔ serão chamados, em ordem decrescente de pontuação, 

tantos candidatos classificados quantos forem necessários para o 
suprimento destas necessidades.  

2. O candidato será convocado por meio de Telegrama com Aviso de 
Recebimento (AR), informando a data, horário e local onde deverá comparecer 
para a comprovação de Pré-Requisitos de Escolaridade (documento original), 
conforme Capítulo II deste Edital. 

3. Além da análise dos pré-requisitos citados no item anterior, os laudos médicos 
enviados pelos candidatos portadores de deficiência convocados serão 
analisados, conforme disposto no item 10 do Capítulo V. 

4. Os demais pré-requisitos descritos no Capítulo III serão verificados por ocasião 
da admissão, de acordo com o Capítulo XIV. 

5. O não comparecimento, a não apresentação dos documentos e/ou a não 
comprovação dos pré-requisitos, na data estabelecida de sua convocação, 
implicará na exclusão do candidato do certame. 

6. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou 
xerocópias, ainda que autenticadas. 

7. Para todos os cargos, a comprovação de pré-requisitos e de documentos 
exigidos tem caráter eliminatório. 

8. Não caberá recurso em relação a esta fase. 
 

XIII. DA AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL PARA TODOS OS CARGOS 
 
1. Os candidatos habilitados na fase de comprovação de Pré-Requisitos e de 

Documentos serão convocados, em ordem decrescente de pontuação, e 
conforme a necessidade da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô 
para a Avaliação Médica Admissional. 

2. O candidato será convocado por meio de Telegrama com Aviso de 
Recebimento (AR), informando a data, horário e local onde deverá comparecer 
para a Avaliação Médica Admissional. 

3. Os candidatos que não comparecerem, por qualquer motivo, no dia e horário 
aprazados serão considerados desistentes e excluídos do certame. 

4. Para todos os cargos, a Avaliação Médica Admissional terá caráter eliminatório. 
5. Não caberá recurso em relação a esta fase. 
 

XIV. DA ADMISSÃO 
 
1. Os candidatos serão convocados para admissão a critério da Administração da 

Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, cuja convocação 
obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação por Cargo. 

2. No caso de desistência formal do candidato, prosseguir-se-á à convocação dos 
demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 

3. O candidato será convocado por meio de Telegrama com Aviso de 
Recebimento (AR), informando a data, horário e local onde deverá comparecer 
para a apresentação da documentação solicitada. 

4. O candidato convocado para admissão deverá além de atender as exigências 
descritas no Capítulo III deste Edital, apresentar: 
a) Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constantes do Capítulo II 

deste Edital. 
b) Certidão negativa de antecedentes criminais. 
c) Certidão de nascimento ou casamento, com as respectivas averbações, 

se for o caso. 
d) Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou 

certidão de quitação eleitoral. 
e) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os 

candidatos do sexo masculino. 
f) Cédula de Identidade. 
g) CPF. 
h) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 
i) Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se houver. 
j) 2 (duas) fotos 3x4 recentes;  

5. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou 
xerocópias ainda que autenticadas. 

6. Os candidatos que não comparecerem, por qualquer motivo, no dia e horário 
aprazados serão considerados desistentes e excluídos do certame. 

7. A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios, dentro 
do prazo definido pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, 
inviabilizará a admissão do candidato e resultará na sua exclusão do certame. 

8. Somente serão admitidos os candidatos considerados aptos na Avaliação 
Médica Admissional. 

9. A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, no momento do 
recebimento dos documentos para a admissão, afixará 1 (uma) foto 3x4 do 
candidato no Cartão de Autenticação Digital - CAD e, na seqüência, coletará a 
sua assinatura e procederá à autenticação digital no Cartão. 

10. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos ou a prática de falsidade 
ideológica em prova documental acarretarão cancelamento da inscrição do 
candidato, sua eliminação do respectivo Concurso Público e anulação de todos 
os atos com respeito a ele praticados pelo METRÔ, ainda que já tenha sido 
publicado o edital de homologação do resultado final, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis. 

 

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e 

a tácita aceitação das condições do Concurso, tais como se acham 
estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 
eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, 
acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

2. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como 
as alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela 
posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 

3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da 
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da Companhia do Metropolitano de São Paulo - 
METRÔ.  
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4. A Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ poderá homologar por 
atos diferentes e em épocas distintas o resultado final dos Cargos deste 
Concurso.  

5. A aprovação e classificação no Concurso geram para o candidato apenas 
expectativa de direito à admissão.  

6. A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ reserva-se o direito de 
proceder as admissões em número que atenda ao interesse e às necessidades 
do serviço, de acordo  com a disponibilidade orçamentária e o número de 
vagas existentes. 

7. Serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo os Editais de 
Abertura de Inscrição e de Homologação.  

8. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convocações, avisos e 
comunicados ficarão à disposição dos candidatos nos sites da Fundação 
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ (www.metro.sp.gov.br). 

9. Será disponibilizado o boletim de desempenho nas provas para consulta por 
meio do CPF e do número de inscrição do candidato, no endereço eletrônico 
www.concursosfcc.com.br. 

10. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes 
ao Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão 
prestadas por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público. 

11. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos 
à habilitação, classificação ou nota de candidatos, valendo para tal fim o 
boletim de desempenho disponível no endereço eletrônico da Fundação Carlos 
Chagas, conforme item 9 deste Capítulo, e a publicação da homologação do 
resultado do concurso do 

 Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme Capítulo XI deste Edital. 
12. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para 

contato, sexo, data de nascimento etc.) constantes no Formulário de Inscrição, 
o candidato deverá: 
12.1 Efetuar a atualização dos dados pessoais até o terceiro dia útil após a 

aplicação das provas, conforme estabelecido no item 7 do Capítulo VII 
deste Edital, por meio do site www.concursosfcc.com.br. 

12.2 Após o prazo estabelecido no item 12.1 até a homologação dos 
Resultados, encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à 
Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC – 
Ref.: Atualização de Dados Cadastrais/METRÔ – Av. Prof. Francisco 
Morato, 1565, Jardim Guedala – São Paulo – SP – CEP 05513-900). 

12.3 Após a homologação dos Resultados, encaminhar via Sedex ou Aviso de 
Recebimento (AR), à Companhia do Metropolitano de São Paulo - 
METRÔ - RHD/CHS - Protocolo Geral, sito à Rua Augusta, 1626 - 
Cerqueira César - São Paulo - CEP 01304-001. 

12.4 As alterações nos dados pessoais quanto a data de nascimento somente 
serão consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 12.1 
deste Capítulo, por fazer parte do critério de desempate dos candidatos. 

13. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone 
atualizados para viabilizar os contatos necessários, sob pena de, quando for 
convocado, perder o prazo para admissão, caso não seja localizado. 
13.1 O candidato aprovado deverá manter seu endereço atualizado até que 

se expire o prazo de validade do Concurso. 
14. A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ e a Fundação Carlos 

Chagas não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato 
decorrentes de: 
a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 

fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros. 

15. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a 
admissão do candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso, quando 
constatada a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 
com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação. 
15.1 Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 15 deste 

Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica 
de acordo com o artigo 299 do Código Penal. 

16. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

17. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à 
apresentação para admissão e exercício correrão às expensas do próprio 
candidato. 

18. Prescreverá em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação 
do resultado final, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a este 
Concurso Público. 

19. A Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ e a Fundação Carlos 
Chagas não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e 
outras publicações referentes a este Concurso. 

20. Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, 
serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima 
sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 

21. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na remota hipótese 
de verificarem-se falhas de impressão, o Coordenador do Colégio, antes do 
início da prova, diligenciará no sentido de: 
a) substituição dos Cadernos de Questões defeituosos; 
b) em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida 

substituição, procederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, 
usando, para tanto, um Caderno de Questões completo; 

c) se a ocorrência verificar-se após o início da prova, o Coordenador do 
Colégio, após ouvido o Plantão da Fundação Carlos Chagas, 
estabelecerá prazo para compensação do tempo usado para 
regularização do caderno. 

22. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos 
duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ e pela Fundação Carlos Chagas , no 
que a cada um couber. 

ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DE CADA CARGO 
 
OPERADOR DE TREM 
Operar trem nas linhas e pátios; Abordar, atender e orientar usuários; Atuar no 
controle de fluxo de plataforma; Monitorar a prática operacional de treinamentos; Atuar 
em campanhas institucionais; Cumprir todas as normas e procedimentos; Operar 
aparelho de mudança de via (AMV); Inspecionar e atuar em falhas de trem e 
estratégias operacionais. 
 

OFICIAL DE MOVIMENTAÇÃO 
Executar os transportes/movimentações de materiais e equipamentos entre os Pátios 
de manutenção, bases e frente de manutenção para atender as programações de 
manutenção corretivas, preventivas, modificações e de melhorias nas obras civis e 
instalações; Entregar materiais administrativos em todas as áreas da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ; Entregar e retirar materiais e equipamentos 
nos fornecedores dentro e fora da grande São Paulo; Executar as transferências de 
materiais entre os almoxarifados; Receber, devolver e controlar os materiais 
entregues pelos almoxarifados e pelas oficinas de manutenção nos pátios de 
manobras; Operar, dirigir e zelar pelos veículos e equipamentos; Operar 
equipamentos de movimentação de materiais ponte rolante, empilhadeira 
elétrica/gás/gasolina e dispositivos de transportes e elevação de cargas; Fazer 
inspeção nas salas de materiais ao longo das Linhas, quanto a sua ordem e 
conservação; Retirar e entregar materiais de uso comum, inservível e de estoque 
estratégico utilizados no atendimento de ocorrências nas bases de manutenção ou 
nos locais da realização dos serviços; Transportar e movimentar caixas de 
acondicionamento de areia, pedras e entulhos ao longo das Linhas; Retirar bombonas 
de óleo provenientes de manutenção das escadas rolantes nas estações ao longo das 
Linhas; Entregar e retirar cilindros de CO2 do Sistema de Detecção de Incêndio nas 
salas do Grupo Gerador Diesel ao longo das Linhas; Entregar e retirar degraus e 
correntes das escadas rolantes nas estações ao longo das Linhas; Entregar e retirar 
materiais e equipamentos ao longo das vias, túneis e saídas de ventilação das Linhas; 
Entregar e retirar materiais e equipamentos nas subestações retificadora e primarias 
ao longo das Linhas; Executar tarefas/atividades afins e inerentes à sua área de 
atuação. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Atender e controlar as solicitações de serviços, acompanhando o cumprimento da 
programação; Analisar e classificar documentos em geral; Elaborar relatórios, gráficos 
e demonstrativos diversos; Compilar e analisar informações estatísticas, fluxogramas 
e demais instrumentos de informação; Prestar esclarecimentos e orientações aos 
clientes internos/ externos/ fornecedores, atendendo suas solicitações em assuntos 
referentes a sua área de atuação. 
 

ATENDENTE CENTRAL DE INFORMAÇÕES 
Atender aos clientes da Central de Informações, para prestar informações sobre os 
serviços do Metrô e assuntos correlatos; Atender aos clientes do Telefone do Usuário 
e registrar a ocorrência, para apoiar a analista responsável; Identificar chamadas, 
efetuar registros e manter atualizado o banco de dados da Central de Informações, no 
Sistema de Atendimento ao Cliente, para garantir o controle das informações. 
 

ATENDENTE POSTO ACHADOS E PERDIDOS 
Entrar em contato e atender pessoalmente aos clientes da Central de Achados e 
Perdidos, para prestar informações ou efetuar entregas; Prestar informações da 
Central de Achados e Perdidos, através do Site do Metrô; Receber, conferir, efetuar 
triagem, guardar e controlar objetos e documentos encontrados, para garantir a 
organização, higiene e segurança dos pertences e do posto; Efetuar cadastramento e 
manter atualizado o banco de dados da Central de Achados e Perdidos, no Sistema 
de Atendimento ao Cliente, para garantir o controle e atualização das informações. 
 

TÉCNICO AGRIMENSOR 
Supervisionar tecnicamente as atividades de topografia; Supervisionar as atividades 
de equipes terceirizadas; Elaborar levantamentos cadastrais; Implantação de apoio 
topográfico; Organizar e manter arquivos técnicos e banco de dados informatizados; 
Analisar e conferir medições quando envolverem cálculos topográficos; Analisar e 
calcular projeto geométrico planialtimétrico; Elaborar desenhos técnicos; Analisar 
projetos elaborados por Contratadas; Montar processos administrativos e técnicos; 
Apoiar vistorias, perícias e pesquisas em campo; Elaboração de relatórios técnicos. 
 

TÉCNICO ARMAZENAGEM DE MATERIAIS 
Orientar, tecnicamente, os empregados no recebimento, movimentação, 
armazenamento, preservação e distribuição dos materiais nos almoxarifados, 
assegurando a sua integridade, respeitando as normas técnicas e procedimentos; 
Receber, conferir, movimentar, armazenar e preservar os materiais no recebimento, 
assegurando a sua integridade e o controle e a regularização de documentos, 
respeitando as normas técnicas e procedimentos internos vigentes. 
 

TÉCNICO DE OBRAS E CUSTEIO 
Verificar os serviços executados no campo, buscando conformidade e qualidade, 
emitindo as não conformidades; Conferir, corrigindo quando necessário, as 
quantidades físicas dos serviços executados para efeito de medição; Verificar as 
medidas adotadas na segurança e higiene do trabalho, buscando o atendimento às 
normas vigentes; Identificar e informar as necessidades de medidas para minimizar os 
transtornos causados pela obra à comunidade lindeira; Registrar a quantidade de 
materiais, mão de obra e equipamentos dos serviços, manifestando-se quanto à 
compatibilidade para cálculo de insumos a serem utilizados nas áreas técnicas de 
custos da Gerência, bem como patrimoniação da Companhia do Metropolitano de São 
paulo - METRÔ; Verificar e informar desvios referentes ao controle de qualidade dos 
materiais. 
 

TÉCNICO PROJETOS 
Detalhar soluções de engenharia; Elaborar estudos e projetos de média 
complexidade; Supervisionar as atividades de equipes terceirizadas. Organizar e 
manter arquivos técnicos e bancos de dados informatizados. Elaborar desenhos 
técnicos. Analisar projetos elaborados por Contratadas. Montar processos 
administrativos e técnicos. Apoiar vistorias, perícias e pesquisas em campo. 
Acompanhar ensaios estáticos e dinâmicos em laboratório e nas vias para 
homologação de superestrutura de via permanente. Elaboração de relatórios técnicos. 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Observações: Considerar–se–á a legislação vigente até a data da publicação do 

Edital de Abertura de Inscrições.  
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

PORTUGUÊS 
 

PARA TODOS OS CARGOS 
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, 
formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do 
verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da 
crase. Pontuação. Redação. Interpretação de texto. 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

PARA OS CARGOS: OPERADOR DE TREM, TÉCNICO ADMINISTRATIVO, 
ATENDENTE DE POSTO DE ACHADOS E PERDIDOS, ATENDENTE DE 
CENTRAL DE INFORMAÇÕES, TÉCNICO DE ARMAZENAGEM DE MATERIAIS; 
TÉCNICO DE OBRAS E CUSTEIO, TÉCNICO AGRIMENSOR E TÉCNICO DE 
PROJETOS. 
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; 
problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas proporcionais: 
razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e 
problemas. Problemas com Sistemas de medidas: medidas de tempo; sistema decimal 
de medidas; sistema monetário brasileiro. Geometria: perpendiculares; paralelas; 
ângulos; quadrados e quadriláteros; polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e forma. 
Cálculo de áreas e ou de volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º grau e 
Gráfico de equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de sistemas. 
Raciocínio lógico-matemático: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas 
e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, 
raciocínio matemático, raciocínio seqüencial, orientação espacial e temporal, formação de 
conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de 
um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
 

PARA O CARGO: OFICIAL DE MOVIMENTAÇÃO  
Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; 
problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas proporcionais: 
razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e 
problemas. Problemas com Sistemas de medidas: medidas de tempo; sistema decimal 
de medidas; sistema monetário brasileiro. Geometria: perpendiculares; paralelas; 
ângulos; quadrados e quadriláteros; polígonos e mosaicos; círculo. Área, volume e 
forma. Cálculo de áreas e ou de volumes. A reta e os números reais. Equações do 1º 
grau e Gráfico de equações. Inequações do 1º grau. Sistemas do 1º grau e gráficos de 
sistemas. Raciocínio lógico-matemático: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre 
pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio 
verbal, raciocínio matemático, raciocínio seqüencial, orientação espacial e temporal, 
formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico 
que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões 
determinadas. Pesos e Medidas. 
 

ATUALIDADES 
 

PARA OS CARGOS: OPERADOR DE TREM, OFICIAL DE MOVIMENTAÇÃO, 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE CENTRAL DE INFORMAÇÕES E 
ATENDENTE DE POSTO DE ACHADOS E PERDIDOS. 
Elementos de política brasileira. Cultura e sociedade brasileira: música, literatura, 
artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Cultura 
internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na 
sociedade contemporânea. O desenvolvimento urbano brasileiro. Meio ambiente e 
sociedade: problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos 
locais e aspectos globais. Elementos da economia internacional contemporânea. 
Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

OPERADOR DE TREM 
Noções de Eletricidade: Instrumentação: multímetro, wattímetro. Ferramentas para 
instalações elétricas e manutenção de equipamentos e máquinas elétricas. 

Circuitos elétricos: circuitos resistivos, capacitivos e indutivos em corrente contínua 
e corrente alternada. Transformadores: tipos, especificações e instalação. Motores 
monofásicos e trifásicos: tipos, especificações, instalação, circuitos de comando e 
métodos de partida. Fontes de alimentação: especificações, circuitos básicos e 
manutenção. Elementos de instalações elétricas: dispositivos de comando e 
acessórios, condutores e eletrodutos, dispositivos de proteção. NR-10 - Segurança 
em Instalações e Serviços em Eletricidade. NR-06 – Equipamento de Proteção 
Individual. Noções Básicas de Mecânica. 
 

TÉCNICO DE ARMAZENAGEM DE MATERIAIS 
Controle de medidas (paquímetro, trena e balanças); Conversão de medidas; 
Operação de equipamentos de movimentação e armazenagem; Noções básicas de 
segurança; Noções básicas de rotinas de almoxarifado; Normas de Segurança. 
Normas Técnicas. EPI. 
 

TÉCNICO PROJETOS 
Noções de desenhos técnicos. Conhecimento dos materiais e equipamentos usados 
em construção civil, de topografia, de cronograma de obras, de cotação e de 
aquisição de materiais. Inspeção e aprovação de materiais. Conhecimento na 
elaboração e interpretação de plantas de arquitetura e de projeto geométrico 
planialtimétrico. Elaboração de croquis e leituras de plantas. Microinformática: 
Conhecimentos básicos em AutoCad, planilha eletrônica e editor de textos. 
 

TÉCNICO AGRIMENSOR 
Noções de geometria analítica, trigonometria e noções de escala. Unidade de medida 
comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e 
grados). Tipos de carta topográfica: conceito, funções e aplicações. Planimetria. 
Conhecimento de ângulos azimutais. Conhecimento de declinação magnética. 
Conhecimento de rumos - métodos. Conhecimento de coordenadas cartesianas e 
arbitrárias. Cálculo de poligonais através de ângulos internos, rumos ou azimutes. 
Processo dos ângulos de deflexões. Processo de azimutes acumulados. 
Transformação de ângulos internos ou externos de uma poligonal em azimute ou 
rumos. Medidas de ângulos e distâncias entre pontos inacessíveis. Fechamento de 
poligonal - cálculo de áreas, erro de fechamento angular. Conhecimento de cadastro - 
amarrações quanto às medidas, amarrações quanto aos ângulos, amarrações quanto 
aos ângulos e medidas (irradiação). Locação de curvas - métodos e aplicações. 
Altimetria: nivelamento e contranivelamento. Métodos: geométrico, trigonométrico e 
taqueométrico. Curvas de nível - método de obtenção - irradiação taqueométrica, 
seções transversais, aerofotogrametria. Operação com aparelhos de topografia, 
teodolitos, níveis, estação total. Normas ABNT. Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho sobre Segurança e Saúde no Trabalho: NR-05 – CIPA – 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; NR-06 – EPI – Equipamento de 
Proteção Individual. Legislação e normas técnicas vigentes para a agrimensura. 
Identificação de superfícies e sistemas de referências, projeções cartográficas e 
sistemas de coordenadas. Sistemas de sensores remotos: produtos, técnicas de 
tratamento, análise de dados; tratamento e análise de dados remotos sensoriais. 
Sistemas de posicionamento por satélite: equipamentos e métodos. Elaboração de 
Mapas: dados georeferenciados, métodos, equipamentos. Tipos, estrutura de dados e 
aplicações de sistemas de informações geográficas. Microinformática: Conhecimentos 
básicos em AutoCad, planilha eletrônica e editor de textos. 
 

TÉCNICO DE OBRAS E CUSTEIO 
Solos: Principais Sistemas de Classificação. Índices Físicos. Ensaios de 
Caracterização Física. Plasticidade e Consistência. Fenômenos de Capilaridade, 
Permeabilidade e Compressibilidade. Noções Gerais de Prospecção do Subsolo e 
análise. Construção Civil: Serviços Preliminares (limpeza do terreno, tapumes, 
locação de obra). Movimento de Terra (corte, aterro, escavação de valas). 
Fundações. Superestrutura. Alvenaria. Cobertura. Esquadrias. Revestimento. 
Forros. Impermeabilização. Piso e Pavimentação. Pintura. Estruturas: Análise 
estrutural (elementos estruturais). Desenho estrutural (plantas e detalhamento de 
fundação, lajes, vigas e pilares e quantitativo de armadura e ferragens). Instalações 
Prediais: Noções de Hidráulica. Sistema Predial de Água Fria. Sistema Predial de 
Esgoto Sanitário. Sistema Predial de Drenagem Pluvial. Materiais de Construção: 
Propriedades Gerais dos Materiais. Normalização. Agregados. Aglomerantes – 
Gesso, Cal e Cimento. Concretos. Materiais Cerâmicos. Vidros. Polímeros e 
Impermeabilização. Madeiras. Tintas e Vernizes. Produtos Metálicos. Topografia: 
Levantamentos topográficos planialtimétricos. Locação de obras. Noções sobre 
coordenadas planas. Orçamento: Conceitos Básicos. Tipos de Orçamento. 
Vantagens de um orçamento. Fatores que influenciam o custo. Fases de uma 
construção. Caderno de Encargos e Especificações de Serviços e Materiais. 
Discriminação Orçamentária. Quantificação de Serviços. Pesquisa de preços, 
materiais e mão de obra de mercado. Composição de Custos Unitários. Custos 
Diretos e Custos Indiretos. Lucros e Despesas Indiretas (BDI). Encargos Sociais. 
Estimativa de Custo Resumido. Cronogramas. Análise de Orçamento. Apropriação 
de Serviços.  

CRONOGRAMA 

 

DATAS  EVENTOS 

24/08/2009 Abertura das Inscrições. 

14/09/2009 Encerramento das Inscrições. 

18/10/2009 Data prevista para aplicação das Provas. 

 

 

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO PÚBLICO PODEM SER OBTIDAS VIA INTERNET NO ENDEREÇO: www.concursosfcc.com.br 
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