
Nº 5, sexta-feira, 6 de janeiro de 2012104 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032012010600104

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

Requisitos Básicos: certificado de conclusão ou diploma, de-
vidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em
Informática, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Mi-
nistério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação; ou certificado de conclusão ou diploma, devidamente regis-
trado, de curso de graduação de nível superior em qualquer área de
formação, acrescido de curso de pós-graduação na área de Infor-
mática, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Edu-
cação; Formação Oficial MCTS Win Server 2008 Active Directory
Configuration ou Formação Oficial MCTS Win Server 2008 Networ-
king Infrastructure Configuration ou Formação Oficial MCTS Win
Server 2008 Apps Infrastructure Configuration ou Formação Linux;
Inglês técnico e conhecimento da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Salário Inicial: R$ 3.592,98.
3 -DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DE-

FICIÊNCIA
3.1 - Em cumprimento ao disposto no inciso VIII do artigo

37 da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei nº
7.853, de 24 de outubro de 1989, e no 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 02 de de-
zembro de 2004, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das
vagas deste Edital para as pessoas com deficiência.

3.1.1 - Somente serão consideradas como pessoas com de-
ficiência aquelas que se enquadrem nas categorias constantes do ar-
tigo 4 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo
Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.

3.2 - No ato da inscrição, o candidato 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 e/ou tempo adicional),
apresentando justificativas acompanhadas de parecer emitido por es-
pecialista na área de sua deficiência.

3.2.1 - O candidato com deficiência auditiva que necessitar
utilizar aparelho auricular no dia das provas deverá enviar laudo
médico específico para esse fim, até o término das inscrições. Caso o
candidato não envie o referido laudo, não poderá utilizar o aparelho
a u r i c u l a r.

3.3 - O candidato com deficiência que solicitar condições
diferenciadas e/ou optar por concorrer aos quantitativos reservados
aos deficientes deverá enviar correspondência, via SEDEX, ao De-
partamento de Concursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua San-
ta Alexandrina, 1011- Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP
20261-903), impreterivelmente, até o dia 31/01/2012, (mencionando
Processo Seletivo Público - CASA DA MOEDA DO BRASIL -
CMB), confirmando sua pretensão, e anexando laudo médico ates-
tando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência. Caso o
candidato não envie o laudo médico, não será considerado como
deficiente apto para concorrer aos quantitativos reservados, nem terá
preparadas as condições diferenciadas, mesmo que tenha assinalado
tal(is) opção(ões) no Requerimento de Inscrição.

3.4 - O candidato com deficiência que não a declarar no ato
de inscrição e/ou o que não enviar laudo médico, conforme de-
terminado no subitem anterior, deixará de concorrer aos quantitativos
reservados aos deficientes e/ou de dispor de condição diferenciada e
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

3.5 - O candidato que declarar falsamente a deficiência será
excluído, se confirmada tal situação, em qualquer fase desta Seleção
Pública, sujeitando-se às consequências legais pertinentes.

3.6 - Os candidatos com deficiência que vierem a ser con-
vocados para os procedimentos pré-admissionais serão submetidos
aos Exames Médicos, de competência da CASA DA MOEDA DO
BRASIL - CMB, por equipe multiprofissional, destinada a verificar a
existência da deficiência declarada e a sua compatibilidade com o
exercício das atribuições do cargo/especialidade, de acordo com o
artigo 43 do Decreto nº 3298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto nº
5.296, de 02 de dezembro de 2004.

3.6.1 - Será excluído deste Processo Seletivo Público o can-
didato que tiver deficiência considerada incompatível com as atri-
buições do cargo/especialidade.

3.6.2 - As deficiências dos candidatos, admitida a correção
por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem
permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o
cargo/especialidade a que se candidatar.

3.6.3 - A decisão final da equipe multiprofissional será so-
berana e irrecorrível.

3.7 - Os candidatos com deficiência participarão deste Pro-
cesso Seletivo Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que diz respeito ao conteúdo e à avaliação das pro-
vas.

3.8 - As vagas reservadas aos candidatos com deficiência
obedecem ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da
República Federativa do Brasil, na Lei nº 7853/89 e no Decreto nº
5296/2004, bem assim a seguinte metodologia:

a) serão elaboradas duas listas por cargo/especialidade, uma
geral e outra destinada exclusivamente aos candidatos com deficiên-
cia; b) a listagem destinada aos candidatos com deficiência obedecerá
à seguinte ordem de chamada, respeitado o quantitativo de vagas para
admissão imediata ou para cadastro de reserva: 5º, 21º, 41º, 61º, 81º,
101º, 121º, 141º e c) caso os candidatos com deficiência figurem na
lista geral em posição que lhe seja mais favorável, tal deve pre-
v a l e c e r.

3.9 - As vagas definidas nos subitens 2.3.1 e 2.3.2 que não
forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados na
Seleção Pública serão preenchidas pelos demais candidatos, obser-
vada a ordem geral de classificação por cargo/especialidade.

4 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA ADMISSÃO
4.1 - Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso

de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igual-
dade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de
direitos políticos, nos termos do parágrafo 1.º, artigo 12, da Cons-
tituição 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 atri-

buições do cargo/especialidade, que será comprovada por meio de
exames específicos, conforme previsto no subitem 10.3.

4.6 - Ser aprovado no Processo Seletivo Público e possuir o
nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/especialidade
conforme estabelecido no item 2 deste Edital.

4.7 - Não receber proventos de aposentadoria ou remune-
ração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis previstos na Constituição Federal.

4.8 - Quando houver exigência de experiência na atividade, a
mesma deverá ser documentalmente comprovada nos procedimentos
pré-admissionais, através da Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial e/ou, preferencialmente, por declaração do respectivo empregador
que especifique as atividades desenvolvidas.

4.9 - Para os cargos de níveis superior e técnico que possuam
órgão de classe representativo será exigido respectivo registro com
jurisdição no local onde o candidato venha a ter seu domicílio pro-
fissional.

4.10 - Serão aceitos diplomas e certificados de cursos téc-
nicos e/ou superiores de tecnologia, com denominações distintas das
estabelecidas neste Edital, desde que constem na Tabela de Con-
vergência anexa ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tec-
nologia e que estejam diretamente relacionadas aos cursos de gra-
duação tecnológica requeridos para o cargo ofertado, conforme a
citada Tabela de Convergência.

4.11 - Cumprir as determinações deste Edital.
5 - DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PÚ-

BLICO
5.1 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-

nhecer este Edital e certificar-se de que preencherá todos os requisitos
exigidos para o cargo/especialidade.

5.1.1 - No momento da inscrição, o candidato deverá optar
por somente um cargo/especialidade oferecido, devendo efetuar uma
única inscrição, de vez que as provas poderão ser realizadas no
mesmo dia e horário.

5.1.2 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para
alteração de cargo/especialidade.

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 12 a
31/01/2012, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.ces-
g r a n r i o . o rg . b r ) .

5.2.2 - O recolhimento da taxa de inscrição, expressa em
reais, será nos valores de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para os
cargos de níveis médio/técnico e de R$ 90,00 (noventa reais) para os
cargos de nível superior.

5.2.3 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição
não será devolvido, ainda que efetuado em duplicidade, exceto em
caso de cancelamento do Certame por conveniência da Adminis-
tração.

5.3 - INSCRIÇÕES
5.3.1 - Para inscrição, o candidato deverá obedecer aos se-

guintes procedimentos:
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 12/01/2012 e 23h
e 59 min do dia 31/01/2012, observado o horário oficial de Bra-
sília/DF, por meio do formulário específico disponível na página da
FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) e c) imprimir
o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, em
qualquer banco, até a data de vencimento constante no mesmo.

ATENÇÃO: a) a inscrição via Internet só será válida após a
confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário até a
data do vencimento e b) o pagamento após a data de vencimento
implica o cancelamento da inscrição. O banco confirmará o seu pa-
gamento junto à FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

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 indevido do
usuário.

5.3.3 - O candidato que solicitar condições diferenciadas
deverá postar correspondência, via SEDEX, ao Departamento de Con-
cursos da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa Alexandrina,
1011 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261-903), im-
preterivelmente, até o dia 31/01/2012 (mencionando Processo Se-
letivo Público - CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB), con-
firmando sua pretensão, e anexando documento que comprove tal
necessidade. Caso contrário, não terá preparadas as condições di-
ferenciadas, mesmo que tenha assinalado tal(is) opção(ões) no Re-
querimento de Inscrição.

5.4 - Havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato,
prevalecerá a de data/hora de Requerimento mais recente.

5.5 - Os candidatos que prestarem qualquer declaração falsa
ou inexata no ato da inscrição, ou caso não possam satisfazer a todas
as condições enumeradas neste Edital, terão a inscrição cancelada e
serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que classi-
ficados nas provas, exames e avaliações.

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

5.7 - Para os candidatos que não dispuserem de acesso à
Internet, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO disponibilizará, nos dias
úteis, locais de inscrição credenciados com computadores, no período
de 12 a 29/01/2012, 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 apontado no
Requerimento de Inscrição disponível na página da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), ou nos locais de inscrição
credenciados, especificados no Anexo IV 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, de 12 a 13/01/2012, ocasião em que
o candidato deverá, obrigatoriamente, indicar o seu Número de Iden-
tificação 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 Cadastro Único a fim de verificar a veracidade das in-
formações 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, de 6 de setembro
de 1979.

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 Processo Seletivo Público deverá fazê-lo ao se
inscrever, conforme descrito no subitem 5.9, no período de 12 a
13/01/2012.

5.11.1 - O simples preenchimento dos dados necessários para
a solicitação da isenção de pagamento da taxa, no período previsto,
não garante ao interessado a isenção pleiteada, a qual estará sujeita à
análise e deferimento da solicitação por parte da FUNDAÇÃO CES-
GRANRIO.

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 pagamento
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 inconformidade de alguma informação ou documentação,
ou a solicitação apresentada fora do período determinado implicará a
eliminação 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 24/01/2012, via
Internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgran-
r i o . o rg . b r ) .

5.13 - O candidato poderá, a partir da data de divulgação da
relação citada no subitem anterior, contestar o indeferimento, até o
dia 25/01/2012, por meio do campo de Interposição de Recursos, na
página referente a este Processo Seletivo Público no endereço ele-
trônico (www.cesgranrio.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 será divulgado no dia 27/01/2012, via
Internet, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgran-
r i o . o rg . b r ) .

5.15 - 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 24 a 31/01/2012, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, horário
oficial de Brasília.

5.16 - Os candidatos cujas solicitações de isenção da taxa
tiverem sido indeferidas poderão efetuar a inscrição, no período de 24
a 31/01/2012, e efetuar o pagamento até a data de vencimento no
boleto bancário.

6 - DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
6.1 - Os candidatos devem verificar a Confirmação de Ins-

crição, a partir de 29/02/2012, na página da FUNDAÇÃO CES-
GRANRIO (www.cesgranrio.org.br) e são responsáveis por imprimi-
la.

6.2 - O Cartão de Confirmação de Inscrição do candidato
inscrito via Internet estará disponível no endereço eletrônico da FUN-
DAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), a partir de
29/02/2012, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a ob-
tenção desse documento.
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