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9.8.1.2. Caso o candidato identifique erros durante a con-
ferência das informações contidas no cartão de respostas da Prova
Objetiva, estes devem ser informados ao fiscal de sala.

9.8.1.2.1. Não é permitida a solicitação de alteração de car-
go/função/processo para o qual o candidato concorre e/ou o tipo de
vaga escolhida (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada a
portadores de deficiência), seja qual for o motivo alegado.

9.8.1.3. O candidato deverá transcrever, utilizando caneta
esferográfica de tinta indelével preta ou azul, as respostas da Prova
Objetiva para o cartão de respostas da Prova Objetiva, que será o
único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento
do cartão de respostas da Prova Objetiva será de inteira respon-
sabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as
instruções contidas na capa de prova. Em hipótese alguma haverá
substituição do cartão de respostas por erro do candidato.

9.8.2. Após assinar a lista de presença na sala de prova, os
candidatos aos cargos/funções/processos de:

Analista Técnico - função Engenheiro de Segurança do Tra-
balho; Administrador - Processo Gestão de Recursos Humanos; Ad-
ministrador - Processo Gestão de Materiais; Administrador - Processo
Gestão de Planejamento e Analista de Gestão - função Secretária
Executiva receberão do fiscal o caderno de respostas da Prova Dis-
cursiva.

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

9.8.2.2. O candidato deverá responder de forma dissertativa
as questões da Prova Discursiva (contidas no caderno de questões da
Prova Objetiva ou no caderno de questões da Prova Discursiva), no
espaço apropriado no caderno de respostas da Prova Discursiva, uti-
lizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul.

9.8.2.3. Em hipótese alguma o candidato deverá assinar, ru-
bricar ou inserir qualquer sinal que identifique o caderno de respostas
da Prova Discursiva, procedendo em conformidade com as instruções
contidas na capa do caderno de questões da Prova Objetiva ou no
caderno de questões da Prova Discursiva, sob pena de ser eliminado
do Concurso Público.

9.8.3. Após assinar a lista de presença no local determinado
para comparecimento da Avaliação Psicológica, o candidato deverá
aguardar seu encaminhamento para o local de realização da prova.

9.8.3.1. O candidato deverá desenvolver as tarefas e/ou pro-
cedimentos definidos, seguindo as orientações do avaliador.

9.8.4. Após assinar a lista de presença no local determinado
para comparecimento da Avaliação Física, o candidato deverá aguar-
dar seu encaminhamento para o local de realização da prova.

9.8.4.1. O candidato deverá realizar a prova conforme o
estabelecido neste Edital.

9.9. Por motivo de segurança os procedimentos a seguir
serão adotados:

a) a organizadora procederá, no ato da aplicação das provas,
a coleta da impressão digital de cada candidato;

b) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se
da sala de prova ou do local de espera, sem autorização e acom-
panhamento da fiscalização;

c) somente após decorrida uma hora do início das provas, o
candidato poderá entregar seu caderno de questões da Prova Objetiva
e seu cartão de respostas da Prova Objetiva, além de seu caderno de
respostas da Prova Discursiva (caso exista), e seu caderno de questões
da Prova Discursiva (caso exista) e retirar-se da sala de prova. O
candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui
disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência, declarando sua de-
sistência do Concurso Público, que será lavrado pelo Coordenador do
local;

d) ao candidato não será permitido levar seu caderno de
questões da Prova Objetiva e Discursiva (caso exista), pois será
disponibilizado um exemplar da prova no endereço eletrônico
http://concursos.biorio.org.br, no dia seguinte à realização da prova
objetiva e discursiva, bem como o gabarito oficial;

e) será terminantemente vedado ao candidato copiar seus
assinalamentos feitos no cartão de respostas da Prova Objetiva, a
imagem do seu cartão resposta será disponibilizada no endereço ele-
trônico http://concursos.biorio.org.br, no quinto dia útil após a rea-
lização da prova;

f) ao terminar as provas o candidato entregará, obrigato-
riamente, ao fiscal de sala, o seu caderno de questões da Prova
Objetiva e o seu cartão de respostas da Prova Objetiva, além de seu
caderno de respostas da Prova Discursiva (caso exista) e seu caderno
de questões da Prova Discursiva (caso exista), solicitando a devo-
lução do seu documento de identidade, que se encontra em poder do
fiscal de sala, porém sempre visível, desde o momento do seu in-
gresso na sala;

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

9.10. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) chegar ao local de prova após o fechamento dos portões

ou após o horário estabelecido para o início da Prova Objetiva, Prova
Discursiva, Avaliação Psicológica e Avaliação Física ou realizar a
prova em local diferente do designado;

b) durante a realização da prova, for surpreendido em co-
municação com outro candidato ou pessoa não autorizada;

c) for surpreendido durante o período de realização de sua
prova portando, (carregando consigo, levando ou conduzindo) armas
ou aparelhos eletrônicos (mp3 ou mp4, telefone celular, qualquer tipo
de relógio com mostrador digital, bip, agenda eletrônica, notebook,
palm top, receptor, gravador, máquina fotográfica, etc), quer seja na
sala de prova ou nas dependências do seu local de prova;

d) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas cal-
culadoras e similares, pagers, telefones celulares ou qualquer tipo de
consulta durante o período de realização de sua prova, quer seja na
sala de prova ou nas dependências do seu local de prova;

e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou ine-
xata;

f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim co-
mo o que proceder de forma a perturbar a ordem e a tranqüilidade
necessária à realização da prova;

g) descumprir qualquer das instruções contidas na capa da
prova;

h) não realizar a prova, ausentar-se da sala de prova ou do
local de espera sem justificativa ou sem autorização, após ter assinado
a lista de presença, portando ou não, o cartão de respostas da Prova
Objetiva ou o caderno de respostas da Prova Discursiva (caso exis-
ta);

i) não devolver o caderno de questões e cartão de respostas
da Prova Objetiva ou o caderno de respostas da Prova Discursiva
(caso exista);

j) deixar de assinar o cartão de respostas da Prova Objetiva
e/ou a lista de presença;

k) não atender às determinações do presente Edital e de seus
Anexos;

l) quando, após a prova, for constatado - por meio eletrônico,
estatístico, visual ou grafológico - ter o candidato se utilizado de
processos ilícitos.

10. DOS RECURSOS
10.1. No caso da Prova Objetiva, admitir-se-á um único

recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao gabarito,
à formulação ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente
fundamentado e instruído com material bibliográfico.

10.1.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pon-
tos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos
a todos os candidatos.

10.1.2. Não será concedida vista do cartão de respostas da
Prova Objetiva.

10.2. No caso do resultado da Prova Discursiva, admitir-se-
á um único recurso, por questão, para cada candidato, desde que
devidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico.

10.2.1. Será disponibilizada para o candidato imagem da
folha de respostas da prova discursiva, quando da divulgação do
resultado preliminar da Prova Discursiva, no endereço eletrônico
h t t p : / / c o n c u r s o s . b i o r i o . o rg . b r.

10.3. O candidato deverá preencher 1 (um) Formulário para
Recurso para cada questão recorrida, no caso da Prova Objetiva ou da
Prova Discursiva.

10.4. O Formulário para Recurso poderá ser encontrado no
Manual do Candidato e no endereço eletrônico http://concursos.bio-
r i o . o rg . b r.

10.5. O pedido de entrevista devolutiva da Avaliação Psi-
cológica ou o pedido de vista, deverá ser apresentado, no período
previsto no cronograma existente no Manual do Candidato e no en-
dereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, da seguinte forma:

a) apresentar o pedido de entrevista devolutiva da Avaliação
Psicológica ou o pedido de vista do resultado da avaliação psico-
lógica em formulário próprio;

b) a entrevista devolutiva será agendada e na data prevista
realizada entre o candidato e o Psicólogo representante da BRC (Re-
solução CFP no 01/2002, art. 6o, §2), enquanto que a vista do re-
sultado da Avaliação Psicológica só pode ser feita por intermédio de
um Psicólogo, representante do candidato, que irá assessorá-lo ou
representá-lo e o Psicólogo representante da BRC, não tendo o can-
didato, em hipótese alguma, acesso aos resultados dos testes e ao
laudo emitido (Resolução CFP no 01/2002, art. 6o, §1);

c) O candidato que comparecer a vista do resultado da Ava-
liação Psicológica desacompanhado de um Psicólogo (este deverá
apresentar comprovação de registro no CRP) não poderá realizar a
vista.

10.5.1. O candidato poderá efetuar a entrega da solicitação
de qualquer pedido de recurso (para qualquer fase do concurso) no
endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br ou no Posto de
Atendimento localizado na Avenida Ipiranga nº 1.090 (Colégio Es-
tadual Protásio Alves) - Bairro: Azenha - Porto Alegre - RS, no
horário das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, de 2ª à 6ª feira, no
período definido no cronograma.

10.6. No caso da Avaliação Psicológica, admitir-se-á um
único pedido de recurso contra o resultado, obedecidas as Resoluções
no 25/2001 e 01/2002, do Conselho Federal de Psicologia.

10.7. No caso do resultado da Avaliação Física, admitir-se-á
um único pedido de recurso contra o resultado.

10.8. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apre-
sentado fora do prazo e da forma estipulados neste Edital.

10.9. A decisão final da Banca Examinadora será soberana e
irrecorrível, não existindo desta forma recurso contra resultado de
recurso.

11. DA CLASSIFICAÇÃO, RESULTADO FINAL E HO-
MOLOGAÇÃO

11.1. A nota final do candidato será calculada, considerando-
se que NF é a nota final, ND é a nota da Prova Discursiva e NO é a
nota da Prova Objetiva da seguinte forma:

a) Para os candidatos aos cargos/funções de: Analista Téc-
nico - função: Engenheiro de Segurança do Trabalho; Administrador
- Processo Gestão de Recursos Humanos; Administrador - Processo
Gestão de Materiais; Administrador - Processo Gestão de Plane-
jamento e Analista de Gestão - função: Secretária Executiva.

NF = NO + (2 x ND)
b) Para os candidatos aos demais cargos.
NF = NO
11.2. Os candidatos considerados aprovados, segundo os cri-

térios estabelecidos no Anexo II deste Edital, serão ordenados e
classificados segundo a ordem decrescente da nota final, conforme o
cargo e o tipo de vaga (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada
para portadores de deficiência) para o qual concorrem.

11.3. Em caso de igualdade na nota final, para todos os
cargos/funções/processos, para fins de classificação, o desempate se
dará da seguinte forma:

1º) maior idade para aqueles candidatos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos completados até o último dia de ins-
crição neste concurso público, conforme artigo 27 parágrafo único, do
Estatuto do Idoso;

2º) conforme coluna "Critério de Desempate" do Anexo II,
obedecendo a ordem numérica crescente;

3º) maior idade.
12. DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E CONTRA-

TA Ç Ã O
12.1. O candidato aprovado e classificado até o limite das

vagas definidas para este Concurso Público, será convocado através
do endereço eletrônico da BRC: http://concursos.biorio.org.br, e será
enviada correspondência por telegrama ou carta com aviso de re-
cebimento (AR), cabendo ao candidato acompanhar a divulgação dos
resultados.

12.1.1. Os candidatos que não compareceram no primeiro
chamamento serão contatados por uma segunda convocação por te-
legrama ou carta com aviso de recebimento (AR).

12.1.2. O não comparecimento do candidato e/ou o não aten-
dimento a todos os pré-requisitos associados ao cargo, no prazo es-
tabelecido pela TRENSURB, resultará na sua eliminação do Con-
curso.

12.1.3. Não será contratado o candidato que deixar de com-
provar qualquer um dos requisitos para sua admissão no cargo, es-
tabelecidos no item 4, deste Edital.

12.1.4. As despesas decorrentes da participação em todas as
etapas e procedimentos do concurso de que trata este Edital, correrão
por conta dos candidatos, os quais não terão direito a ressarcimento
de despesas de qualquer natureza.

12.1.5. Não serão aceitos protocolos dos documentos exi-
gidos.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O candidato poderá obter informações e orientações

sobre o Concurso Público, tais como Editais, Manual do Candidato,
processo de inscrição, local de prova, gabaritos, notas das Provas
Objetivas, Provas Discursivas, resultado da Avaliação Psicológica,
resultado da Avaliação Física, resultados dos recursos e resultado
final na página do Concurso no endereço eletrônico http://concur-
sos.biorio.org.br ou pela Central de Atendimento da BRC, das 9h às
18h, pelo telefone (21) 3525-2480.

13.2. Todas as publicações oficiais referentes ao Concurso
Público de que trata este Edital serão feitas no Diário Oficial da
União.

13.3. Durante a execução do concurso, não serão fornecidos
atestados, certificados ou certidões, relativos à classificação ou notas
de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados no Diário
Oficial da União.

13.4. Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos,
certificados ou certidões relativos a notas de candidatos reprovados.

13.5. A legislação e alterações em dispositivos legais e nor-
mativos, com entrada em vigor após 16 de dezembro de 2010, não
serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.

13.6. A aprovação e classificação final no Concurso Público
não asseguram ao candidato o direito de ingresso automático no
cargo, mas apenas a expectativa de ser nele contratado segundo a
ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada
à oportunidade e conveniência da Administração Pública, a qual se
reserva o direito de proceder às contratações, em número que atenda
ao seu interesse e às suas necessidades.

13.7. Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofer-
tadas, serão mantidos em cadastro reserva durante o prazo de validade
do Concurso Público e poderão ser contratados em função da dis-
ponibilidade de vagas.

13.8. O prazo de validade deste concurso será de 02 (dois)
anos, contado a partir da data da publicação de sua homologação,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública.

13.9. Após a homologação do resultado final do concurso, o
candidato aprovado e classificado neste Concurso Público deverá
manter atualizado seu endereço e telefone junto à TRENSURB, das
9h às 17h, no Setor de Seleção e Treinamento - SETRE, Av. Ernesto
Neugebauer, 1985, bairro Humaitá, CEP: 90250-140, Porto Alegre,
RS, devendo o candidato comparecer ou enviar por SEDEX os do-
cumentos que comprovem a alteração. Serão de exclusiva respon-
sabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não-atualização
dessas informações.

13.10. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos,
quaisquer editais complementares, avisos e convocações, relativos a
este Concurso Público, que vierem a serem publicados pela TREN-
SURB.

13.11. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela
TRENSURB e pela BRC, no que tange à realização deste Concurso
Público.

MARCO ARILDO PRATES DA CUNHA
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