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dia 10 de janeiro de 2010 (ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO), para a
Central de Atendimento da Fundação BIO-RIO - Concurso TREN-
SURB (laudo médico), Av.Carlos Chagas Filho, 791 Cidade Uni-
versitária, Caixa Postal 68042, CEP 21941-904 - Rio de Janeiro -
RJ.

3.2.2. O fornecimento da cópia simples do CPF e do laudo
médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via acima citada,
é de responsabilidade exclusiva do candidato. A Fundação BIO-RIO
não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a
chegada da documentação a seu destino.

3.3. O candidato portador de deficiência poderá requerer, na
forma do subitem 5.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da
inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições
de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo
40, parágrafos 1.º e 2.º, do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações.

3.4. A cópia do CPF e o laudo médico (original ou cópia
autenticada) terão validade somente para este concurso público e não
serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias desses
documentos.

3.4.1. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição de-
ferida para concorrer na condição de portadores de deficiência será
divulgada na Internet, no endereço eletrônico http://concursos.bio-
rio.org.br, na ocasião da divulgação dos locais e horário de realização
das provas.

3.5. A inobservância do disposto no subitem 3.2 acarretará a
perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal
condição e o não-atendimento às condições especiais necessárias.

3.6. 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:

a) 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, pa-
raparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triple-
gia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou au-
sência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com de-
formidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e
as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções.

b) 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.

c) 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.

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significa-
tivamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos
e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adap-
tativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais;
utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habili-
dades acadêmicas; lazer e trabalho.

e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais de-
ficiências.

3.7. Os candidatos que se declararem portadores de defi-
ciência, se não eliminados no concurso, serão convocados para se
submeter à perícia médica promovida por equipe multiprofissional
designada pela TRENSURB, que verificará sobre a sua qualificação
como deficiente ou não, bem como, no período de experiência, de 90
(noventa) dias, sobre a incompatibilidade entre as atribuições do car-
go e a deficiência apresentada, nos termos do artigo 43 do Decreto n.º
3.298/99 e suas alterações.

3.8. O candidato deverá comparecer à perícia médica, mu-
nido de laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos
últimos doze meses, contados da data de publicação deste edital e de
exames comprobatórios da deficiência apresentada, que atestem a
espécie, grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID-10), conforme especificado no Decreto n.º 3.298/99 e suas al-
terações, bem como à provável causa da deficiência.

3.9. A não-observância do disposto no subitem 3.8, a re-
provação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acar-
retará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais
condições.

3.10. O candidato portador de deficiência reprovado na pe-
rícia médica por não ter sido considerado deficiente, caso seja apro-
vado no concurso, figurará na lista de classificação geral por car-
go/função/processo.

3.11. O candidato portador de deficiência reprovado na pe-
rícia médica no decorrer do período de experiência, em virtude de
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, terá seu
contrato extinto.

3.12. Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem
portadores de deficiência, se não eliminados no concurso e con-
siderados portadores de deficiência, terão seus nomes publicados em
lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por
c a rg o / f u n ç ã o / p r o c e s s o .

3.13. As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem
providas por falta de candidatos portadores de deficiência aprovados
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral
de classificação por cargo/função/processo.

4. DA ADMISSÃO NA TRENSURB
4.1. A admissão do candidato classificado está sujeita ao

cumprimento das seguintes exigências:
4.1.1. Ter sido aprovado no presente concurso;
4.1.2. Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas

dos Decretos nº. 70.391/72 e 70.436/72 e da Constituição Federal, §
1º do Art. 12;

4.1.3. Carteira do Trabalho do MTPS e uma (1) foto 3 x
4;

4.1.4. Estar quite com as obrigações eleitorais; apresentando
o último comprovante de votação ou a Certidão da Justiça Elei-
toral;

4.1.5. Estar quite com as obrigações militares, para os can-
didatos de sexo masculino;

4.1.6. Comprovar todos os pré-requisitos exigidos;
4.1.7. Ser considerado apto na Avaliação Médica Admis-

sional ;
4.1.8. Apresentar documento pessoal de identidade e Ca-

dastro de Pessoa Física da Receita Federal - CPF;
4.1.9. Certidão de nascimento (se for solteiro) ou de ca-

samento (cópia);
4.1.10. Certidão de nascimento dos filhos menores de 21

anos (cópia);
4.1.11. PIS/PASEP (cópia);
4.1.12. Registro Conselho Profissional, no caso de formação

superior (cópias);
4.1.13. Comprovante de pagamento de Contribuição Sindical

(cópia);
4.1.14. Atestado de vacina dos filhos menores de seis (6)

anos (cópia);
4.1.15. Apresentar certidão negativa de antecedentes crimi-

nais;
4.1.16. Apresentar certidão negativa da Justiça Federal;
4.1.17. Certificado ou Diploma de Escolaridade (cópia);
4.1.18. Declaração de Imposto de Renda (cópia rubricada);
4.1.16. Apresentar certidão negativa da Justiça Federal;
4.1.17. Certificado ou Diploma de Escolaridade (cópia);
4.1.18. Declaração de Imposto de Renda (cópia rubricada);
4.1.19. Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;
4.1.20. Não ter sido demitido da TRENSURB, por justa

causa;
4.1.21. Se empregado da TRENSURB, perceber salário igual

ou inferior ao da vaga a que concorreu no certame.
5. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
5.1. TAXAS:
a) R$ 80,00 para os cargos/função de nível superior;
b) R$ 40,00 para os cargos/função de nível médio.
5.1.1. Será admitida a inscrição somente via Internet, no

endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, solicitada no pe-
ríodo entre 10 horas do dia 16 de dezembro de 2009 e 23 horas e 59
minutos do dia 10 de janeiro de 2010, observado o horário oficial de
B r a s í l i a / D F.

5.1.2. A BRC não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de co-
municação, bem como outros fatores que impossibilitem a trans-
ferência de dados.

5.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição obrigatoriamente por intermédio do boleto bancário gerado
após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de ins-
crição on-line.

5.2.1. O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco,
bem como nas casas lotéricas e Correios, obedecendo aos critérios
estabelecidos nesses correspondentes bancários.

5.2.2. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado
até o dia 11 de janeiro de 2010.

5.2.3. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a
comprovação de pagamento da taxa de inscrição.

5.2.4. O comprovante de inscrição do candidato estará dis-
ponível no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, após o
acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do can-
didato a obtenção desse documento.

5.3. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à
Internet, a BRC disponibilizará Posto de Atendimento com acesso à
Internet, localizado à Avenida Ipiranga nº 1.090 (Colégio Estadual
Protásio Alves) - Bairro: Azenha - Porto Alegre - RS, com início às
10h do dia 16 de dezembro de 2010 até às 17h, do dia 08 de janeiro
de 2010, somente nos dias úteis, exceto no dia 24 e no período de 28
a 31 de dezembro de 2009.

5.3.1. Também será disponibilizado quiosque para inscrição,
e somente para este fim, nas estações da TRENSURB Mercado e
Canoas, no horário das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, de 2ª à 6ª
feira, exceto nas datas de 24 e 31 de dezembro de 2009.

5.4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
NO CONCURSO PÚBLICO

5.4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo
cargo/função/processo da vaga.

5.4.1.1. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida,
em hipótese alguma, a sua alteração.

5.4.2. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a
via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.

5.4.3. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa
para terceiros ou para outros concursos.

5.4.4. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

5.4.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição
serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a BRC do
direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o
formulário de forma completa e correta.

5.4.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cance-
lamento do certame por conveniência da Administração Pública.

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

5.4.8. O comprovante de inscrição ou o comprovante de
pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do
candidato e apresentado nos locais de realização das provas.

5.4.9. O candidato que necessitar de atendimento especial
para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de ins-
crição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 10
de janeiro de 2010 (ÚLTIMO DIA DE INSCRIÇÃO), via SEDEX,
para a Central de Atendimento da BRC - Concurso TRENSURB
(laudo médico), Av. Carlos Chagas Filho, 791 Cidade Universitária,
Caixa Postal 68042, CEP 21941-904 - Rio de Janeiro - RJ, cópia
simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada) que
justifique o atendimento especial solicitado, podendo também ser
entregue no Posto de Atendimento localizado na Avenida Ipiranga nº
1.090 (Colégio Estadual Protásio Alves) - Bairro: Azenha - Porto
Alegre - RS. Após esse período, a solicitação será indeferida.

5.4.9.1. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
autenticada) e da cópia do CPF, é de responsabilidade exclusiva do
candidato. A BRC não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio
que impeça a chegada da documentação a seu destino.

5.4.9.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar
durante a realização das provas, além de solicitar atendimento es-
pecial para tal fim, deverá encaminhar declaração que justifique a
solicitação até o dia 10 de janeiro de 2010 (ÚLTIMO DIA DE
INSCRIÇÃO), e deverá levar um acompanhante, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da
criança. Não haverá compensação de tempo de amamentação ao tem-
po de prova da candidata. A candidata que não levar acompanhante
não poderá realizar as provas.

5.4.9.3. A cópia simples do CPF e o laudo médico (original
ou cópia autenticada) valerão somente para este concurso, não serão
devolvidos e não serão fornecidas cópias dessa documentação.

5.4.9.4. A relação dos candidatos que tiveram o seu aten-
dimento especial deferido será divulgada na Internet, no endereço
eletrônico http://concursos.biorio.org.br, na ocasião da divulgação do
edital de locais e horário de realização das provas.

5.4.9.5. A solicitação de condições ou recursos especiais será
atendida, em qualquer caso, segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.

5.4.10. O candidato deverá declarar, na solicitação de ins-
crição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o car-
go/função/processo por ocasião da admissão.

6. DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
6.1. O cartão de confirmação de inscrição será encaminhado

para o endereço indicado pelo candidato conforme informação no ato
da inscrição, via Correios, exclusivamente para os inscritos no posto
de inscrição.

6.1.1. O cartão de confirmação de inscrição do candidato
inscrito via Internet estará disponível no endereço eletrônico
http://concursos.biorio.org.br, a partir de 26 de janeiro de 2010, sendo
de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse do-
cumento.

6.1.2. No Cartão serão colocados, além dos principais dados
do candidato, seu número de inscrição, cargo, data, horário e local de
realização das provas.

6.2. É obrigação do candidato, conferir no cartão de con-
firmação de inscrição ou na página da BRC na Internet, os seguintes
dados: nome, número do documento de identidade, sigla do órgão
expedidor e Estado emitente, CPF, data de nascimento, sexo, cargo e,
quando for o caso, a informação de tratar-se de pessoa portadora de
deficiência que demande condição especial para a realização das
provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas aos portadores de
necessidades especiais.

6.3. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual condição
de deficiente físico que tenha optado por concorrer às vagas re-
servadas ou solicitado condições especiais para realização das provas,
o candidato deverá entrar em contato com a BRC, pelo telefone (21)
3525-2480, das 9 às 18 horas, horário de Brasília, nos dias 27 e 28 de
janeiro de 2010, conforme orientações constantes no endereço ele-
trônico http://concursos.biorio.org.br.

6.4. Os eventuais erros de digitação no nome, número/ór-
gão/processo expedidor ou Estado emitente do documento de iden-
tidade, CPF, data de nascimento, sexo, ou de outros dados, deverão
ser corrigidos somente no dia das respectivas provas.

6.5. O candidato que fez sua inscrição no posto de inscrição
e não receber o cartão de confirmação de inscrição até 01 de fevereiro
de 2010, deverá entrar em contato com a BRC, pelo telefone (21)
3525-2480, das 09 às 17 horas (horário de Brasília), nos dias 02 e 03
de fevereiro de 2010.

6.6. As informações sobre os respectivos locais de provas
estarão disponíveis, também, no endereço eletrônico http://concur-
sos.biorio.org.br, sendo o documento impresso por meio do acesso à
página na Internet, válido como cartão de confirmação de inscrição.

6.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos
locais de realização das provas como justificativa de sua ausência. O
não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será
considerado como desistência do candidato e resultará em sua eli-
minação do concurso público.

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
7.1. O Concurso Público será composto de:
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,

para os candidatos a todos os cargos/funções/processos;
b) Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório,

para os candidatos aos cargos/funções/processos de: Analista Téc-
nico/Engenheiro de Segurança do Trabalho; Administrador/Processo
Gestão de Recursos Humanos; Administrador/Processo Gestão de
Materiais; Administrador/Processo Gestão de Planejamento e Analista
de Gestão/ Secretária Executiva;

c) Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, para os
candidatos aos cargos/funções/processos de:
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