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5 - Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem será
permitida a realização de provas fora do local e horário previstos no
CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO.

9.6 - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das pro-
vas após uma hora contada a partir do efetivo início das mesmas. Por
motivo de segurança, o candidato não poderá ficar de posse do Ca-
derno de Questões.

9.7 - As questões das provas estarão à disposição dos can-
didatos no primeiro dia útil seguinte ao de realização das mesmas, no
endereço eletrônico http://www.cesgranrio.org.br, por um período mí-
nimo de 3 (três) meses após a divulgação dos resultados finais do
concurso público.

9.8 - O candidato no dia da realização das provas somente
poderá anotar suas respostas para conferência quando da divulgação
dos gabaritos no seu Cartão de Confirmação de Inscrição. Qualquer
outra anotação ou impressão no documento será considerada tentativa
de fraude sujeitando o infrator à eliminação do concurso público.

9.9 - A candidata que tiver a necessidade de amamentar no
dia da prova deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda
da criança em local reservado. A amamentação se dará nos momentos
que se fizerem necessários, não sendo dado nenhum tipo de com-
pensação em relação ao tempo de prova utilizado com a amamen-
tação. A ausência de um acompanhante impossibilitará a candidata de
realizar a prova.

9.10 - Ao final das provas, os 3 (três) últimos candidatos
deverão permanecer em cada sala, sendo liberados somente quando
todos tiverem concluído as respectivas provas ou o período para
realização das mesmas se tenha encerrado.

9.11 - O candidato deverá assinalar suas respostas na folha
própria (Cartão-Resposta) e assinar no espaço próprio com caneta
esferográfica preferencialmente de tinta preta.

9.12 - Não serão computadas questões não assinaladas e
questões que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras,
ainda que legíveis.

9.13 - O candidato será sumariamente eliminado do concurso
público se: lançar mão de meios ilícitos para execução das provas;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido ou descortês para com qualquer dos apli-
cadores, seus auxiliares ou autoridades; atrasar-se ou não comparecer
a qualquer das provas; afastar-se do local das provas sem o acom-
panhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; deixar de
assinar a Lista de Presença e o respectivo Cartão-Resposta; ausentar-
se da sala portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões;
descumprir as instruções contidas na capa das provas; for surpre-
endido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com
outro candidato ou se utilizando de máquinas de calcular ou similares,
livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, ou, após as provas,
for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico,
ter-se utilizado de processos ilícitos na realização das mesmas.

9.14 - São vedados o porte e/ou uso de armas, de aparelhos
sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou
não, tais como: agendas, relógios não convencionais, relógios digitais,
telefones celulares, "pagers", microcomputadores portáteis ou simi-
lares.

9.14.1 - São vedados também o uso de óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro, etc
ou protetores auriculares.

9.15 - Os valores das questões estarão impressos nas provas,
não sendo concedidas recontagens de pontos, vistas de provas, exa-
mes, avaliações ou pareceres, qualquer que seja a alegação do can-
didato. As provas objetivas serão corrigidas por meio de proces-
samento eletrônico.

9.16 - No dia da realização das provas não serão fornecidas,
por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelos represen-
tantes da FUNDAÇÃO CESGRANRIO ou da Empresa de Pesquisa
Energética - EPE, informações referentes ao conteúdo das provas.

10 - RECURSOS E REVISÕES
10.1 - Recursos quanto aos conteúdos das questões objetivas

e/ou aos gabaritos divulgados - o candidato poderá apresentar re-
cursos, desde que devidamente fundamentado e apresentado no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação dos
gabaritos e encaminhados à FUNDAÇÃO CESGRANRIO, por meio
do campo de Interposição de Recursos, na página referente a este
concurso no endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br,

10.1.1 - Não serão aceitos recursos via postal, via correio
eletrônico, via fax ou fora de prazo.

10.1.2 - As decisões dos recursos serão dadas a conhecer,
coletivamente, e apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos
e quando da divulgação dos resultados das provas objetivas e Dis-
cursivas, em 04/05/2010.

10.1.3 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) even-
tualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos que
realizaram as provas objetivas.

10.2 - Revisão da nota da Prova Discursiva - os candidatos
poderão solicitar revisão, dirigida à Banca Examinadora, nos dias 05
e 06/05/2010. A nota do candidato poderá ser mantida, aumentada ou
diminuída.

10.2.1 - O pedido de revisão deverá ser enviado à FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO, conforme orientação na página citada.

10.2.2 - As decisões dos pedidos de revisão da nota da Prova
Discursiva serão dadas a conhecer, coletivamente, e apenas as re-
lativas aos pedidos que forem deferidos e quando da divulgação dos
resultados dos pedidos de revisão da Prova Discursiva, em
18/05/2010.

10.3 - Revisão dos pontos obtidos na Prova de Títulos - os
candidatos poderão solicitar revisão, dirigida à Banca Examinadora,
nos dias 17 e 18/06/2010. A nota do candidato poderá ser mantida,
aumentada ou diminuída.

10.3.1 - O pedido de revisão deverá ser enviado à FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), conforme orien-
tação na página citada.

10.3.2 - As decisões dos pedidos de revisão da pontuação da
Prova de Títulos serão dadas a conhecer, coletivamente, e apenas as
relativas aos pedidos que forem deferidos e quando da divulgação dos
resultados finais, em 29/06/2010.

10.4 - A Banca Examinadora da entidade promotora do pre-
sente concurso público constitui última instância para recurso ou
revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão
recursos ou revisões adicionais.

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das

normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste
edital e em outros a serem eventualmente divulgados.

11.2 - Não serão fornecidos atestados, certificados ou cer-
tidões relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para
tal fim os resultados publicados no Diário Oficial da União.

11.3 - A admissão do candidato ficará condicionada a não
possuir vínculo empregatício com órgão da Administração Pública
Direta ou Indireta cuja acumulação de cargos seja vedada pelo art. 37,
incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988.

11.4 - Os candidatos habilitados em todas as etapas do con-
curso público serão chamados de acordo com a classificação obtida e
a disponibilidade de vagas existentes na ocasião, observado o item
2.1 deste Edital.

11.5 - O candidato aprovado e admitido estará sujeito à
adesão integral e irrestrita a qualquer alteração que porventura venha
a ocorrer no Plano de Cargos e Salários (PCS) da Empresa, durante
ou após a realização deste concurso.

11.6 - O candidato que vier a ser convocado para ingresso na
Empresa de Pesquisa Energética - EPE assinará contrato de trabalho
que se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis de Trabalho
(CLT), sujeitando-se às Normas de Recursos Humanos e ao Plano de
Cargos e Salários da Empresa de Pesquisa Energética - EPE vigente
à época da admissão.

11.7 - A contratação será de caráter experimental nos pri-
meiros noventa dias, ao término dos quais, se o desempenho do
profissional for satisfatório, o contrato converter-se-á, automatica-
mente, em prazo indeterminado.

11.8 - Não haverá segunda chamada para qualquer fase,
etapa, avaliação, procedimento ou pré-nomeação do concurso público
e nenhum candidato poderá prestar provas, exames ou avaliações fora
dos locais e horários pré-determinados no respectivo Cartão de Con-
firmação de Inscrição ou nos Avisos/Convocações.

10.9 - O candidato convocado (através de telegrama com
aviso de recebimento) para a posse que não comparecer nos prazos
determinados será considerado desistente, sendo automaticamente ex-
cluído do concurso público.

11.10 - O resultado final do concurso público, nele incluin-
do-se apenas os candidatos classificados, será divulgado por Edital
publicado no Diário Oficial da União.

11.11 - A inexatidão de declarações e/ou a irregularidade de
documentos, ainda que verificadas posteriormente, importarão insub-
sistência de inscrição, nulidade da aprovação ou habilitação e perda
dos direitos decorrentes, sem prejuízo das cominações legais apli-
cáveis.

11.12 - Não serão aceitos protocolos dos documentos exi-
gidos. Fotocópias não autenticadas deverão estar acompanhadas dos
originais para efeito de verificação.

11.13 - Todas as despesas decorrentes da participação em
todas as fases, etapas e procedimentos do concurso público de que
trata este Edital correrão por conta dos candidatos.

10.14 - É de inteira responsabilidade do candidato acom-
panhar a divulgação de todos os atos, editais e comunicados re-
ferentes a este concurso público que forem publicados no Diário
Oficial da União e/ou informados na Internet, no endereço da FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) ou da Empresa de
Pesquisa Energética - EPE (www.epe.gov.br).

11.15 - O concurso público terá validade de 6 (seis) meses,
prorrogável por igual período, contado a partir da data de publicação
do Edital de homologação do resultado final.

11.16 - Todos os atos oficiais relativos a este concurso pú-
blico serão publicados no Diário Oficial da União.

11.17 - Os candidatos classificados se comprometem a man-
ter atualizados seus endereços junto a Superintendência de Recursos
Logísticos/Recursos Humanos da Empresa de Pesquisa Energética -
EPE, sob pena de perder o prazo e o direito à admissão, caso não
sejam localizados. Endereço para correspondência: Avenida Rio Bran-
co, nº 1 - sala 901 - Centro - CEP 20090-003 - Rio de Janeiro.

11. 18 - Os casos omissos serão resolvidos pela Empresa de
Pesquisa Energética - EPE juntamente com a FUNDAÇÃO CES-
GRANRIO.

IBANÊS CÉSAR CÁSSEL
Diretor de Gestão Corporativa

ANEXO I
POSTOS CREDENCIADOS

UF CIDADE POSTO CONTRA-
TA D O

ENDEREÇO BAIRRO

RJ RIO DE JANEIRO MICROLINS AVENIDA RIO BRAN-
CO, 173/SL

CENTRO

RJ RIO DE JANEIRO MICROLINS RUA DO CATETE,
355/SL

LARGO DO
MACHADO

ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
I - Compreensão e interpretação de textos. II - Tipologia

textual. III - Ortografia oficial. IV - Acentuação gráfica. V - Emprego

das classes das palavras. VI - Emprego do sinal indicativo de crase.
VII - Sintaxe da oração e do período VIII - Pontuação. IX - Con-
cordância nominal e verbal. X - Regência Nominal e verbal. XI -
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação XII - Sig-
nificação literal e contextual de vocábulos. XIII - Emprego de tempos
e modos verbais. XIV - Vozes dos verbos. XV - Redação de cor-
respondências oficiais (ata, relatório, atestado, circular, declaração,
memorando, ofício e requerimento).

LÍNGUA INGLESA
Compreensão e interpretação de texto escrito em Língua

Inglesa.
CARGO: ADVOGADO - Área de Atuação: Jurídico
I - DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e

concepções de Constituição. Poder Constituinte originário e derivado.
Revisão Constitucional. Controle de Constitucionalidade. Eficácia e
aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação e integração
das normas constitucionais. Direitos e garantias fundamentais. Di-
reitos e deveres Individuais e coletivos. Direitos Sociais. Princípios
do Estado de Direito: Princípio da Legalidade; Princípio da Igual-
dade; Princípio do Controle Judiciário. Garantias constitucionais: con-
ceito e classificação. A Unidade do Poder Estatal e a separação de
poderes. Bases constitucionais da Administração Pública. Princípios e
normas referentes à Administração Direta e Indireta. Sistema Tri-
butário Nacional; Princípios gerais. Limitação do Poder de tributar.
Tributos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Discriminação das Rendas Tributárias. Repartição das Receitas Tri-
butárias. Controle interno, externo e Tribunais de Contas. Ordem
Econômica e Financeira: Princípios gerais. II - DIREITO ADMI-
NISTRATIVO: Administração Pública; princípios fundamentais; po-
deres e deveres. O uso e o abuso do poder. Organização Admi-
nistrativa Brasileira. Poderes Administrativos: vinculado, discricio-
nário, hierárquico, regulamentar, disciplinar e de polícia. Do ato ad-
ministrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies,
anulação e revogação. Licitação e Contratos Administrativos. Agentes
e servidores públicos. Administração direta e indireta. Serviços de-
legados. Convênios e consórcios. Regimes jurídicos. Direitos. De-
veres. Responsabilidades. Intervenção no domínio econômico. Con-
trole da Administração Pública. Controle externo a cargo do Tribunal
de Contas. Controle Jurisdicional. Sistemas de contencioso. Admi-
nistrativo e de Jurisdição Una. Instrumento do Controle Jurisdicional.
Serviços Públicos. Concessão. Permissão. Autorização e delegação.
Bens Públicos. Poder de Polícia. Processos Administrativos. Res-
ponsabilidade do Estado. Conceitos do Direito Administrativo: teoria
geral dos atos administrativos (conceito, atributos e elementos). In-
validação dos atos administrativos. Teoria geral do procedimento ad-
ministrativo e leis de processo administrativo. Administração pública
com personalidade privada (empresas estatais e fundações). III - DI-
REITO REGULATÓRIO: O Poder Regulatório na Constituição de
1988. As Agências Reguladoras. Características, Autonomia e Poder
Normativo. ANEEL e ANP. O modelo do setor elétrico: atribuições,
funcionamento, agentes setoriais e atividades. IV - DIREITO AM-
BIENTAL: Competência

ambiental da União e dos Estados. Sistema Nacional do Meio Am-
biente. Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Licenciamento Am-
biental. Infrações Administrativas Ambientais. Recursos Hídricos:
fundamentos da política nacional de recursos hídricos; enquadramento
dos corpos de água e competência para classificação das águas; ou-
torga de direito de uso de recursos hídricos; cobrança do uso de
recursos hídricos; Agência Nacional de Águas - ANA; Comitês de
Bacia Hidrográfica. Crimes Ambientais: Lei 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
V - DIREITO DO TRABALHO: Relação de trabalho; natureza ju-
rídica; contrato de trabalho e relação de trabalho; caracterização da
relação de emprego; critérios para a caracterização; sujeitos da re-
lação de emprego; empregado - definição; empregador -; contrato de
trabalho: definição; denominação; caracteres; elementos essenciais;
vícios e defeitos; nulidade e anulabilidade. Espécies do contrato de
trabalho: por tempo determinado e por tempo indeterminado. Efeitos
do contrato de trabalho; obrigações do empregado; prestação do tra-
balho - pessoalidade. Remuneração: conceito - distinção entre re-
muneração e salário; caracteres do salário; salário e indenização -
adicionais. Duração do trabalho; jornada de trabalho: duração e ho-
rário; trabalho extraordinário; trabalho noturno; repousos; repousos
intrajornadas e interjornadas; repouso semanal e em feriado. Férias:
natureza jurídica e períodos aquisitivo e concessório, duração; re-
muneração simples, dobrada e abono de férias. Terminação do con-
trato de trabalho; causas; rescisão do contrato por tempo indeter-
minado e por tempo determinado; rescisão com ou sem justa causa;
despedida; aviso prévio; conceito e natureza jurídica; prazos e efeitos;
estabilidade e garantia de emprego; teoria da nulidade da despedida
arbitrária; despedida de empregado estável. Falta grave, conceito;
readmissão e reintegração. Renúncia à estabilidade; homologação. VI
- DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: procedimentos nos
dissídios individuais; reclamação; jus postulandi; revelia; exceções;
contestação; reconvenção; audiência; conciliação; instrução e julga-
mento; provas no processo do trabalho; interrogatórios; confissão e
conseqüências; testemunhas; recursos no processo do trabalho; dis-
posições gerais: efeito suspensivo e devolutivo; Processo de exe-
cução; liquidação; modalidades de execução; embargos do executado
- impugnação do exeqüente. VII - DIREITO CIVIL: Direito Público
e Privado. Direito Civil: conceito; pessoa natural; pessoa jurídica e
domicílio. As diferentes classes de bens; Fatos jurídicos, negócios
jurídicos, atos jurídicos e atos ilícitos; Prescrição e decadência. Ne-
gócio jurídico; espécies; manifestação da vontade; vícios da vontade.
Ato jurídico; fato e ato jurídico; modalidades e formas do ato ju-
rídico. Efeitos do ato jurídico; nulidade; atos ilícitos; abuso de direito;
fraude à lei. Prescrição; conceito; prazo; suspensão; interrupção; de-
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