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6.2.1 - O Cartão de Confirmação de Inscrição será enviado
por via postal, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
exclusivamente para os inscritos nos locais de inscrição credenciados,
para o endereço indicado pelo candidato no Requerimento de Ins-
crição. No Cartão de Confirmação de Inscrição, serão colocados,
além dos principais dados do candidato, seu número de inscrição,
cargo/especialidade, data, horário e local de realização das provas.

6.3 - É obrigação do candidato conferir, no Cartão de Con-
firmação 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/especialidade; e, quando for o caso, a in-
formação de tratar-se de pessoa com deficiência que demande con-
dição diferenciada para a realização das provas e/ou esteja concor-
rendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência.

6.4 - Caso haja inexatidão na informação relativa ao car-
go/especialidade e/ou em relação à sua eventual condição de pessoa
com deficiência que demande condição diferenciada para a realização
das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para pessoas
com deficiência, os candidatos deverão entrar em contato com a
FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701 2028, das 09
às 17 horas, horário oficial de Brasília, ou pelo e-mail (concur-
sos@cesgranrio.org.br), nos dias 01 ou 02/03/2012.

6.5 - Os eventuais erros de digitação no nome, número/Ór-
gão expedidor ou Estado emitente do documento de identidade, CPF,
data de nascimento, sexo, etc. deverão ser corrigidos, somente, no dia
das respectivas provas.

6.6 - Caso o Cartão de Confirmação de Inscrição dos can-
didatos inscritos nos locais de inscrição credenciados não seja re-
cebido até 29/02/2012, o candidato deverá entrar em contato com a
FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701 2028, ou pelo
e-mail concursos@cesgranrio.org.br, nos dias 01 ou 02/03/2012, das
09 às 17 horas, horário oficial de Brasília, ou imprimir o Cartão de
Confirmação.

6.7 - As informações sobre os respectivos locais de provas
estarão disponíveis, também, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO
CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), sendo o documento impres-
so por meio do acesso à página na Internet válido como Cartão de
Confirmação de Inscrição.

6.8 - O candidato não poderá alegar desconhecimento dos
horários ou dos locais de realização das provas como justificativa de
sua ausência. O não comparecimento às provas ou aos exames, qual-
quer que seja o motivo, será considerado como desistência do can-
didato e resultará na eliminação deste Processo Seletivo Público.

6.9 - Não serão prestadas, por telefone, informações a res-
peito de datas, locais e horários de realização das provas, exceto o
disposto nos subitens 6.4 e 6.6.

7 - ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
7.1 Cargos de Níveis Médio/Técnico
7.1.1 - Para os cargos de Assistente Técnico Administra-

tivo/Apoio Administrativo e Auxiliar de Operação Industrial/Hidráu-
lica.

7.1.1.1 1ª ETAPA Constituída de prova objetiva de Conhe-
cimentos Básicos, com 30 questões. A prova de Conhecimentos Bá-
sicos, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de Lín-
gua Portuguesa I (10 questões, sendo 5 questões no valor de 3 pontos;
e 5 no valor de 5 pontos, subtotalizando 40 pontos), de Matemática
(10 questões, sendo 5 questões no valor de 3 pontos; e 5 no valor de
5 pontos, subtotalizando 40 pontos) e de Informática (10 questões no
valor de 2 pontos, subtotalizando 20 pontos).

Total da prova objetiva ? 100 pontos.
7.1.1.2 Após as provas, os candidatos serão classificados por

cargo/especialidade a partir do total de pontos obtidos na prova de
Conhecimentos Básicos.

7.1.1.3 Será eliminado o candidato que obtiver aproveita-
mento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da
prova objetiva de Conhecimentos Básicos ou obtiver ZERO em qual-
quer das matérias da prova de Conhecimentos Básicos.

7.1.1.4 Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia de inscrição neste processo seletivo, conforme artigo 27, pa-
rágrafo único do Estatuto do Idoso;

b) obtiver o maior número de pontos na prova de Língua
Portuguesa I;

c) obtiver o maior número de pontos na prova de Mate-
mática;

d) obtiver o maior número de acertos, sucessivamente, nas
questões de maior valor, em Língua Portuguesa I e em Matemática;

e) for mais idoso.
7.1.1.5 Será considerado habilitado à 2ª ETAPA o candidato

não enquadrado nos critérios de eliminação detalhados no subitem
7.1.1.3 e cuja classificação por cargo/especialidade esteja entre os
mais bem classificados na 1ª ETAPA segundo os quantitativos de-
finidos de Vagas Efetivas e de Cadastros de Reserva no item 2.

7.1.1.6 2ª ETAPA Exames Pré Admissionais (Qualificação
Biopsicossocial, de caráter eliminatório).

7.1.2 - Para o cargo de Assistente Técnico Administrati-
vo/Programador de Computador.

7.1.2.1 - 1ª ETAPA Constituída de provas objetivas, de ca-
ráter eliminatório e classificatório, de Conhecimentos Básicos, com
10 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, num
total de 30 questões. A prova de Conhecimentos Básicos será com-
posta de Língua Portuguesa I (5 questões no valor de 2 pontos,
subtotalizando 10 pontos) e de Língua Inglesa I (05 questões no valor
de 2 pontos, subtotalizando 10 pontos). A prova de Conhecimentos
Específicos terá 20 questões com valor de 4 pontos subtotalizando 80
pontos.

Total das provas objetivas 100 pontos.

7.1.2.2 Após as provas, os candidatos serão classificados a
partir do total de pontos obtidos, sendo eliminado o candidato que
obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total
da pontuação do conjunto das provas objetivas. Será, ainda, eli-
minado, o candidato que obtenha zero em qualquer das provas ob-
jetivas.

7.1.2.3 Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único do Estatuto do
Idoso;

b) obtiver o maior número de pontos na prova de Conhe-
cimentos Específicos;

c) obtiver o maior número de pontos na prova de Língua
Portuguesa I;

d) for mais idoso.
7.1.2.4 Será considerado habilitado à 2ª ETAPA o candidato

não enquadrado nos critérios de eliminação detalhados no subitem
7.1.2.2 e cuja classificação esteja entre os mais bem classificados na
1ª ETAPA segundo os quantitativos definidos de Vagas Efetivas e de
Cadastros de Reserva no item 2.

7.1.2.5 2ª ETAPA Exames Pré Admissionais (Qualificação
Biopsicossocial, de caráter eliminatório).

7.1.3 - Para os cargos de Auxiliar de Operação Industrial
(Acabamento de Produção; Armazenagem; Elétrica; Impressão Grá-
fica e Mecânica) e Técnico Industrial (Artes Gráficas; Edificações;
Eletrônica; Eletrotécnica; Mecânica; Meio Ambiente; Pré-impressão;
Projetos Elétricos e Projetos Mecânicos).

7.1.3.1 -1ª ETAPA Constituída de provas objetivas, de ca-
ráter eliminatório e classificatório, de Conhecimentos Básicos, com
10 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, num
total de 30 questões. A prova de Conhecimentos Básicos será com-
posta de Informática (5 questões no valor de 2 pontos, subtotalizando
10 pontos) e de Matemática (5 questões no valor de 2 pontos, sub-
totalizando 10 pontos). A prova de Conhecimentos Específicos terá
20 questões com valor de 4 pontos subtotalizando 80 pontos.

Total das provas objetivas 100 pontos.
7.1.3.2 Após as provas, os candidatos serão classificados por

cargo/especialidade a partir do total de pontos obtidos, sendo eli-
minado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cin-
quenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas
objetivas. Será, ainda, eliminado, o candidato que obtenha zero em
qualquer das provas objetivas.

7.1.3.3 Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único do Estatuto do
Idoso;

b) obtiver o maior número de pontos na prova de Conhe-
cimentos Específicos;

c) obtiver o maior número de pontos na prova de Mate-
mática;

d) for mais idoso.
7.1.3.4 Será considerado habilitado à 2ª ETAPA o candidato

não enquadrado nos critérios de eliminação detalhados no subitem
7.1.3.2 e cuja classificação por cargo/especialidade esteja entre os
mais bem classificados na 1ª ETAPA segundo os quantitativos de-
finidos de Vagas Efetivas e de Cadastros de Reserva no item 2.

7.1.3.5 2ª ETAPA Exames Pré Admissionais (Qualificação
Biopsicossocial, de caráter eliminatório).

7.2 Cargos de Nível Superior
7.2.1 - Para os cargos de Analista da CMB (Arquitetura;

Contabilidade; Patrocínio, PCP e Vendas; Economia e Finanças; En-
genharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica;
Engenharia Mecânica; Engenharia Metalúrgica; Gravação de Valores;
Logística de Transporte; Produtos e Processos; Projetos Artísticos e
Recursos Humanos)

7.2.1.1 - 1ª ETAPA Constituída de provas objetivas, de ca-
ráter eliminatório e classificatório, de Conhecimentos Básicos, com
10 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, num
total de 30 questões. A prova de Conhecimentos Básicos será com-
posta de 10 questões de Língua Portuguesa II no valor de 2 pontos,
subtotalizando 20 pontos. A prova de Conhecimentos Específicos terá
20 questões com valor de 4 pontos subtotalizando 80 pontos.

Total das provas objetivas 100 pontos.
7.2.1.2 Após as provas, os candidatos serão classificados por

cargo/especialidade a partir do total de pontos obtidos, sendo eli-
minado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cin-
quenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas
objetivas. Será, ainda, eliminado, o candidato que obtenha zero em
qualquer das provas objetivas.

7.2.1.3 Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único do Estatuto do
Idoso;

b) obtiver o maior número de pontos na prova de Conhe-
cimentos Específicos;

d) for mais idoso.
7.2.1.4 Será considerado habilitado à 2ª ETAPA o candidato

não enquadrado nos critérios de eliminação detalhados no subitem
7.2.1.2 e cuja classificação por cargo/especialidade esteja entre os
mais bem classificados na 1ª ETAPA segundo os quantitativos de-
finidos de Vagas Efetivas e de Cadastros de Reserva no item 2.

7.2.1.5 2ª ETAPA Exames Pré Admissionais (Qualificação
Biopsicossocial, de caráter eliminatório).

7.2.2 - Para os cargos de Analista da CMB (Administrador
de Dados; Análise de Negócios; Desenvolvimento de Sistemas; De-
signer; Gestão em TI; Rede de Telecomunicações e Suporte; Se-
gurança da Informação e Suporte em TI)

7.2.2.1 - 1ª ETAPA Constituída de provas objetivas, de ca-
ráter eliminatório e classificatório, de Conhecimentos Básicos, com
10 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, num
total de 30 questões. A prova de Conhecimentos Básicos será com-
posta de Língua Portuguesa II (5 questões no valor de 2 pontos,
subtotalizando 10 pontos) e de Língua Inglesa II (5 questões no valor
de 2 pontos, subtotalizando 10 pontos). A prova de Conhecimentos
Específicos terá 20 questões com valor de 4 pontos subtotalizando 80
pontos.

Total das provas objetivas 100 pontos.
7.2.2.2 Após as provas, os candidatos serão classificados por

cargo/especialidade a partir do total de pontos obtidos, sendo eli-
minado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cin-
quenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas
objetivas. Será, ainda, eliminado, o candidato que obtenha zero em
qualquer das provas objetivas.

7.2.2.3 Em caso de empate, terá preferência, sucessivamente,
o candidato que:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único do Estatuto do
Idoso;

b) obtiver o maior número de pontos na prova de Conhe-
cimentos Específicos;

c) obtiver o maior número de pontos na prova de Língua
Portuguesa II;

d) for mais idoso.
7.2.2.4 Será considerado habilitado à 2ª ETAPA o candidato

não enquadrado nos critérios de eliminação detalhados no subitem
7.2.2.2 e cuja classificação por cargo/especialidade esteja entre os
mais bem classificados na 1ª ETAPA segundo os quantitativos de-
finidos de Vagas Efetivas e de Cadastros de Reserva no item 2.

7.2.2.5 2ª ETAPA Exames Pré Admissionais (Qualificação
Biopsicossocial, de caráter eliminatório).

8 - NORMAS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS À CON-
TINUIDADE DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

8.1 - As provas objetivas para os cargos de nível superior
terão duração de 4 (quatro) horas. As provas objetivas terão por base
os conteúdos programáticos específicos (Anexo II).

8.2 - As provas objetivas para os cargos de níveis mé-
dio/técnico terão duração de 3 (três) horas, tendo por base os con-
teúdos programáticos específicos (Anexo II).

8.3 - A CASA DA MOEDA DO BRASIL define apenas os
conteúdos programáticos referentes aos Processos Seletivos Públicos
por ela conduzidos, ficando a critério de cada candidato escolher a
bibliografia que entender como mais conveniente.

8.4 - As provas serão realizadas, obrigatoriamente, nos locais
previstos nos Cartões de Confirmação de Inscrição ou nas listas de
alocação disponíveis na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
( w w w. c e s g r a n r i o . o rg . b r ) .

8.5 - Somente será admitido à sala de provas o candidato que
estiver munido de documento oficial de identidade (com retrato do
candidato). Serão considerados documentos de identidade: carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bom-
beiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (Ordens, Conselhos); passaporte brasileiro; certificado de
reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras fun-
cionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham
como identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação
(somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997). Como o documento não ficará retido,
será exigida a apresentação do original, não sendo aceitas cópias,
ainda que autenticadas.

8.5.1 - Caso o candidato esteja impossibilitado de exibir, no
dia de realização das provas, documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, 90 (noventa) dias, ocasião em que será submetido à iden-
tificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de
impressão digital em formulário próprio.

8.5.2 - A identificação especial será exigida, também, do
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas
à fisionomia ou à assinatura do portador ou esteja fora do prazo de
validade.

8.6 - O candidato deverá chegar ao local das provas e dos
exames com uma hora de antecedência do início dos mesmos, munido
de Cartão de Confirmação de Inscrição, recebido via postal ou im-
presso da página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO na Internet; do
documento de identidade original com o qual se inscreveu e de caneta
esferográfica transparente de tinta preta.

8.6.1 - Não serão aplicadas provas em local, data ou horário
diferentes dos predeterminados em Edital, em Comunicado, ou cons-
tantes nos Cartões de Confirmação de Inscrição.

8.6.2 - Não será admitido no local de provas ou de exames
o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o
início das mesmas.

8.7 - Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

8.8 - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das pro-
vas após uma hora contada a partir do efetivo início das mesmas. Por
motivos de segurança, o candidato não poderá levar o Caderno de
Questões, a qualquer momento.

8.8.1 - As questões das provas estarão à disposição dos
candidatos, no primeiro dia útil seguinte ao da realização das mes-
mas, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgran-
rio.org.br), por um período mínimo de três meses após a divulgação
dos resultados finais deste Processo Seletivo Público.

8.9 - O candidato, no dia da realização das provas, somente
poderá anotar as suas respostas, para conferência quando da divul-
gação dos gabaritos, no seu Cartão de Confirmação de Inscrição.
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