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3 - VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECES-
SIDADES ESPECIAIS

3.1 - Aos portadores de necessidades especiais é assegurado
o direito de inscrição no concurso público de que trata este Edital,
podendo concorrer a 5% das vagas que forem preenchidas no prazo
de validade do mesmo, desde que haja compatibilidade entre as atri-
buições do cargo e a deficiência de que são portadores, nos termos do
disposto do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, publicado no Diário
Oficial da União de 21 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto
5.296, de 02 de dezembro de 2004. Somente serão consideradas como
pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrem nas ca-
tegorias constantes do artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de de-
zembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro
de 2004.

3.1.1 - Serão disponibilizados cadastro de reserva para os
portadores de necessidades especiais para o cargo/área de atuação de:
Analista de Pesquisa Energética (Economia de Energia, Projetos da
Geração de Energia, Recursos Energéticos e Transmissão de Ener-
gia).

3.2 - Para concorrer ao percentual das vagas que vierem a ser
criadas para portadores de necessidades especiais, o candidato de-
verá:

a) no ato da inscrição, declarar-se portador de necessidades
especiais;

b) encaminhar à FUNDAÇÃO CESGRANRIO, conforme
definido no subitem 3.4.1, laudo médico (original ou cópia auten-
ticada), emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem
como à provável causa da deficiência ou Certificado de Homologação
de Readaptação ou Habilitação Profissional emitido pelo INSS.

3.2.1 - Caso o candidato não envie o laudo médico, não
poderá concorrer ao percentual reservado para portadores de neces-
sidades especiais, mesmo que tenha assinalado no ato da Inscrição. O
laudo médico deverá ser legível, sob pena de não ser considerado.

3.3 - No ato da inscrição, o candidato portador de neces-
sidades especiais que necessite de tratamento diferenciado no dia das
provas deverá requerê-lo indicando as condições diferenciadas de que
necessita para a realização das provas (ledor, prova ampliada, auxílio
para transcrição, sala de mais fácil acesso, intérprete de libras ou
tempo adicional). Deverá também, apresentar justificativa acompa-
nhada de parecer emitido por especialista da área de suas neces-
sidades especiais.

3.4 - O candidato portador de necessidades especiais que não
declarar, no ato da inscrição, a sua condição de portador de ne-
cessidades especiais e não manifestar necessidade de tratamento di-
ferenciado no dia das provas, bem como não enviar o laudo médico
(original ou cópia autenticada), conforme determinado em 3.2, 3.2.1 e
3.4.1, deixará de concorrer às vagas reservadas às pessoas portadoras
de necessidades especiais ou de dispor das condições diferenciadas.

3.4.1 - O candidato portador de necessidades especiais que
solicitar condições especiais e/ou optar por concorrer aos quanti-
tativos reservados aos deficientes deverá enviar correspondência, via
SEDEX ou carta registrada, ao Departamento de Concursos da FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Com-
prido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261-903), impreterivelmente, até
o dia 21/03/2010 (mencionando concurso público - Edital nº
001/2010 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE), confirmando sua
pretensão, e anexando laudo médico (original ou cópia autenticada),
atestando a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças, bem como a provável causa de sua deficiência.

3.4.2 - Caso o candidato não envie o laudo médico, não será
considerado como deficiente apto para concorrer aos quantitativos
reservados, nem terá preparadas as condições especiais, mesmo que
tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição.

3.4.3 - O envio de correspondência é de responsabilidade
exclusiva do candidato. A FUNDAÇÃO CESGRANRIO não se res-
ponsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da
correspondência a seu destino, dentro do prazo previsto no item
3.4.1.

3.5 - Os candidatos que se declararem portadores de ne-
cessidades especiais participarão do concurso público em igualdade
de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao
local de aplicação das provas e as notas mínimas exigidas para todos
os demais candidatos.

3.6 - O candidato que se inscrever como portador de ne-
cessidades especiais e obtiver classificação dentro dos critérios es-
tabelecidos neste edital, figurará em lista específica e também na
listagem de classificação geral dos candidatos ao cargo, onde constará
a indicação de que se trata de candidato portador de necessidades
especiais.

3.7 - Os candidatos que se declararem portadores de ne-
cessidades especiais, quando convocados, deverão submeter-se à ava-
liação promovida por equipe multidisciplinar designada pela Empresa
de Pesquisa Energética - EPE, que emitirá parecer conclusivo sobre a
sua condição de portador de necessidades especiais ou não e sobre a
compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência da qual é
portador, observadas:

a) as informações fornecidas pelo candidato no ato da ins-
crição;

b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a
desempenhar;

c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de ade-
quações do ambiente de trabalho à execução das tarefas;

d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos
ou outros meios que habitualmente utilize; e

e) a Classificação Internacional de Doenças.

3.8 - A inobservância do disposto nos subitens anteriores
acarretará a exclusão do candidato do quantitativo do cadastro de
reserva destinado aos candidatos portadores de necessidades especiais
e sua inclusão, apenas, na listagem geral. A Empresa de Pesquisa
Energética - EPE convocará, então, o próximo candidato portador de
necessidades especiais ou o próximo da lista geral, caso se esgote a
listagem de pessoas portadoras de necessidades especiais.

3.9 - As vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de
validade do concurso público que não forem providas por falta de
candidatos portadores de necessidades especiais, classificados, serão
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de
classificação.

4 - CONDIÇÕES/PRÉ - REQUISITOS PARA ADMIS-
SÃO

a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses com reconhecimento do gozo de di-
reitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12, da Cons-
tituição Federal e do Decreto nº 70.436/72;

b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) estar em dia com as obrigações militares, em caso de

candidato brasileiro do sexo masculino;
d) ter idade mínima de dezoito anos completos, na data de

admissão;
e) comprovar o nível de escolaridade (ensino superior com-

pleto) exigido no subitem 2.1 deste Edital, quando for convocado pela
Empresa de Pesquisa Energética - EPE para entrega da documen-
tação;

f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições
da área de atuação, que será comprovada através de Exame Médico
quando dos exames pré-admissionais;

g) apresentar todos os documentos que se fizerem neces-
sários por ocasião da admissão na Empresa de Pesquisa Energética -
EPE; e

h) estar de acordo com as normas do presente concurso
público.

5 - RECOLHIMENTO DA TAXA E PROCEDIMENTOS
DE INSCRIÇÃO

5.1 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá in-
teirar-se do Edital e certificar-se de que preencherá todos os requisitos
exigidos para o cargo.

5.2 - O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00 (setenta e
cinco reais).

5.2.1 - Será admitida a inscrição somente via Internet, de 04
a 21/03/2010 no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRAN-
RIO (http://www.cesgranrio.org.br).

5.3 - INSCRIÇÕES
5.3.1 - Para inscrição, o candidato deverá adotar os seguintes

procedimentos:
a) estar ciente de todas as informações sobre este concurso

público. Essas informações também estão disponíveis no endereço
eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgran-
r i o . o rg . b r ) .

b) cadastrar-se, no período entre 0 (ZERO) hora do dia 04/03
e 23h e 59 min. do dia 21/03/2010, observado o horário oficial de
Brasília/DF, por meio do formulário específico disponível no en-
dereço eletrônico citado;

c) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa
de inscrição em qualquer banco até a data de vencimento constante
no mesmo. O pagamento após a data de vencimento implica o can-
celamento da inscrição. O banco confirmará o pagamento junto à
FUNDAÇÃO CESGRANRIO;

d) os candidatos devem verificar a Confirmação de Inscrição,
a partir de 14/04/2010, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO e
imprimi-la.

ATENÇÃO: a inscrição via Internet só será válida após a
confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário até a
data do vencimento.

5.3.2 - A FUNDAÇÃO CESGRANRIO não se responsa-
biliza por solicitações de inscrição via Internet NÃO RECEBIDAS
por quaisquer motivos de ordem técnica ou por procedimento in-
devido dos usuários.

5.3.3 - Os candidatos inscritos deverão enviar, até
21/03/2010, se for o caso, o laudo médico (original ou cópia au-
tenticada), citado no subitem 3.2 deste edital, endereçado ao De-
partamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (mencio-
nando Concurso Público - Empresa de Pesquisa Energética - EPE,
situado à Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio Comprido, Rio de Ja-
neiro, RJ, CEP 20261 - 903).

5.3.4 - 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.

5.4 - Havendo mais de uma inscrição, prevalecerá a de da-
ta/hora de requerimento mais recente.

5.5 - Os candidatos que prestarem qualquer declaração falsa
ou inexata ao se inscrever, ou caso não possam satisfazer a todas as
condições enumeradas neste Edital, terão sua inscrição desconside-
rada e serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que
classificados nas provas, exames e avaliações.

5.6 - A não integralização dos procedimentos de inscrição
implica a insubsistência da mesma.

5.7 - Para os candidatos que não dispuserem de acesso à
Internet, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO disponibilizará, nos dias
úteis, postos de inscrição com computadores, no período de 04 a
19/03/2010, entre 09 e 16 horas, localizados nos endereços constantes
do Anexo I deste edital.

5.8 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593,
de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 3
de outubro de 2008.

5.8.1 - Fará jus à isenção total de pagamento da taxa de
inscrição o candidato que, cumulativamente:

a) Comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de
junho de 2007 por meio de indicação do Número de Identificação
Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único, conforme indicado no
Requerimento de Inscrição disponível no site da FUNDAÇÃO CES-
GRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br), ou nos postos credencia-
dos, especificados no Anexo I deste edital; e

b) for membro de "família de baixa renda", nos termos do
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007;

5.9 - A isenção tratada no subitem 5.8.1 retro deverá ser
solicitada durante a inscrição via Internet, de 04 a 05/03/2010 onde o
candidato deverá, obrigatoriamente, indicar o seu Número de Iden-
tificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-
se membro de "família de baixa renda", nos termos da letra "b" do
subitem 5.8.1 retro.

5.10 - A FUNDAÇÃO CESGRANRIO irá consultar o órgão
gestor do CadÚnico, a fim de verificar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato. A declaração falsa sujeitará o candidato às
sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo
único do art. 10 do Decreto nº 83.936/79.

5.11 - O candidato interessado que preencher os requisitos
descritos no subitem 5.8.1 e desejar solicitar isenção de pagamento da
taxa de inscrição neste concurso público deverá solicitar isenção ao se
inscrever via internet, conforme descrito no subitem 5.9, no período
de 04 a 05/03/2010.

5.11.1 - O simples preenchimento dos dados, necessários
para a solicitação da isenção de taxa de inscrição, durante a inscrição
via Internet, não garante ao interessado a isenção de pagamento da
taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da
solicitação por parte da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

5.11.2 - Não serão aceitos, após o envio da documentação,
acréscimos ou alterações das informações prestadas.

5.11.3 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento
de taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.

5.11.4 - O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a
falta ou a inconformidade de alguma informação ou documentação ou
a solicitação apresentada fora do período fixado, implicará a eli-
minação automática do processo de isenção.

5.12 - O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa
de inscrição será divulgado no dia 17/03/2010, pela Internet, da FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).

5.13 - Para ter acesso ao resultado da referida análise, os
interessados poderão, ainda, consultar a Central de Atendimento da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701 2028, no pe-
ríodo de 17 a 19/03/2010, das 09 às 17 horas, horário de Brasília.

5.14 - Não haverá recurso contra o indeferimento da so-
licitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição.

5.15 - Os candidatos cujas solicitações tiverem sido inde-
feridas poderão efetuar a inscrição no período de 17 a 21/03/2010, e
efetuar o pagamento da taxa no período respectivo.

6 - 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 nos postos de inscrição credenciados.

6.1.1 - O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
do candidato inscrito via Internet estará disponível no endereço ele-
trônico http://www.cesgranrio.org.br, a partir de 14/04/2010, sendo de
responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documen-
to.

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

6.2 - É obrigação do candidato, conferir no CARTÃO DE
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO ou na página da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO na Internet, os seguintes dados: nome, número do
documento de identidade, sigla do órgão expedidor e Estado emitente,
CPF, data de nascimento, sexo, cargo/área de Atuação 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 a portadores de necessidades es-
peciais.

6.3 - Caso haja inexatidão em relação ao seu local de provas
e/ou em relação à sua eventual condição de deficiente físico que
tenha optado por concorrer às vagas reservadas ou solicitado con-
dições especiais para realização das provas, o candidato deverá entrar
em contato com a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800
701 2028, das 9 às 17 horas, horário de Brasília, nos dias15 e
16/04/2010, conforme orientações constantes no endereço eletrônico
da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).

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

6.5 - Caso o CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRI-
ÇÃO não seja recebido até 14/04/2010, para os inscritos nos postos
de inscrição credenciados, o candidato deverá entrar em contato com
a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701 2028, das 09
às 17 horas (horário de Brasília), nos dias 15 e 16/04/2010.

6.6 - As informações sobre os respectivos locais de provas
estarão disponíveis, também, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br), sendo o documento
impresso por meio do acesso à página na Internet válido como CAR-
TÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO.

6.7 - Os inscritos, deverão obedecer ao previsto no subitem
5.3.1, alínea "d".

6.8 - O candidato não poderá alegar desconhecimento dos
locais de realização das provas como justificativa de sua ausência. O
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