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Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente re-
gistrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em
Administração de Empresas, ou em Economia, ou em Engenharia de
Produção, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação e com registro no respectivo Conselho de Classe. Exemplos de
Atribuições: participar do planejamento, programação e controle da
produção, gestão dos estoques de produto acabado, intermediário,
matérias-primas, embalagens e utilidades; analisar as demandas dos
clientes (interface com a áres de Vendas) e adequá-las aos programas
de produção, suprimento de matéria-prima/insumos e recursos lo-
gísticos, determinando o volume necessário de produção. Remune-
ração: salário básico de R$ 2.687,31 (dois mil seiscentos e oitenta e
sete reais e trinta e um centavos). 2.2.3.4 - Analista de Logística
Pleno. Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente
registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em
Administração de Empresas, ou em Economia, ou em Engenharia de
Produção, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação e com registro no respectivo Conselho de Classe. Experiência
de 06 (seis) meses no cargo de Analista de Logística Pleno, ou
Analista de Logística II na área de Logística, na indústria. Exemplos
de Atribuições: planejar, executar e acompanhar o recebimento, es-
tocagem e expedição de produto acabado, insumos, embalagens, pe-
riféricos, catalisadores e utilidades; programar e planejar modais de
transportes (nacional e internacional) para atendimento do Plano Lo-
gístico. Remuneração: salário básico de R$ 3.359,14 (três mil tre-
zentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos). 2.2.3.5 - Ana-
lista de Suprimentos Júnior. Requisitos: certificado de conclusão ou
diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível
superior, bacharelado, em Administração de Empresas, ou em En-
genharia de Produção, ou em Economia, expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Con-
selhos Estaduais de Educação e com registro no respectivo Conselho
de Classe. Exemplos de Atribuições: efetuar aquisição de materiais e
serviços; realizar cotações de preço com diversos fornecedores, ne-
gociando preço, entrega e condições de pagamento; desenvolver e
selecionar fornecedores visando a que os mesmos atendam às pers-
pectivas das parcerias no que se refere a custos, qualidade e ética
profissional almejada pela Companhia; manter-se atualizado quanto
às especificações dos materiais a serem adquiridos junto às áreas
solicitantes e ao mercado fornecedor e organizar e manter os arquivos
de pedidos e contratos da área. Remuneração: salário básico de R$
2.687,31 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e um
centavos). 2.2.3.6 - Analista de Suprimentos Pleno. Requisitos: cer-
tificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso
de graduação de nível superior, bacharelado, em Administração de
Empresas, ou em Engenharia de Produção, ou em Economia, ex-
pedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Edu-
cação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e com re-
gistro no respectivo Conselho de Classe. Experiência de 06 (seis)
meses no cargo de Analista de Suprimentos Pleno, ou Analista de
Suprimentos II, ou Analista de Compras Pleno, ou Analista de Com-
pras II, ou Comprador Pleno, ou Comprador II, em Indústria. Exem-
plos de Atribuições: planejar, executar e diligenciar a aquisição de
materiais e serviços; realizar cotações, negociações e condições de
fornecimento com diversos fornecedores; desenvolver e selecionar
fornecedores visando a que os mesmos atendam à perspectivas das
parcerias no que se refere a custos, qualidade e ética profissional
almejada pela Companhia; manter-se atualizado quanto às especi-
ficações dos materiais a serem adquiridos, junto às áreas solicitantes
e ao mercado fornecedor; organizar e manter os indicadores de qua-
lidade e desempenho da área e participar dos processos de licitação.
Remuneração: salário básico de R$ 3.359,14 (três mil trezentos e
cinquenta e nove reais e quatorze centavos). 2.3 - Serão acrescidos ao
salário básico os adicionais decorrentes de regime de trabalho de-
finidos por Lei ou Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Co-
letiva de Trabalho.

3 - DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA: 3.1 - Do total de vagas previstas neste Edital, conforme
Decreto no- 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário
Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto
no- 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e nos termos da Súmula 377, do
Superior Tribunal de Justiça, serão reservadas vagas para pessoas com
deficiência nos seguintes cargos e quantitativos: Operador(a) Têxtil I
- 5 vagas, Assistente de Faturamento - 1 vaga e Operador(a) de
Utilidades Têxtil II - 1 vaga. 3.1.1 - Além das vagas anteriormente
mencionadas, das que vierem a ser criadas, durante o prazo de va-
lidade deste Processo Seletivo Público, nos cargos listados no subitem
3.1, 5% serão providas na forma do artigo 37, VIII, da Constituição
Federal e do Decreto no- 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas
alterações. 3.2 - Para concorrer a uma das vagas reservadas, o(a)
candidato(a) deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com defi-
ciência; b) encaminhar laudo médico, emitido nos últimos doze me-
ses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com ex-
pressa referência ao código correspondente da Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da de-
ficiência, conforme definido no subitem 3.4.1. Caso o(a) candidato(a)
não envie o laudo médico com referência expressa no código cor-
respondente da CID - 10, não poderá concorrer às vagas reservadas,
mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição.
3.3 - No ato da inscrição, o(a) candidato(a) com deficiência que
necessite de tratamento diferenciado no dia das provas deverá re-
querê-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),
apresentando justificativas acompanhadas de parecer emitido por es-
pecialista na área de sua deficiência, conforme definido no subitem
3.4.1. 3.3.1 - O(A) candidato(a) com deficiência auditiva que ne-
cessitar utilizar aparelho auricular no dia das provas deverá enviar

laudo médico específico para este fim, até o término das inscrições.
Caso o(a) candidato(a) não envie o referido laudo, não poderá utilizar
o aparelho auricular. 3.4 - O(A) candidato(a) com deficiência que não
declarar tais opções (vagas reservadas e/ou tratamento diferenciado)
no ato de inscrição e/ou não enviar laudo médico conforme de-
terminado em 3.2, 3.3 e 3.4.1, deixará de concorrer às vagas re-
servadas às pessoas com deficiência ou de dispor das condições
diferenciadas e não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
3.4.1 - O(A) candidato(a) com deficiência que solicitar condições
especiais e/ou optar por concorrer aos quantitativos reservados a pes-
soas com deficiência deverá postar correspondência, via SEDEX, ao
Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua
Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP
20261-903), impreterivelmente, até o dia 29/02/2012 (mencionando
Processo Seletivo Público - CITEPE -1/2012), confirmando sua pre-
tensão, e anexando laudo médico atestando a espécie e o grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doenças - CID -10, bem
como à provável causa da deficiência. Caso o(a) candidato(a) não
envie a documentação exigida, não será considerado(a) como de-
ficiente apto(a) para concorrer aos quantitativos reservados, nem terá
preparadas as condições especiais, mesmo que tenha assinalado tal(is)
opção(ões) no Requerimento de Inscrição. 3.5 - Os(As) candidatos(as)
que se declararem com deficiência participarão deste Processo Se-
letivo Público em igualdade de condições com os(as) demais can-
didatos(as) no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos
critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas
e às notas mínimas exigidas para todos(as) os(as) demais candi-
datos(as). 3.6 - O(A) candidato(a) que se inscrever como deficiente e
obtiver classificação dentro das vagas destinadas a esse fim figurará
em listagem específica e também na listagem de classificação geral
dos(as) candidatos(as) ao cargo de sua opção, onde constará a in-
dicação de que se trata de candidato(a) com deficiência. 3.7 - Os(As)
candidatos(as) aprovados(as) na condição de pessoa com deficiência
serão submetidos(as) à avaliação por equipe multiprofissional, de-
signada pela CITEPE, que emitirá parecer conclusivo sobre a sua
condição de deficiente ou não e sobre a compatibilidade das atri-
buições do cargo com a deficiência, observadas: a) as informações
fornecidas pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição; b) a natureza das
atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do
ambiente de trabalho à execução das tarefas; d) a possibilidade de
uso, pelo(a) candidato(a), de equipamentos ou outros recursos que
habitualmente utilize; e e) a Classificação Internacional de Doenças
(CID - 10). 3.8 - A inobservância do disposto nos subitens anteriores
acarretará a exclusão do(a) candidato(a) do quantitativo de vagas
reservadas às pessoas com deficiência e sua inclusão apenas na lis-
tagem geral, caso não tenha sido eliminado(a) deste Processo Seletivo
Público. A CITEPE convocará, então, o(a) próximo(a) candidato(a)
com deficiência ou o(a) próximo(a) da lista geral, caso a listagem de
pessoas com deficiência do referido cargo já se tenha esgotado. 3.9 -
As vagas definidas nos subitens 3.1 e 3.1.1 que não forem providas

por falta de candidatos(as) com deficiência classificados(as) serão
preenchidas pelos(as) demais candidatos(as), observada a ordem geral
de classificação por cargo.

4 - DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA AD-
MISSÃO: 4.1 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso
de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da
Constituição Federal e do Decreto no- 70.436/72. 4.2 - Estar em dia
com as obrigações eleitorais. 4.3 - Estar em dia com as obrigações
militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino. 4.4 -
Ter, na data de admissão, idade mínima de dezoito anos, completos.
4.5 - Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo, que será comprovada por meio de exames específicos, con-
forme previsto no subitem 12.1. 4.6 - Ser aprovado(a) neste Processo
Seletivo Público, possuir a experiência (quando requerida) e o nível
de escolaridade exigidos para o exercício do cargo conforme es-
tabelecido no subitem 2.2 e no Item 11. 4.7 - Não receber proventos
de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pú-
blica, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição
Federal. 4.8 - Não serão aceitos cursos de Tecnólogo ou Licenciatura.
4.9 - Cumprir as determinações deste Edital.

5 - DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PÚ-
BLICO: 5.1 - Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá
conhecer este Edital e certificar-se de que preencherá todos os re-
quisitos exigidos quando da contratação. 5.1.1 - No momento da
inscrição, o(a) candidato(a) deverá optar por somente um cargo, cons-
tante no item 2. Não será admitida troca de cargo. 5.2 - A inscrição
deverá ser efetuada somente via Internet, conforme procedimentos
especificados a seguir. 5.2.1 - A inscrição deverá ser efetuada, no
período de 07 a 29/02/2012, na página da FUNDAÇÃO CESGRAN-
RIO (www.cesgranrio.org.br). 5.2.2 - O recolhimento da taxa de ins-
crição, expressa em reais será nos valores de R$ 22,00 (vinte e dois
reais) para o cargo de nível fundamental, de R$ 38,00 (trinta e oito
reais) para os cargos de nível médio e de R$ 55,00 (cinquenta e cinco
reais) para os cargos de nível superior. 5.2.3 - O valor referente ao
pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, ainda que efe-
tuado em duplicidade, exceto em caso de cancelamento do Certame
por conveniência da Administração. 5.3 - INSCRIÇÕES: 5.3.1 - Para
inscrição, o(a) candidato(a) deverá obedecer aos seguintes procedi-
mentos: a) estar ciente de todas as informações sobre este Processo
Seletivo Público. Essas informações também estão disponíveis na
página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br); b)
cadastrar-se, no período entre 0 (zero) hora do dia 07/02/2012 e 23h
e 59 min do dia 29/02/2012, observado o horário oficial de Bra-
sília/DF, por meio do formulário específico disponível na página da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br); c) imprimir o
boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qual-

quer banco até a data de vencimento constante no mesmo. O pa-
gamento após a data de vencimento implica o cancelamento da ins-
crição. O banco confirmará o seu pagamento junto à FUNDAÇÃO
CESGRANRIO. 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 responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet não
recebidas por quaisquer motivos de ordem técnica ou por proce-
dimento indevido do(a) usuário(a). 5.3.3 - Os(As) candidatos(as) ins-
critos(as) deverão postar, até 29/02/2012, se for o caso, o laudo
médico citado nos subitens 3.2, 3.3, e 3.4.1 deste Edital endereçado
ao Departamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(mencionando Processo Seletivo Público - CITEPE - 1/2012), situado
à Rua Santa Alexandrina, 1011, Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20261-903. 5.3.4 - O O(A) candidato(a) que desejar concorrer às
vagas reservadas e/ou solicitar tratamento diferenciado deverá postar
correspondência, via SEDEX, ao Departamento de Concursos da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio
Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261-903), impreterivelmente,
até o dia 29/02/2012 (mencionando Processo Seletivo Público - CI-
TEPE - 1/2012), confirmando sua pretensão, e anexando documento
que comprove tal necessidade. Caso contrário, não concorrerá às
vagas reservadas e não terá preparadas as condições diferenciadas,
mesmo que tenha assinalado tal(is) opção(ões) no Requerimento de
Inscrição. 5.3.5 - O(A) candidato(a) inscrito(a) não deverá enviar
cópia do documento de identidade, sendo de sua exclusiva respon-
sabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob
as penas da Lei. 5.4 - Havendo mais de uma inscrição pelo(a) mes-
mo(a) candidato(a), prevalecerá a de data/hora de Requerimento mais
recente. 5.5 - Os(as) candidatos(as) que prestarem qualquer decla-
ração falsa ou inexata no ato da inscrição, ou caso não possam
satisfazer a todas as condições enumeradas neste Edital, terão a ins-
crição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes,
mesmo que classificados(as) nas provas, exames e avaliações. 5.6 - A
não integralização dos procedimentos de inscrição implica a insub-
sistência da inscrição. 5.7 - Para os(as) candidatos(as) que não dis-
puserem de acesso à Internet, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO dis-
ponibilizará, nos dias úteis, local de inscrição credenciado com com-
putadores, no período de 07 a 29/02/2012, entre 10 e 17 horas,
horário oficial de Brasília, no endereço constante do Anexo II deste
Edital. 5.8 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de
inscrição, exceto para os(as) candidatos(as) amparados(as) pelo De-
creto 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(a) candidato(a) que, cumulativa-
mente: 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 apontado no
Requerimento de Inscrição disponível na página da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), ou no local de inscrição
credenciado, especificado no Anexo II do presente 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
deverá ser solicitada durante a inscrição via Internet, nos dias 07 e
08/02/2012, ocasião em que o(a) candidato(a) deverá, obrigatoria-
mente, indicar o seu Número de Identificação Social - NIS, atribuído
pelo Cadastro Único, bem como declarar-se membro de "família de
baixa renda", nos termos da letra "b" do mesmo subitem. 5.10 - A
FUNDAÇÃO CESGRANRIO irá consultar o órgão gestor do Ca-
dastro Único, a fim de verificar a veracidade das informações pres-
tadas pelo(a) candidato(a). A declaração falsa sujeitará o(a) candi-
dato(a) às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto
no parágrafo único do art. 10 do Decreto no- 83.936, de 6 de setembro
de 1979. 5.11 - O(A) candidato(a) interessado(a) que preencher os
requisitos descritos no subitem 5.8.1 e desejar solicitar isenção de
pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo Público de-
verá fazê-lo ao se inscrever, conforme descrito no subitem 5.9, nos
dias 07 e 08/02/2012. 5.11.1 - O simples preenchimento dos dados
necessários para a solicitação da isenção de pagamento da taxa, no
período previsto, não garante ao(à) interessado(a) a isenção pleiteada,
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 nas informações
prestadas. 5.11.3 - Não será aceita solicitação de isenção de pa-
gamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 5.11.4
- O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a in-
conformidade de alguma informação ou documentação, ou a soli-
citação apresentada fora do período determinado implicará a elimi-
nação automática deste processo de isenção. 5.12 - O resultado da
análise dos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição
será divulgado no dia 16/02/2012, via Internet, na página da FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 5.13 - O(A) can-
didato(a) poderá, a partir da data de divulgação da relação citada no
subitem anterior, contestar o indeferimento, até o dia 17/02/2012, por
meio do campo de Interposição de Recursos, na página referente a
este Processo Seletivo Público no endereço eletrônico (www.cesgran-
rio.org.br). Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
5.14 - O resultado da análise dos pedidos de isenção de pagamento da
taxa de inscrição deferida, após contestação, será divulgado no dia
28/02/2012, via Internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br). 5.15 - Para ter acesso ao resultado da re-
ferida análise, os(as) interessados(as) poderão, ainda, consultar a Cen-
tral de Atendimento da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone
0800 701 2028, no período de 16 a 29/02/2012, nos dias úteis, das 9
às 17 horas, horário oficial de Brasília. 5.16 - Os(As) candidatos(as)
cujas solicitações de isenção da taxa tiverem sido indeferidas poderão
efetuar a inscrição nos dias 28 e 29/02/2012, e efetuar o pagamento
até a data de vencimento no boleto bancário.
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