
254 – São Paulo, 120 (37) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010

METRÔ - Companhia do
Metropolitano de São Paulo

CNPJ 62.070.362/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50160176 - FORNECIMENTO PAINEL, CONEXÃO 
FLEXÍVEL OFERTA DE COMPRA OC Nº 373384370932010OC00150. A COMPA-
NHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se 
encontra aberta a Licitação acima, em conformidade com o Decreto Estadual 
nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edital completo estará 
disponível nos sitios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e 
www.metro.sp.gov.br a partir do dia 26/02/2010. A sessão pública de processa-
mento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.
bec.sp.gov.br, no dia 11/03/2010, às 09:00 horas e será conduzida pelo Prego-
eiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do respectivo 
processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66869176 - FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E 
PORCAS OC nº 373384370932010OC00181. CLASSE nº 9020. A COMPANHIA 
DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ republica a Licitação acima, 
em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições 
legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios, www.bec.
sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do 
dia 01/03/2010 . A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 16/03/2010, 
às 09h00 e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema pela au-
toridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69849176 - FORNECIMENTO DE REBOLO OC nº 
373384370932010OC00039 CLASSE nº 9015. A COMPANHIA DO METROPOLI-
TANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encontra aberta a Lici-
tação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais 
disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios, 
www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br 
a partir do dia 01/03/2010. A sessão pública de processamento do PREGÃO 
ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
18/03/2010, às 09h00 e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema 
pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70769176 - FORNECIMENTO DE ELETRODO, SOLDA, 
FLUXO UNIVERSAL E VARETA PARA SOLDA OC nº 373384370932010OC00038 
CLASSE nº 3295. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - ME-
TRÔ torna público que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade 
com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. 
O Edital completo estará disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-
negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 01/03/2010. 
A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 15/03/2010, às 09h00 e será 
conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos 
autos do respectivo processo e indicados no sistema pela autoridade compe-
tente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70779176 - FORNECIMENTO DE FACAS E PAPEL DO 
REGISTRADOR GRAFICO OC nº 373384370932010OC00041 CLASSE nº 9015. 
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público 
que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade com o Decreto 
Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edital comple-
to estará disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.
com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 01/03/2010. A sessão pública de 
processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrôni-
co www.bec.sp.gov.br, no dia 16/03//2010, às 09h00 e será conduzida pelo Pre-
goeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do respectivo 
processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70959176 - FORNECIMENTO DE CAPUZ - OC nº 
373384370932010OC00180. CLASSE nº 8431. A COMPANHIA DO METROPO-
LITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encontra aberta a Lici-
tação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais 
disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios, 
www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br 
a partir do dia 01/03/2010. A sessão pública de processamento do PREGÃO 
ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
17/03/2010, às 09h00 e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema 
pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71229176 - FORNECIMENTO DE FITA, VERNIZ, PA-
PEL E TUBO ISOLANTE. OC nº 373384370932010OC00155. CLASSE nº 5970. A 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público 
que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade com o Decreto 
Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edital comple-
to estará disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.
com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 01/03/2010. A sessão pública de 
processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrôni-
co www.bec.sp.gov.br, no dia 17/03/2010, às 09h00 e será conduzida pelo Pre-
goeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do respectivo 
processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72019176 - FORNECIMENTO DE DIFUSOR EM PO-
LIETILENO - OC Nº 373384370932010OC00130. A COMPANHIA DO METROPO-
LITANO DE SÃO PAULO - METRÔ torna público que se encontra aberta a Lici-
tação acima, em conformidade com o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais 
disposições legais pertinentes. O Edital completo estará disponível nos sítios, 
www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.br 
a partir do dia 01/03/2010. A sessão pública de processamento do PREGÃO 
ELETRÔNICO será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 
18/03/2010 às 9:00 hs e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe 
de Apoio, designados nos autos do respectivo processo e indicados no sistema 
pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71339176 - FORNECIMENTO DE CANALETA, MÓDU-
LO ACOPLADO E LUVA PARA CONEXÃO. OC Nº 373384370932010OC00162. 
CLASSE : 5630. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
torna público que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade com 
o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edi-
tal completo estará disponível nos sitios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negocios-
publicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 26/02/2010. A sessão 
pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endere-
ço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 12/03/2010, às 09:00h e será conduzida 
pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
respectivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50730176 - FORNECIMENTO DE VÁLVULA RELÉ IN-
TEGRADO. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 
torna público que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade com 
o Decreto Estadual nº 47.297/02 e demais disposições legais pertinentes. O Edi-
tal completo estará disponível nos sítios, www.bec.sp.gov.br, www.e-negocios-
publicos.com.br e www.metro.sp.gov.br a partir do dia 26/02/2010. A sessão 
pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no endere-
ço eletrônico www.bec.sp.gov.br, nos dias e horários abaixo e será conduzida 
pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
respectivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente. OC nº 
373384370932010OC00229 - classe 9013: Dia 12/03/2010 às 09h00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 41569213 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FOR-
NECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
DE MÉDIA TENSÃO, TRAÇÃO E BAIXA TENSÃO PARA AS NOVAS SUBESTA-
ÇÕES DA LINHA 1 - AZUL E PÁTIO DE MANOBRA DA COMPANHIA DO METRO-
POLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ comunica que 
a Sessão Pública de Recebimento e Abertura, marcada para o dia 02/03/2010, 

65. Se houver alteração na estrutura de empregos e salários da EMTU/SP, o 
aproveitamento dos candidatos dar-se-á considerando as atividades para os 
empregos contidas neste Edital, mantendo-se a classificação obtida.
66. Será automaticamente eliminado do cadastro de candidatos habilitados 
o candidato que não apresentar os documentos exigidos neste item no prazo 
estipulado pelo Departamento de Administração de Pessoal da EMTU/SP.
67. O não comparecimento no prazo estipulado, quando convocado, implica-
rá a sua exclusão e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do 
Concurso Público. A comprovação, quando for o caso, dar-se-á por meio do 
documento “Comprovante de Recebimento”, emitido pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos - ECT.
IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

68. A inscrição do candidato implicará o conhecimento, a tácita e integral acei-
tação das condições do Concurso Público estabelecidas neste Edital, das quais 
não poderá alegar desconhecimento.
69. A inexatidão das afirmativas contidas em documentos apresentados, ainda 
que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do concurso público, 
anulando-se os atos decorrentes da inscrição.
70. Os atos relativos ao concurso público serão publicados, no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, e mediante extratos, nos jornais: Diário do Grande ABC e 
O Estado de São Paulo não se aceitando justificativa para o desconhecimento 
dos prazos neles assinalados.
71. Não serão aceitos pedidos de revisão de prova ou de nota, ou, ainda, vistas 
de prova, qualquer que seja a hipótese alegada.
72. À EMTU/SP é facultada a homologação parcial ou total do Concurso Pú-
blico.
73. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do concurso público, e 
não se caracterizando óbice administrativo ou legal, é facultado a incineração 
das provas e demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período 
de validade do concurso público, os registros eletrônicos a ele referentes.
74. À EMTU/SP é facultada a anulação parcial ou total do Concurso Público, an-
tes de sua homologação, se constatada irregularidade substancial insanável.
75. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as publica-
ções e avisos referentes a este Concurso Público.
76. A EMTU/SP não emitirá Declaração de Aprovação no Certame, pois a pró-
pria publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo é documento hábil 
para fins de comprovação da aprovação.
77. A EMTU/SP e a USCS não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 
candidato decorrentes de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
- ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
e) ausência de pessoas, no endereço indicado pelo candidato, para assinar o 
documento comprobatório de recebimento do telegrama.
78. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julga-
dos pela Comissão de Concurso da EMTU/SP, conjuntamente com a Universi-
dade Municipal de São Caetano do Sul.
XII - CRONOGRAMA PREVISTO

Data/Período - Atividade
26/2/2010 - Publicação no DOE do Edital de Abertura de Inscrição
15 a 26/3/2010 - Período de recebimento das inscrições
10/4/2010 - Publicação no DOE e divulgação, no site www.caipimes.org.br, das 
Listas dos candidatos inscritos: deferidos e indeferidos, inscritos como Porta-
dores de Deficiência e dos que solicitaram redução na taxa de inscrição.
12 e 13/4/2010 - Interposição de recurso referente à publicação das listas
24/4/2010 - Se necessário, retificação da lista de candidatos inscritos.
4/5/2010 - Publicação no DOE e divulgação no site www.caipimes.org.br, do 
Edital de Convocação para a Realização das Provas de conhecimentos básicos, 
conhecimentos específicos e conhecimentos básicos de informática.
4/5/2010 - Envio dos Cartões de Convocação para as provas
16/5/2010 - Data Provável da Realização das Provas
17 e 18/5/2010 - Interposição de recurso referente às provas
30/5/2010 - Publicação no DOE e divulgação no site ww.caipimes.org.br dos 
gabaritos
1 e 2/6/2010 - Interposição de recurso referente à publicação dos gabaritos
15/6/2010 - Publicação no DOE e divulgação no site www.caipimes.org.br do 
Resultado Final Preliminar
16 e 17/6/2010 - Interposição de recurso referente ao Resultado Final Preliminar
26/6/2010 - Publicação no DOE do resultado final e homologação do Concurso 
Público
XIII - TAXAS DE INSCRIÇÃO

CARGO - VALOR DA INSCRIÇÃO
Assistente Operacional III - R$ 40,00
Engº de Segurança do Trabalho - R$ 75,00
Médico do Trabalho - R$ 75,00

ANEXO I

MODELO DE REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO
À Universidade IMES
Eu, _________________________________, RG n°________________, CPF n° 
______________________, venho requerer a redução do pagamento do valor da 
taxa de inscrição para o cargo/função de _________________________________
__, do Concurso Público da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 
de São Paulo S/A - EMTU/SP, nos termos da Lei nº 12.782, de 20.12.2007, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 21.12.2007, e do Edital de 
Abertura de Inscrições nº 01/2010, da EMTU/SP, juntando a competente docu-
mentação conforme ditames da citada Lei, assumindo, sob as penas da lei, que 
essa é verdadeira e idônea.
Nestes termos, pede deferimento.
_____________, ____ de _________de 2010.
_______________________________________
assinatura do(a) candidato(a)
SEGUEM ANEXOS (conforme itens 15.1.1 e 15.1.2, do Edital 01/2010-EMTU/
SP), por cópia reprográfica simples):
( ) a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou pri-
vada, comprovando a sua condição estudantil; ou
( ) a1) carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por 
instituição de ensino pública ou privada ou por entidade de representação es-
tudantil; e
( ) b) comprovante de renda especificando perceber remuneração mensal infe-
rior a 2 (dois) salários mínimos; ou
( ) b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado (modelo no Ane-
xo II deste Edital).

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO DESEMPREGADO
DECLARAÇÃO
Eu, ___________________________________, RG n°_________________, CPF n° 
____________________, DECLARO, sob pena das sanções cabíveis, para fins de 
concessão de redução de pagamento do valor da taxa de inscrição, prevista na 
Lei n° 12.782, de 20.12.2007, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
de 21.12.2007, e no Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2010, da EMTU/ESP, 
que me encontro na condição de desempregado(a).
_____________, ____ de _________de 2010.
_______________________________________
assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO III

CÓD. - Cargo/Função - Local de Trabalho - Quant. de Vagas - Vagas Portador de 
Deficiência - Total de Vagas - Pré-requisitos - * Salário Admissão (R$) - Formas 
de Avaliação
01 - Assistente Operacional III/Agente de Fiscalização - São Bernardo do Cam-
po - 5 - 1 - 6 - Segundo grau completo - CNH Cat. “D” - disponibilidade para 
trabalho em regime de escala (40 horas semanais) - 1.774,22 - CB/CE/CBI
02 - Engº de Segurança do Trabalho/Engº de Segurança do Trabalho - São Ber-
nardo do Campo - 1 - 0 - 1 - Curso Superior Completo, Graduação em Engenha-
ria ou Arquitetura, portador de certificado de conclusão de curso de especiali-
zação em Engenharia de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação 
(disponibilidade para trabalho em regime de 30 horas semanais) - 3.910,22 
- CB/CE/CBI
03 - Médico do Trabalho/Médico do Trabalho - São Bernardo do Campo - CA-
DASTRO RESERVA PARA 1 VAGA - 0 - CADASTRO RESERVA PARA 1 VAGA 
- Curso Superior Completo, Graduação em Medicina, portador de certificado 
de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível 
de pós-graduação, ou portador de certificado de residência médica em área de 
concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhe-
cida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educa-
ção, ambos ministrados por universidade ou faculdade que mantenha curso de 
graduação em Medicina (disponibilidade para trabalho em regime de 20 horas 
semanais) - 3.910,22 - CB/CE/CBI
LEGENDA: CB - Conhecimentos Básicos / CE - Conhecimentos Específicos / CBI 
- Conhecimentos Básicos de Informática / * Data Base Maio/2009

ANEXO IV - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO/FUNÇÃO

01 - Assistente Operacional III/Agente de Fiscalização
Fiscaliza e acompanha, por meio de observação direta, os serviços de trans-
porte de passageiros nas Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, 
verificando o estado de conservação dos veículos, horários, intervalos, itine-
rários, comportamento da tripulação e outros, a fim de garantir o adequado 
funcionamento do sistema.
Emite e assina relatórios de fiscalização a serem encaminhados às empresas 
do Sistema de Transportes Metropolitanos, quando estas não estiverem obe-
decendo às normas vigentes.
Elabora relatório, contendo informações exemplificadas sobre a fiscalização, a 
fim de subsidiar os seus superiores.
Acompanha o cumprimento dos programas especiais de operação, nas situa-
ções de emergência, como: inundações, incêndios, tumultos e outras ocorrên-
cias que possam prejudicar o adequado funcionamento das linhas.
Participa de “blitze” e efetua a apreensão de veículos não autorizados para 
operação, emitindo e assinando os autos de apreensão.

Realiza pesquisas operacionais, além de inspecionar, nos terminais, as condi-
ções gerais dos veículos em operação.
Executa outras atividades correlatas.
02 - Engenheiro de Segurança do Trabalho/Engenheiro de Segurança do Trabalho
Supervisiona e coordena, tecnicamente, as atividades da equipe de segurança 
do trabalho, por meio de orientações e vistorias nas dependências da empresa 
e nos terminais, a fim de controlar e minimizar os riscos de acidentes.
Efetua levantamentos e medições necessárias para elaboração de laudos téc-
nicos, em assuntos referentes à insalubridade, e para delimitar as áreas de 
periculosidade.
Coordena a entrega e troca de equipamentos de proteção individual aos em-
pregados, bem como orienta para sua conscientização quanto ao uso dos equi-
pamentos.
Efetua análises técnicas para determinação de equipamentos de proteção ne-
cessários para cada atividade.
Responde pela instalação e funcionamento dos equipamentos de proteção e 
combate a incêndio em todas as áreas da empresa.
Coordena e acompanha a formação de brigadas de incêndio e da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), treinando seus membros e partici-
pando das reuniões.
Mantém controle estatístico e efetua análise dos acidentes de trabalho ocorri-
dos na empresa - emite relatórios e laudos técnicos e indica medidas preventi-
vas, a fim de reduzir os acidentes.
Coordena a realização da SIPAT e organiza campanhas de conscientização e 
prevenção de acidentes.
Executa outras atividades correlatas.
03 - Médico do Trabalho/Médico do Trabalho
Atende aos empregados da empresa, realizando exames clínicos, elaborando 
diagnósticos, prestando atendimento de urgência e indicando a medicação 
adequada, assim como encaminhando-os aos hospitais conveniados ou forne-
cendo atestados em caso de afastamento de empregados enfermos.
Efetua exames admissionais, analisando o estado físico do candidato em rela-
ção aos pré-requisitos necessários à ocupação do cargo, habilitando-o ou não 
para o exercício da função.
Realiza exames demissionais, quando do desligamento de empregados da 
empresa.
Orienta e supervisiona o trabalho da equipe de auxiliares de enfermagem, bem 
como confere o controle de medicamentos e materiais a serem repostos, enca-
minhando comunicação à chefia para solicitação de compras.
Analisa ocorrências médicas por intermédio de levantamentos estatísticos em 
dados como: tipos de doenças apresentadas nas funções exercidas pelos em-
pregados, percentual de absenteísmo, número de atendimentos referentes a 
acidentes de trabalho, entre outros, a fim de propor medidas minimizadoras 
referentes às ocorrências apuradas.
Avalia as condições de higiene, saúde e segurança do trabalho, visitando os lo-
cais onde se realizam as atividades, participando de reuniões da CIPA e de reu-
niões setoriais, a fim de levantar propostas, com vistas à remoção dos riscos 
potenciais, objetivando a preservação e a proteção da saúde dos empregados.
Executa outras atividades correlatas.

ANEXO V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

01 - Assistente Operacional III/Agente de Fiscalização
CB - PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divi-
são silábica. Pontuação. Porque, por que, por quê, porquê, mal/mau. Adjetivos 
e substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e 
colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Estrutura e formação das palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e 
acessórios da oração. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parô-
nimos e homônimos.
MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: 
operações e problemas. Equações de 1o e 2o graus e sistemas: resolução de 
problemas. Razão e proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples 
e composta. Porcentagem e juro simples e composto. Teoria dos conjuntos. 
Probabilidade. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida 
de tempo. Sistema monetário brasileiro. Progressão aritmética e geométrica.
CE - Trabalho em equipe. Relações humanas. Legislação: Decreto 19835/82. 
Decreto 24675/86. Decreto 36963/93. Resolução STM 55/92.
CBI - WindowsXP, MSOfficce2003, Word (editoração e formatação de textos), 
Excel (elaboração de tabelas e gráficos). Noções básicas sobre Intranet, Inter-
net e gerenciadores de correios eletrônico de mensagem
02 - Engenheiro de Segurança do Trabalho/Engenheiro de Segurança do Tra-
balho
CB - PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divi-
são silábica. Pontuação. Porque, por que, por quê, porquê, mal/mau. Adjetivos 
e substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e 
colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Estrutura e formação das palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e 
acessórios da oração. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parô-
nimos e homônimos.
CE - Conhecimento das Normas Regulamentadoras de Segurança e Higiene do 
Trabalho e das Técnicas referentes. Conhecimento de Legislação, bem como 
de implantação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Conhe-
cimentos em equipamentos, bem como de Sistemas de Combate a Incêndio 
e equipamentos de medição de riscos ambientais. Desenvolvimento de pro-
gramas de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9), Levantamento de Riscos 
Ambientais e Monitoramento dos mesmos.
CBI - WindowsXP, MSOfficce2003, Word (editoração e formatação de textos), 
Excel (elaboração de tabelas e gráficos). Noções básicas sobre Intranet, Inter-
net e gerenciadores de correios eletrônico de mensagem.
03 - Médico do Trabalho/Médico do Trabalho
CB - PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divi-
são silábica. Pontuação. Porque, por que, por quê, porquê, mal/mau. Adjetivos 
e substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome (emprego e 
colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 
Estrutura e formação das palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e 
acessórios da oração. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parô-
nimos e homônimos.
NOÇÕES GERAIS DE MEDICINA: Bioestatística - Epidemiologia - Doenças in-
fecto-contagiosas - Doenças osteo-articulares, hematológicas, imunológicas, 
cardio-vascular, do sistema neuro-sensorial, sistema endócrino, distúrbios do 
metabolismo, hereditárias, dermatológicas, do psiquismo.
CE - Conhecimento das Normas Regulamentadoras de Segurança e Higiene 
do Trabalho e das Técnicas referentes, em especial as NR-7 - Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR-9 - Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais e NE-15 - Atividades e Operações Insalubres. Noções de: 
Estatística em Medicina do Trabalho, Legislação Acidentária, Previdência So-
cial, Toxicologia, Ergonomia, Equipamentos de Proteção Individual, Doenças 
Ocupacionais, Doenças Psicopatológicas do Trabalho, Trabalho noturno e em 
turnos, Atividade e Carga de Trabalho.
CBI - WindowsXP, MSOfficce2003, Word (editoração e formatação de textos), 
Excel (elaboração de tabelas e gráficos). Noções básicas sobre Intranet, Inter-
net e gerenciadores de correios eletrônico de mensagem.

DESPACHO
OBJETO: Autorização de Fornecimento nº 12.859 de 16/11/2009
CONTRATADA: Galassi Materiais Elétricos Ltda.
À vista do não cumprimento do disposto item 8.1, do Edital do Pregão Eletrô-
nico nº 048/2009, por parte da empresa Galassi Materiais Elétricos Ltda., refe-
rente à Notificação CT/AFT/001/2010, aplico à referida empresa a multa de R$ 
4.549,98, correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor da Autorização 
de Fornecimento nº 12.859 de 16/11/2009, nos termos do que dispõe a Cláusula 
Décima Primeira – Das Penalidades, subitem 11.1.2, do Edital do Pregão Ele-
trônico nº 048/2009.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.
LUIZ CARLOS DE ALCÂNTARA
Assessor Técnico da Diretoria

DESPACHO
OBJETO: Autorização de Fornecimento nº 12.869 de 17/11/2009
CONTRATADA: MGV Construção Ltda. EPP
À vista do não cumprimento do disposto item 8.1, do Edital do Pregão Eletrô-
nico nº 049/2009, por parte da empresa MGV Construção Ltda. EPP, referente à 
Notificação CT/AFT/002/2010, aplico à referida empresa a multa de R$ 3.850,00, 
correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor da Autorização de Forne-
cimento nº 12.869 de 17/11/2009, nos termos do que dispõe a Cláusula Décima 
Primeira – Das Penalidades, subitem 11.1.2, do Edital do Pregão Eletrônico nº 
049/2009.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.
LUIZ CARLOS DE ALCÂNTARA
Assessor Técnico da Diretoria

EXTRATO
Aditamento 1 ao Contrato 26/2009 – Contratada: SISTRAN ENGENHARIA 
LTDA. – Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do contrato 
por mais 30 dias e alteração da data de entrega dos produtos – Assinatura: 
28/12/2009.

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/
SP torna público que recebeu da Companhia Ambiental do Estado de São Pau-
lo – CETESB a Licença de Operação nº 14297 de 24/02/2010 para Operação do 
Corredor Metropolitano Noroeste da Região Metropolitana de Campinas – Lote 
1, municípios de Campinas e Hortolândia, com validade de 10 anos a contar 
da data de sua emissão.

SECRETARIA DOS 
TRANSPORTES METROPOLITANOS

continuação continuação continuação
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