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- Para os cargos de Ensino Médio Completo (exceto Agente de Segurança): R$ 
58,00 (cinquenta e oito reais);
- Para os cargos de Ensino Fundamental Completo: R$ 45,00 (quarenta e cinco 
reais).
3.2.1  Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 

bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá 
ser pago antecipadamente.

3.3  O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição por boleto 
bancário, pagável em qualquer banco.

3.3.1   O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.concursosfcc.
com.br, deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, 
após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
on-line.

3.4  O candidato inscrito não deverá enviar cópia do documento de identi-
dade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados 
cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.

4.  A partir de 19/01/2010, o candidato poderá conferir, no endereço ele-
trônico da Fundação Carlos Chagas, se os dados da inscrição efetuada 
pela Internet foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Em 
caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 16 
horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido.

5.   As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do paga-
mento do valor da inscrição.

6.   As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o 
dia 10/02/2010, não serão aceitas.

7.  Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição 
via Internet o código da Opção de Cargo para o qual pretende concorrer, 
conforme tabela constante no Capítulo II deste Edital e da barra de op-
ções do Formulário de Inscrição via Internet.

8.  O candidato que for empregado da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo - METRÔ deverá informar no campo apropriado do Formulá-
rio de inscrição seu número de Registro (funcional) de Empregado.

9.  O candidato que tenha sido empregado da Companhia do Metropolita-
no de São Paulo - METRÔ deverá declarar esta condição no campo apro-
priado do Formulário de Inscrição e informar o número de seu antigo 
Registro (funcional) de Empregado.

10.   Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de devolução da impor-
tância paga em hipótese alguma.

11.  Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da ins-
crição, com exceção do cidadão que comprovar ser doador de sangue, 
conforme estabelece a Lei Estadual nº 12.147 de 12/12/2005.

12.  As inscrições com isenção de pagamento de que trata o item anterior 
somente serão realizadas via Internet, no período de 9h do dia 08/01 às 
14h do dia 12/01/2010 (horário de Brasília), na forma do item 3 deste 
Capítulo.

12.1  Para ter direito à isenção, o doador deverá comprovar a doação de san-
gue, que não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um período de 12 
(doze) meses, a contar da data do encerramento das inscrições isentas 
(12/01/2010) promovida a órgão oficial ou entidade credenciada pela 
União, pelo Estado ou por Município.

12.2  O candidato deverá comprovar encaminhando até 12/01/2010, via SE-
DEX ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Depar-
tamento de Execução de Projetos - Ref.: Isenção de Pagamento/ Metrô 
- informar o cargo) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala 
- São Paulo - SP - CEP 05513-900), comprovação da qualidade de doador 
de sangue, efetuada através da apresentação de documento expedido 
pela entidade coletora.

12.3  A comprovação citada no item anterior deverá ser encaminhada por 
meio de fotocópias autenticadas. Não serão consideradas as cópias 
não autenticadas bem como os documentos encaminhados via fax, via 
Correio Eletrônico ou por outro meio que não o estabelecido no item 
anterior.

12.4 Consideram-se, também, cópias autenticadas, para fins de comprovação 
de documentos de isenção descrita neste Capítulo, os documentos contendo 
carimbos com a descrição “confere com o original”, datados e assinados por 
qualquer autoridade pública.
12.5  A Fundação Carlos Chagas, a qualquer tempo, poderá realizar diligên-

cias relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não seu 
pedido.

13.  Após análise dos pedidos de isenção a Fundação Carlos Chagas publi-
cará no site, www.concursosfcc.com.br, a lista dos pedidos deferidos e 
indeferidos.

14.  Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e quei-
ram participar do certame deverão efetuar sua inscrição através do 
site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) até o dia 
10/02/2010.

14.1  O candidato que não regularizar sua inscrição por meio do pagamento do 
respectivo boleto, terá o pedido de inscrição invalidado.

15.  De acordo com a Lei Estadual nº 12.782, de 20/12/2007, terá direito a 
redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da inscrição o cidadão 
que comprovar CUMULATIVAMENTE os seguintes requisitos:

15.1  Ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do ensino 
fundamental ou médio, curso pré-vestibular, curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação;

15.1.1  Para comprovar a condição de estudante o candidato deverá encami-
nhar um dos seguintes documentos:

a)  original ou cópia autenticada de certidão ou declaração, em papel tim-
brado, com assinatura e carimbo do setor competente, expedida por 
instituição de ensino público ou privado;

b)  carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por 
instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de representa-
ção discente.

15.2  Perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou 
estiver desempregado.

15.2.1  O candidato deverá encaminhar comprovante de renda ou declaração, 
por escrito, da condição de desempregado.

15.2.2  A declaração deverá conter: nome completo do candidato, número do 
documento de identidade, CPF, data e assinatura, bem como as informa-
ções de que trata o item 15.2.1.

16.  As inscrições com redução do valor de que trata o item anterior somente 
serão realizadas via Internet, no período de 9h do dia 08/01 às 14h do 
12/01/2010, observado o horário de Brasília, na forma do item 3 deste 
Capítulo.

16.1  O candidato deverá comprovar encaminhando os documentos indica-
dos no item 15 e seus subitens até 12/01/2010, via SEDEX ou Aviso de 
Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Departamento de Execu-
ção de Projetos - Ref.: Redução do Valor de Inscrição/ Metrô - informar 
o cargo) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo 
- SP - CEP 05513-900).

16.2  A comprovação citada no item anterior deverá ser encaminhada por 
meio de originais ou fotocópias autenticadas. Não serão consideradas 
as cópias não autenticadas bem como os documentos encaminhados 
via fax, via Correio Eletrônico ou por outro meio que não o estabelecido 
neste Edital.

16.3  Consideram-se, também, cópias autenticadas, para fins de comprova-
ção de documentos de isenção descrita neste Capítulo, os documentos 
contendo carimbos com a descrição “confere com o original”, datados e 
assinados por qualquer autoridade pública.

16.4  O candidato que não comprovar as condições dispostas nos itens 15.1 e 
15.2, cumulativamente, não terá a solicitação de redução do valor do pa-
gamento da inscrição atendida e terá seu pedido de inscrição invalidado.

16.5  A Fundação Carlos Chagas, a qualquer tempo, poderá realizar diligên-
cias relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não seu 
pedido.

17.  Após análise dos pedidos de redução do valor de inscrição a Fundação 
Carlos Chagas publicará no site, www.concursosfcc.com.br, a lista dos 
pedidos deferidos e indeferidos.

18.  Os candidatos que tiverem seus pedidos de redução do valor da inscri-
ção deferidos, deverão acessar o site da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br) e por meio do CPF gerar boleto do valor corres-
pondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da inscrição, para paga-
mento até a data limite de 10/02/2010.

19  Os candidatos que tiverem seus pedidos de redução indeferidos e quei-
ram participar do certame deverão efetuar sua inscrição através do 
site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) até o dia 
10/02/2010.

19.1  O candidato que não regularizar sua inscrição por meio do pagamento 
do respectivo boleto, terá o pedido de inscrição invalidado.

20.  Será eliminado do concurso público o candidato que, não atendendo 
aos requisitos previstos, tenha obtido, com emprego de fraude ou qual-
quer outro meio que evidencie má fé, a redução de que trata esta lei.

21.  A Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e a Fundação 
Carlos Chagas eximem-se das despesas com viagens e estada dos can-
didatos para prestar as provas do Concurso.

22.  Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa eletrônico, via pos-
tal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, 
ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qual-
quer outra via que não as especificadas neste Edital.

23.  Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigo-
rosamente ao estabelecido neste Edital.

24.  Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção 
de Cargo, bem como não haverá devolução da importância paga em 
hipótese alguma.

25.  Ao inscrever-se no concurso é recomendado ao candidato observar 
atentamente as informações sobre a aplicação das provas (Capítulo VII, 
item 1 e subitens) uma vez que só poderá concorrer a um Cargo por 
período de aplicação.

25.1  O candidato que efetivar mais de uma inscrição por período de aplicação 
terá confirmada apenas a última inscrição, sendo as demais canceladas. 

Não sendo possível identificar a última inscrição efetivada todas pode-
rão ser canceladas.

26.  Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preen-
chimento do Formulário de Inscrição.

26.1  As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se a Companhia do Metro-
politano de São Paulo - METRÔ e à Fundação Carlos Chagas o direito de 
excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse documento 
oficial de forma completa, correta e legível e/ou fornecer dados inverídi-
cos ou falsos.

27.  A Fundação Carlos Chagas e a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - METRÔ não se responsabilizam por solicitações de inscrições 
não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de 
energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impos-
sibilitem a transferência de dados.

28.  O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efeti-
vação da inscrição.

29.  A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou admissão do 
candidato desde que sejam identificadas falsidades de declarações ou 
irregularidades nas provas ou documentos.

30.  O candidato não portador de deficiência que necessitar de condição 
especial para realização da prova deverá solicitá-la até o término das 
inscrições, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos 
Chagas (Departamento de Execução de Projetos - Ref.: Solicitação/Me-
trô - Cargo (informar o cargo) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim 
Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900).

30.1  O candidato deverá encaminhar, junto à sua solicitação de condição es-
pecial para realização da prova, Laudo Médico (original ou cópia auten-
ticada) atualizado que justifique o atendimento especial solicitado.

30.2  O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o 
motivo alegado, poderá não ter a condição atendida.

30.3  O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabi-
lidade e razoabilidade do pedido.

31.  A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da 
prova, poderá fazê-lo em sala reservada para tanto, desde que o requei-
ra, observando os procedimentos constantes a seguir, para adoção das 
providências necessárias.

31.1  A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da 
prova deverá encaminhar sua solicitação, até o término das inscrições, 
via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas 
(Departamento de Execução de Projetos - Ref.: Solicitação/Metrô - Cargo 
(informar o cargo) - Av. Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - 
São Paulo - SP - CEP 05513-900).

31.2  Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da can-
didata.

31.3  A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este 
fim, de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado 
pela candidata).

31.4  Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá 
ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma 
fiscal.

31.5  Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lac-
tante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou 
quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amiza-
de com a candidata.

V - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

1.  Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerro-
gativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição 
Federal e na Lei nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os 
cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras.

2.  Em cumprimento ao Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas de 
acordo com o Cargo.

2.1  De acordo com o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Nº 
127/2005 - celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a Compa-
nhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, não haverá reserva de vaga 
para portadores de deficiência para o cargo de Agente de Segurança.

3.  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 altera-
ções, assim definidas.

3.1  Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmen-
tos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia ce-
rebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, ex-
ceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 
o desempenho das funções.

3.2  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.

3.3  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 60º; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer condições anteriores.

3.4  Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associa-
das a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comuni-
cação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da co-
munidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho.

3.5  Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
4.  As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições espe-

ciais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu 
artigo 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e 
aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, 
e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios 
previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, 
durante o período das inscrições, via SEDEX ou Aviso de Recebimento 
(AR), à Fundação Carlos Chagas.

4.1  O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabili-
dade e razoabilidade do pedido.

5.  O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de de-
ficiência, especificando-a no Formulário de Inscrição via Internet e, no 
período das inscrições, deverá encaminhar via SEDEX ou Aviso de Rece-
bimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (A/C Departamento de Execução 
de Projetos - Cargo (informar o cargo) - Ref.: Laudo Médico - Concurso 
Público/METRÔ - Av. Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - 
São Paulo - SP - CEP 05513-900) os documentos a seguir:

a)  Laudo Médico original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo 
de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie 
e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a 
provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adap-
tação da sua prova, informando, também, o seu nome, documento de 
identidade (RG), número do CPF e opção de Cargo.

b)  O candidato portador de deficiência visual, além do envio da documen-
tação indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, até o 
término das inscrições, a confecção de prova especial em Braile ou Am-
pliada, ou ainda, a necessidade da leitura de sua prova, especificando o 
tipo de deficiência.

c)  O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional 
para realização das provas, além do envio da documentação indicada na 
letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o tér-
mino das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emitido 
por especialista da área de sua deficiência.

5.1  Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Brai-
le serão oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para 
esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda, 
utilizar-se de soroban.

5.2  Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial Am-
pliada serão oferecidas provas nesse sistema.

5.3  O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova Ampliada, 
entre 18, 24 ou 28. Não havendo a indicação de tamanho de fonte, a prova 
será confeccionada em fonte 24.

5.4  Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não aten-
derem aos dispositivos mencionados no:

-  Item 5 - letra “a” - Serão considerados como não portadores de deficiência.
-  Item 5 - letra “b” - Não terão a prova especial preparada e/ou pessoa desig-

nada para a leitura da prova, seja qual for o motivo alegado.
-  Item 5 - letra “c” - Não terão tempo adicional para realização das provas, 

seja qual for o motivo alegado.
6.  No ato da inscrição o candidato portador de deficiência deverá declarar 

estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e 
que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempe-
nho dessas atribuições, para fins de habilitação no período de experiên-
cia.

7.  O candidato portador de deficiência deverá declarar, quando da inscri-
ção, se deseja concorrer às vagas reservadas a portadores de deficiên-
cia.

7.1  O candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas re-
servadas aos portadores de deficiência deverá encaminhar Laudo Médi-
co, de acordo com o item 5 deste Capítulo.

8.  O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição confor-
me instruções constantes deste Capítulo não poderá impetrar recurso 
em favor de sua condição.

9.  O candidato portador de deficiência, se classificado na forma do Capí-
tulo XI, além de figurar na lista de classificação geral por Cargo, terá 
seu nome constante da lista específica de portadores de deficiência, por 
cargo, observado o item 2 deste Capítulo.

10.  A verificação acerca do enquadramento da deficiência, conforme pre-
visão do Artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações posteriores, será feita por meio de análise do laudo médico 
referido no item 5 deste Capítulo, por Equipe Multidisciplinar da Compa-
nhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ ou por ela credenciada.

10.1  Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência cons-
tante do laudo médico não se fizer constatada na forma do artigo 4º e 
seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, devendo o 
mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.

11.  Serão convocados para admissão de forma alternada e proporcional-
mente os candidatos das duas listas, prosseguindo-se até o prazo de 
validade do concurso. A admissão deverá iniciar-se com os candidatos 
da lista geral, passando-se ao primeiro da lista especial já no primeiro 
bloco de convocados, seja qual for o número de chamados, aplicando-
se sempre a regra do artigo 37, parágrafo 2º, do Decreto 3.289/99. Se for 
preenchida apenas 01 vaga, esta deve ser preenchida pelo candidato 
que consta em primeiro lugar na lista geral, mas a próxima convocação 
deverá necessariamente ser destinada ao candidato da lista especial.

12.  O candidato portador de deficiência aprovado no Concurso, quan-
do convocado, deverá, munido de documento de identidade original, 
submeter-se à avaliação a ser realizada por Equipe Multidisciplinar da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ ou por ela creden-
ciada, para verificar se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da 
referida norma, observadas as seguintes disposições:

12.1  A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada 
por equipe prevista pelo artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações.

12.2  Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para jus-
tificar o atraso ou a ausência do candidato portador de deficiência à ava-
liação tratada no item 12.

12.3  Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do car-
go postulado, o candidato será eliminado do certame.

13.  As vagas definidas no item 2 deste Capítulo que não forem ocupadas 
por falta de candidatos portadores de deficiência ou por reprovação no 
concurso ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candida-
tos com estrita observância à ordem classificatória.

14.  A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste 
Capítulo implicará perda do direito de admissão para as vagas reserva-
das a deficientes.

15.  O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso 
Público e não será devolvido.

16.Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de aposentadoria.
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