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apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas. 8.6
- Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do(a) candidato(a), nem será permitida a realização de provas fora do local e horário previstos no
Cartão de Confirmação de Inscrição. 8.7 - A inviolabilidade das
provas será comprovada somente na Coordenação Local, no momento
do rompimento dos lacres dos malotes de provas, mediante Termo de
Abertura de Malotes, e na presença de, no mínimo, dois(duas) candidatos(as). 8.8 - Poderá haver revista pessoal por meio da utilização
de detector de metais. 8.9 - O(A) candidato(a) só poderá ausentar-se
do recinto das provas após uma hora contada a partir do efetivo início
das mesmas. Por motivos de segurança, o(a) candidato(a) não poderá
levar o Caderno de Questões, a qualquer momento. 8.10 - As questões das provas estarão à disposição dos(as) candidatos(as) no primeiro dia útil seguinte ao de realização das mesmas, na página da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), por um período mínimo de 3 (três) meses após a divulgação dos resultados
finais deste Processo Seletivo Público. 8.11 - O(A) candidato(a), no
dia da realização das provas, somente poderá anotar as 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(a) candidato(a) infrator(a) à eliminação deste Processo Seletivo Público.
8.12 - Ao final das provas, os(as) 3 (três) últimos(as) candidatos(as)
em cada sala só serão liberados(as) quando todos(as) as tiverem
concluído ou o tempo para realização das mesmas se tenha encerrado.
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para
a aplicação das provas em virtude de afastamento do(a) candidato(a)
da sala de provas. 8.13 - O(A) candidato(a) deverá assinalar as respostas na folha própria (Cartão-Resposta) e assinar, no espaço devido,
à caneta esferográfica transparente de tinta preta, durante o tempo de
realização das provas. 8.14 - Não serão computadas questões não
assinaladas e/ou questões que contenham mais de uma resposta,
emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 8.15 - O(A) candidato(a) será
sumariamente eliminado(a) deste Processo Seletivo Público se: a)
lançar mão de meios ilícitos para realização das provas; b) perturbar,
de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês com qualquer dos aplicadores, seus
auxiliares ou autoridades; c) atrasar-se ou não comparecer a qualquer
das provas; d) apresentar-se em local diferente dos previstos nos
Cartões de Confirmação de Inscrição ou nas listas de alocação disponíveis na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO; e) afastar-se do
local das provas sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; f) deixar de assinar a Lista de Presença e os
respectivos Cartões-Resposta; g) ausentar-se da sala portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões; h) não entregar o material
das provas ao término do tempo destinado para sua realização; i)
descumprir as instruções contidas nas capas das provas; j) for surpreendido(a), durante as provas, em qualquer tipo de comunicação
com outro(a) candidato(a) ou utilizando máquinas de calcular ou
similares, livros, códigos, manuais, impressos ou anotações; k) recusar-se a ser submetido ao detector de metal; e/ou l) após as provas,
for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico,
ter utilizado processos ilícitos na realização das mesmas. 8.16 - São
vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de
comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas,
relógios não analógicos, telefones celulares, "pagers", microcomputadores portáteis e/ou similares. 8.16.1 - É vedado também o uso de
óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como
chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares. 8.16.2 - Não será permitida a entrada de candidatos(as) no ambiente de provas portando
armas. O(A) candidato(a) que estiver armado(a) será encaminhado(a)
à Coordenação. O(A) candidato(a) que não atender à solicitação será,
sumariamente, eliminado(a). 8.17 - Após ser identificado(a), nenhum(a) candidato(a) poderá retirar-se da sala de provas sem autorização e acompanhamento da fiscalização. 8.18 - Os(As) candidatos(as) deverão colocar seus objetos pessoais de natureza eletrônica, inclusive celular, no saco plástico disponibilizado pela fiscalização e guardá-lo embaixo de sua carteira, sob pena de eliminação
do presente Processo Seletivo Público. 8.19 - Para todos(as) os(as)
candidatos(as) não será permitida a consulta a livros, apostilas, códigos ou qualquer outra fonte durante a realização de qualquer uma
das provas. 8.20 - Os(As) candidatos(as) que terminarem suas provas
não poderão utilizar os banheiros destinados aos(às) candidatos(as)
que ainda estejam realizando as mesmas. 8.21 - Medidas adicionais
de segurança poderão ser adotadas. 8.22 - Os gabaritos das provas
objetivas serão distribuídos à imprensa no primeiro dia útil seguinte
ao de realização das provas, para divulgação, e estarão disponíveis,
também, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 8.23 - Os resultados das provas objetivas serão distribuídos à Imprensa para divulgação e estarão disponíveis na página da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 8.24 - Não
serão concedidas recontagens de pontos, ou reconsiderações, vistas de
provas ou pareceres, qualquer que seja a alegação do(a) candidato(a).
8.25 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização das provas, além de solicitar atendimento especial para tal
fim, deverá levar acompanhante que ficará em sala reservada para
essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A amamentação se dará nos momentos que se fizerem necessários, não
sendo dado nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de
prova utilizado com a amamentação. A ausência de um acompanhante
impossibilitará a candidata de realizar a prova. 8.26 - No dia de
realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da
equipe de aplicação das mesmas e/ou pelos representantes da FUNDAÇÃO CESGRANRIO ou da TERMOBAHIA, informações referentes ao conteúdo das provas.
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9 - DOS RECURSOS
9.1 - Recursos quanto aos conteúdos das questões objetivas
e/ou aos gabaritos divulgados - o(a) candidato(a) poderá apresentar
recursos, desde que devidamente fundamentados e apresentados de 14
a 15/08/2012. 9.1.1 - Para recorrer, o(a) candidato(a) deverá encaminhar sua solicitação à FUNDAÇÃO CESGRANRIO, por meio
do campo de Interposição de Recursos, na página referente a este
Processo Seletivo Público na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br). 9.2 - Não serão aceitos recursos via postal,
via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo pré-estabelecido. 9.3
- As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, e
apenas as relativas aos pedidos que forem deferidos, quando da divulgação dos resultados finais das provas objetivas, em 04/09/2012.
9.4 - Não serão fornecidas respostas individuais a candidatos(as). 9.5
- O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s)
será(ão) atribuído(s) a todos(as) os(as) candidatos(as) que realizaram
as provas objetivas. 9.6 - Se houver alteração do gabarito oficial em
razão de deferimento de recurso, a resposta correta será considerada
para todos(as) os(as) candidatos(as), independentemente de terem recorrido. 9.7 - A Banca Examinadora da entidade executora do presente Processo Seletivo Público constitui-se em última instância para
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão
recursos adicionais.
10 - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
10.1 - O resultado final deste Processo Seletivo Público será
homologado, publicado no Diário Oficial da União e divulgado na
página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
10.2 - A admissão ou a readmissão obedecerá rigorosamente à ordem
de classificação final, por cargo, publicada no Diário Oficial da
União. As convocações para a realização da qualificação biopsicossocial dar-se-ão de acordo com as necessidades de preenchimento de
vagas. 10.3 - A alocação do(a) candidato(a), respeitado o cargo definido na inscrição, será realizada de acordo com a necessidade e
conveniência da TERMOBAHIA. 10.4 - O prazo de validade deste
Processo Seletivo Público será de 1 (um) ano, contado a partir da data
de publicação do Edital de Homologação dos resultados finais, podendo vir a ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a
critério da TERMOBAHIA.
11 - DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS
11.1 - Os(As) candidatos(as) aprovados(as) na avaliação da
qualificação técnica serão convocados(as), por meio de documento de
convocação enviado via postal com aviso de recebimento, conforme
necessidade e conveniência da TERMOBAHIA, de acordo com a
classificação obtida neste Processo Seletivo Público, para realização
de comprovação de requisitos, etapa eliminatória e de responsabilidade da TERMOBAHIA. 11.2 - Os(As) candidatos(as) convocados(as) para a comprovação de requisitos deverão se apresentar, na
data definida pela TERMOBAHIA, pessoalmente, munidos(as) de
original e cópia de documento de identidade, comprovante de escolaridade, além dos demais documentos que comprovem o atendimento aos requisitos exigidos, listados no item 4 e no Anexo II
deste Edital. 11.3 - A experiência, quando exigida, deverá ser comprovada por meio de apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certidão do órgão de classe onde conste
claramente que o(a) profissional possui a experiência prevista, no
tempo exigido, e/ou de publicação no Diário Oficial, excluídos os
tempos de estágios, complementada por declaração do contratante, em
que conste claramente que o(a) candidato(a) exerceu as atividades
previstas, no tempo mínimo exigido, ou ainda por meio de apresentação de contratos, juntamente com os respectivos recibos de pagamento comprobatórios de prestação de serviços no exercício da
profissão, atividades desenvolvidas e o período de tempo correspondente. 11.3.1 - Para experiência profissional no exterior, os documentos deverão estar traduzidos para a Língua Portuguesa por
tradutor(a) juramentado(a). 11.4 - Quando solicitado(a), o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos (original e cópia): a) documento de identidade; b) título de eleitor; c) CPF; d)
certidão de nascimento ou de casamento e certidão de nascimento dos
dependentes, se for o caso; e) comprovante de pagamento da anuidade do órgão de classe, se for o caso; f) PIS/PASEP (se não for o
primeiro emprego); g) Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) (atual e anteriores); h) foto 3x4. 11.4.1 - Não serão aceitos
protocolos dos documentos exigidos. 11.4.2 - A não apresentação dos
documentos listados no caput deste subitem implica a eliminação
automática do(a) candidato(a) deste Processo Seletivo Público. 11.4.3
- A admissão ou a readmissão na TERMOBAHIA está condicionada
ao atendimento aos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição
Federal, devendo o(a) candidato(a) assinar declaração específica. 11.5
- O(A) candidato(a) que não atender à convocação para comprovação
de requisitos será eliminado(a) do Certame, sendo excluído(a) deste
Processo Seletivo Público. 11.6 - O(a) candidato(a) tem prazo de até
3 (três) dias úteis, contados a partir do dia posterior à comunicação de
sua eliminação deste Processo Seletivo Público, para apresentar recurso, com assessoria de especialista, ou não, a seu critério, contra a
eliminação na etapa de comprovação de requisitos. 11.6.1 - O(a)
candidato(a) eliminado(a) será informado(a) dessa situação via postal
ou por documento específico assinado pelo(a) próprio(a) candidato(a)
ou seu(sua) procurador(a), devendo ser considerada a data do recebimento da comunicação como base para contagem do prazo para
apresentação do recurso mencionado no subitem 11.6. 11.6.2 - Os
recursos deverão ser apresentados pessoalmente pelo(a) candidato(a)
ou por intermédio de procurador(a) legalmente constituído(a) na
TERMOBAHIA, no endereço citado no subitem 16.12 deste Edital,
constando as seguintes informações: nome e endereço completos,
telefone para contato, CPF, identidade, cargo, classificação, motivo da
eliminação e argumentação e/ou documentos que poderão, a critério
da Comissão Examinadora, servir como base para justificar a reversão
da eliminação. 11.7 - A Comissão Examinadora executora deste Processo Seletivo Público constitui-se em última instância para recursos,
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
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12 - DA QUALIFICAÇAO BIOPSICOSSOCIAL
12.1 - A qualificação biopsicossocial terá caráter eliminatório e será composta das seguintes fases: avaliação psicológica, exames médicos e levantamento sociofuncional. 12.2 - Os(As) candidatos(as) aprovados(as) na avaliação da qualificação técnica serão
convocados(as), por meio de documento de convocação enviado via
postal com aviso de recebimento, conforme necessidade e conveniência da TERMOBAHIA, de acordo com a classificação obtida
neste Processo Seletivo Público, para realização de exames médicos,
de avaliação psicológica e de levantamento sociofuncional, todos eliminatórios e de responsabilidade da TERMOBAHIA. 12.3 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 12.3.1 - A avaliação psicológica visa a
identificar os aspectos psicológicos do(a) candidato(a) para fins de
obtenção de prognóstico no desempenho do cargo pretendido, de
acordo com as atividades desenvolvidas na TERMOBAHIA em sua
área de atuação, considerando a possibilidade do exercício de atividades em condições periculosas, insalubres e em confinamento.
12.3.2 - A avaliação psicológica dos(as) candidatos(as) será realizada
pela TERMOBAHIA, observados os critérios definidos pelo Conselho Federal de Psicologia. 12.3.3 - Serão considerados na avaliação
psicológica: atenção e concentração, características de personalidade,
competências, aspectos sócio-afetivos, emocionais e intelectuais, na
sua interdependência e demais aspectos de ordem psicológica relacionados ao desempenho das funções inerentes ao cargo e às condições de trabalho. 12.3.4 - Os instrumentos utilizados serão: testes,
entrevista psicológica e, quando possível, dinâmica de grupo. 12.3.4.1
- Os instrumentos de avaliação incluirão técnicas capazes de aferir
características, tais como inteligência, funções cognitivas, habilidades
específicas e de personalidade. 12.3.4.2 - À luz dos resultados de
cada instrumento, será procedida a análise conjunta de todas as técnicas utilizadas, relacionando-as ao perfil do cargo pretendido e aos
fatores restritivos para a profissão, considerando a capacidade do(a)
candidato(a) para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo. 12.3.5 - A inaptidão nos exames psicológicos
para o exercício dos respectivos cargos, na TERMOBAHIA, indica,
tão somente, que o(a) avaliado(a) não atendeu, à época dos exames,
aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao
cargo. 12.4 - EXAMES MÉDICOS 12.4.1 - Nos exames médicos,
os(as) candidatos(as) serão submetidos(as) a exame clínico geral e,
em função deste e do cargo a que se candidata, a exames especializados, entre eles aqueles das áreas de oftalmologia, otorrinolaringologia, odontologia e exames complementares. 12.4.2 - No exame clínico geral, serão avaliados: relação peso-altura, frequência cardíaca, pressão arterial, inspeção geral, exames dos sistemas neurológico, músculo-esquelético, cardiorrespiratório, digestivo e geniturinário. Se necessário, o(a) candidato(a) poderá ser reexaminado(a) ou
submetido(a) às avaliações clínicas especializadas. 12.4.3 - A indicação de inaptidão nos exames médicos para o exercício dos respectivos cargos não pressupõe a existência de incapacidade laborativa
permanente; indica, tão somente, que o(a) avaliado(a) não atendeu, à
época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das
funções inerentes ao cargo, na TERMOBAHIA. 12.4.4 - O motivo de
inaptidão médica só será divulgado ao(à) candidato(a), atendendo aos
ditames da ética, pela área médica responsável pela condução dos
exames. 12.5 - O(A) candidato(a) que não atender à convocação para
a realização da etapa de qualificação biopsicossocial será considerado(a) desistente, sendo automaticamente excluído(a) deste Processo
Seletivo Público. 12.6 - O(A) candidato(a) convocado(a) para qualquer fase da etapa de qualificação biopsicossocial e que não atender
à convocação será eliminado(a) do certame, sendo excluído(a) deste
Processo Seletivo Público. 12.7 - A contraindicação do(a) candidato(a) em qualquer uma das fases da qualificação biopsicossocial
acarretará sua automática eliminação deste Processo Seletivo Público.
12.8 - O(A) candidato(a) tem prazo de até três dias úteis, contados a
partir do dia posterior à comunicação de sua eliminação deste Processo Seletivo Público, para apresentar recurso, com assessoria de
especialista, ou não, a seu critério, contra a eliminação na etapa
biopsicossocial. 12.8.1 - O(A) candidato(a) eliminado(a) será informado(a) dessa situação, por meio de documento específico, do qual
constará em que fase o(a) candidato(a) foi considerado(a) inapto(a),
devendo ser considerada a data do recebimento da comunicação como
base para contagem do prazo para apresentação do recurso mencionado no subitem 12.8. 12.8.2 - Os recursos deverão ser apresentados pessoalmente pelo(a) candidato(a) ou por intermédio de procurador(a) legalmente constituído(a) na TERMOBAHIA, no endereço
citado no subitem 16.12 deste Edital, constando as seguintes informações: nome e endereço completos, telefone para contato, CPF,
identidade, cargo, classificação, motivo da eliminação e argumentação
e(ou) documentos que poderão, a critério da Comissão Examinadora,
servir como base para justificar a reversão da eliminação. 12.8.3 - A
Comissão Examinadora deste Processo Seletivo Público constitui-se
em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
13 - DA ADMISSÃO OU DA READMISSÃO
13.1 - Os(as) candidatos(as) aprovados(as) em todas as etapas do Processo Seletivo Público serão convocados(as), por meio de
documento de convocação enviado via postal com aviso de recebimento, observados o item 10 e seus subitens, para se apresentarem,
pessoalmente, para admissão ou readmissão, na data definida pela
TERMOBAHIA. 13.2 - A admissão ou a readmissão será efetuada
desde que o(a) candidato(a) comprove, até a referida data, os requisitos exigidos nos itens 4 e 11, e no Anexo II deste Edital. 13.3 O(a) candidato(a) convocado(a) para admissão ou readmissão e que
não atender à convocação será eliminado(a) do Certame, sendo excluído(a) deste Processo Seletivo Público. 13.4 - A não apresentação
dos documentos listados nos itens 4 e 11 e no Anexo II deste Edital
até a data mencionada no subitem 13.1 implica a eliminação automática do(a) candidato(a) deste Processo Seletivo Público.
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