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5.2.4 Caso o número de candidatos convocados seja insuficiente para as ne-
cessidades da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, serão 
chamados, na mesma ordem, tantos candidatos classificados quantos forem 
necessários para o suprimento dessas necessidades, dentro do prazo de vali-
dade deste Edital.
5.2.5 Os candidatos serão convocados por meio de Aviso, conforme item 3 des-
te Edital e por correspondência.
5.2.6 O não comparecimento, a não apresentação dos documentos e/ou não 
comprovação dos pré-requisitos, na data estabelecida de sua convocação, im-
plicará a exclusão do candidato do certame.
5.2.7 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias 
ou xerocópias, ainda que autenticadas.
5.2.8 Esta etapa tem caráter eliminatório.
5.3 DA PROVA PRÁTICA – ELIMINATÓRIA
5.3.1 A Prova Prática é eliminatória e será realizada para os candidatos ao cargo 
de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO I
5.3.2 A Prova Prática será constituída da execução de tarefas baseadas nas ca-
racterísticas do respectivo cargo, constantes das atribuições descritas no item 
2.2 deste Edital, cujo detalhamento será fornecido no dia e local da prova.
5.3.3 Os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Teóricos e Checa-
gem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos serão convocados para 
a Prova Prática, gradativamente, observada a ordem de classificação.
5.3.4 Os candidatos à Prova Prática serão chamados através de Aviso, conforme 
o item 3 deste Edital, e por correspondência.
5.3.5 Na Prova Prática, o candidato receberá parecer Apto ou Inapto.
5.3.6 O candidato que for considerado Inapto na Prova Prática será eliminado 
do certame.
5.3.7 O candidato que não comparecer, por qualquer motivo, no dia e horário 
aprazados, será considerado desistente e automaticamente excluído do certa-
me.
5.3.8 Da divulgação dos resultados, de acordo com o item 3 do Edital, constarão 
apenas os candidatos Aptos.
5.4 DA AVALIAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL – ELIMINATÓRIA
5.4.1 A Avaliação de Perfil Profissional visa verificar, mediante o uso de instru-
mentos psicológicos específicos (testes psicológicos padronizados, validados 
cientificamente para a população brasileira): capacidade raciocínio (lógico, es-
pacial, mecânico, analítico e outros), equilíbrio emocional, potencial intelectual 
e aptidões específicas, relacionados ao desempenho das funções inerentes ao 
cargo, consoante com a Legislação geral e específica em vigor, notadamente 
a referente à Resolução CFP número 001/2002, que regulamente a Avaliação 
Psicológica em Concurso Público.
5.4.2 Serão convocados para a Avaliação de Perfil Profissional os candidatos 
classificados pelo resultado da soma dos pontos obtidos na Prova de Conheci-
mentos Teóricos, conforme o estabelecido no item 5.1 deste Edital, que tenham 
tido seus documentos aprovados na Checagem de Pré-Requisitos e Comprova-
ção de Documentos.
5.4.3 Os candidatos serão convocados por meio de Aviso, conforme o item 3 
deste Edital e por correspondência.
5.4.4  Na Avaliação de Perfil Profissional, o candidato receberá parecer Apto 
ou Inapto.
5.4.5 Será considerado Apto o candidato que apresentar as condições descri-
tas no item 5.4.1 para o futuro desempenho das atividades inerentes ao Perfil 
Profissiográfico definido.
5.4.6 Entende-se por Perfil Profissiográfico as competências e habilidades base-
adas nas atribuições do cargo para o desempenho da função, que são forneci-
dos pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
5.4.7 O candidato que for considerado Inapto na Avaliação de Perfil Profissional 
será eliminado do certame.
5.4.8 O candidato que não comparecer, por qualquer motivo, no dia e horário 
aprazados, será considerado desistente e automaticamente excluído do certa-
me.
5.4.9 Esta etapa tem caráter eliminatório.
5.4.10 Da divulgação dos resultados, de acordo com o item 3 do Edital, consta-
rão apenas os candidatos Aptos.
5.4.11 Os candidatos considerados inaptos no resultado final poderão requerer 
em forma de recurso a solicitação de Entrevista Devolutiva.
5.4.12 A Entrevista Devolutiva:
a. será agendada em até 30 dias após sua solicitação;
b. será realizada na presença de até 02 psicólogas se necessário;
c. terá caráter explicativo e confidencial;
d. não poderá ser acompanhada por outra pessoa que não o candidato.
5.5 DA AVALIAÇÃO MÉDICA – ELIMINATÓRIA
5.5.1 Os candidatos qualificados na Avaliação de Perfil Profissional serão con-
vocados, em ordem decrescente de pontuação, e conforme a necessidade da 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para a Avaliação Médica.
5.5.2 Os candidatos serão convocados por meio de Aviso, conforme o item 3 
deste Edital e por correspondência.
5.5.3 Os candidatos que não comparecerem, por qualquer motivo, no dia e ho-
rário aprazados, serão considerados desistentes e excluídos do certame.
5.5.4 Na Avaliação Médica serão examinadas as condições de:- acuidade audi-
tiva e visual, cardiológica, neurológica e perfil biofísico (biótipo adequado às 
condições ergonômicas do posto de trabalho e das atividades a serem realiza-
das) para todos os cargos, acrescentando o Protocolo abaixo para:
Eletricista de Manutenção I:
1- Peso Máximo: 115 kg (motivo, os equipamentos dimensionados para supor-
tar peso máximo – 125 kg.);
2- Capacidade Visual: Acuidade Visual mínima = 0.66(20/30) (Tabela de Snellen) 
em ambos os olhos, com a melhor correção óptica fundoscopia normal, teste 
de Titmus \<80seg, motricidade ocular normal, Tonometria normal;
Visão cromática: indispensável identificar as cores vermelha, amarela e verde;
3- Capacidade auditiva: Rebaixamento auditivo com comprometimento da dis-
criminação auditiva;
4- Outras alterações nos exames complementares ou no exame clínico realiza-
do pelo médico do trabalho, bem como patologias pré-existentes que possam 
constituir condição temerária para o exercício da função, ou que em decor-
rência da atividade poderá haver um agravo à condição clínica pré-existente.
5.5.5 Esta etapa tem caráter eliminatório.
6 – DA ADMISSÃO
6.1 A admissão ocorrerá mediante apresentação dos documentos exigidos no 
Quadro 2, em especial os Registros no CREA,CRA, CORECON e CRM e órgãos 
competentes, respectivamente em cumprimento das exigências do item 10.3.
6.2 O candidato convocado que, por qualquer motivo, não consolidar o proces-
so de admissão no prazo designado pela Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos - CPTM não mais será admitido. Sua vaga será oferecida ao candidato 
subsequente e será desconsiderada a sua participação no Concurso para todos 
os efeitos.
7 – DOS RESULTADOS E RECURSOS
7.1 Dos Resultados
7.1.1 O Gabarito Oficial da Prova de Conhecimentos Teóricos será divulgado 
pelos meios apontados no item 3 deste Edital, a partir do dia 06 de setembro 
de 2013.
7.1.2 O resultado da Prova de Conhecimentos Teóricos, a Classificação Final e 
os resultados das demais etapas deste Concurso serão divulgados pelos meios 
apontados no item 3 deste Edital.
7.2 Dos Recursos
7.2.1 Os candidatos poderão interpor recursos nas fases da Divulgação das 
Inscrições, da Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova de Conhecimentos 
Teóricos, do Resultado Final e da Avaliação de pré-requisitos e de Perfil Profis-
sional, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente à data de 
divulgação dos resultados de cada uma das respectivas fases, conforme item 
3 deste Edital.
7.2.2 Os recursos deverão ser dirigidos à empresa CKM Serviços Ltda e envia-
dos para Rua Benedito Dias, 97, Nova Aldeinha – Barueri – SP – CEP 06440-
145, contendo nome completo e número de inscrição do candidato, número 
do Edital do Concurso, nome do cargo a que está concorrendo, nome da etapa, 
prova, especificação das questões objeto do recurso, com exposição de moti-
vos e fundamentação circunstanciada conforme modelo constante do Anexo I 
deste Edital. Os recursos devem ser entregues pessoalmente ou por procurador 
devidamente nomeado ou postados via SEDEX ou Carta Registrada, dentro do 
prazo estipulado no subitem 7.2.1 do presente edital.
7.2.3 Os recursos deverão ser apresentados na empresa CKM Serviços Ltda 
dentro do prazo estabelecido no subitem 7.2.1 do presente edital. Os recursos 
postados via SEDEX ou Carta Registrada fora do prazo estabelecido ou aqueles 
enviados por carta simples ou outros meios não previstos no presente edital 
serão considerados improcedentes, independente de seu conteúdo.
7.2.4 A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita me-
diante protocolo emitido pela empresa CKM Serviços Ltda em caso de entrega 
pessoal e através dos comprovantes emitidos pelos correios nos casos de envio 
por SEDEX ou Carta Registrada.
7.2.5 No caso de recursos enviados via SEDEX ou Carta Registrada, a empresa 
CKM Serviços Ltda não se responsabiliza pelo conteúdo do envelope, podendo 
apenas confirmar o recebimento ou não do documento e não a sua quantidade, 
qualidade ou veracidade.
7.2.6 Admitir-se-á um único Recurso para cada candidato e para cada evento, 
sendo desconsiderado recurso de igual teor.
7.2.6.1 Na hipótese de apresentação de mais de um recurso por evento será 
avaliado apenas o primeiro recurso recebido na empresa CKM Serviços Ltda.
7.2.7 Não serão aceitos recursos enviados por qualquer outro meio que não o 
previsto neste Edital.
7.2.8 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui 
estabelecidos.
7.2.9 Após o julgamento dos recursos sobre o gabarito das questões da Prova 
de Conhecimentos Teóricos, os pontos correspondentes às questões eventual-
mente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.
7.2.10 Eventuais alterações de gabarito, após análise de recursos, serão divul-
gadas conforme item 3 deste Edital.
7.2.11 A Comissão Examinadora da empresa Carlos Kiyomitu Makiyama é a 
última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela 
qual não caberão recursos adicionais.
7.2.12 No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, 

5.1.4   A partir do dia 05/ agosto /2013, serão divulgados: o horário (período da 
manhã ou tarde) e o local das provas, por meio de Aviso, conforme estabeleci-
do no item 3 deste Edital.
5.1.5   Será encaminhado a cada candidato a partir do dia 05/agosto/2013, e-
mail (caso fornecido pelo candidato) ou correspondência pelos correios, comu-
nicando-lhe dados de sua inscrição, o cargo para o qual se inscreveu a data de 
realização da prova, seu local de prova (escola/sala) com respectivo endereço 
e horário.
5.1.6  A CPTM e empresa CKM Serviços Ltda. não se responsabilizam por e-
mails não recebidos ou eliminados por serviços de spam.
5.1.7 A bibliografia é de livre escolha dos candidatos.
5.1.8 Independentemente da disposição contida no subitem 5.1.5 do presente 
edital, será de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da 
divulgação das informações relativas a sua inscrição, bem como da data, ende-
reço e horário de realização da prova.
5.1.9 Das Condições para a Realização da Prova de Conhecimentos Teóricos:
5.1.9.1  O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 
prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu iní-
cio, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e com documento de 
identidade original, preferencialmente o constante no formulário de inscrição.
5.1.9.2  Prova de Conhecimentos Teóricos terá duração de 3 (três) horas.
5.1.9.3  Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pe-
los Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institu-
tos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas 
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); 
passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; 
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham 
como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente 
o modelo novo, com foto).
5.1.9.4  Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de 
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras 
de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos 
ilegíveis, não identificáveis ou danificados.
5.1.9.5  Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que au-
tenticadas, nem protocolos de entrega de documentos.
5.1.9.6  Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização da 
prova após o horário fixado para o seu início.
5.1.9.7  Eventualmente, se, NO DIA DA PROVA TEÓRICA por qualquer motivo, 
o nome do candidato não constar do Edital de Convocação e nas listas oficiais, 
mas for apresentado o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos 
moldes e prazos previstos neste Edital, o mesmo poderá participar deste Con-
curso Público, devendo preencher formulário específico.
5.1.9.7.1 A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, 
sujeita a posterior verificação da regularidade da referida inscrição.
5.1.9.7.2 Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito a reclamação.
5.1.9.8  Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre 
os candidatos, nem a utilização de anotações, impressos ou qualquer outro 
material de consulta, inclusive consulta a livros, a legislação comentada ou 
anotada, a súmulas, a livros doutrinários e a manuais.
5.1.9.9  Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de quaisquer 
equipamentos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e 
informações.
5.1.9.10 Não será permitido ao candidato fumar na sala da prova.
5.1.9.11 Não haverá segunda chamada para a prova. O não comparecimento 
na Prova de Conhecimentos Teóricos implicará a imediata eliminação do can-
didato.
5.1.9.12 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 
após a primeira hora do início da mesma.
5.1.9.13 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para 
a aplicação da prova, em virtude do afastamento do candidato da sala onde 
está sendo aplicada a Prova.
5.1.9.14 No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer mem-
bro da equipe de aplicação da prova ou pelas autoridades presentes, informa-
ções referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.
5.1.9.15 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concur-
so o candidato que, durante a realização:
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
b) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer 
das provas;
c) Utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos similares, livros, dicio-
nário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos, telefone 
celular, gravador, receptor, Pager, qualquer equipamento de rádio comunicação 
ou que se comunicar com outro candidato;
d) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, as autoridades presentes ou candidatos;
e) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio 
que não os permitidos;
f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) Ausentar-se da sala, durante a prova, portando a folha de respostas ou ca-
derno de questões;
h) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas e na folha de res-
postas;
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
5.1.9.16 No ato da realização da Prova Objetiva, o candidato receberá o Caderno 
de Questões e a Folha Definitiva de Respostas.
5.1.9.17 O candidato deverá transcrever as respostas da Prova de Conhecimen-
tos Teóricos para a Folha Definitiva de Respostas, com caneta de tinta azul ou 
preta, bem como assinar no campo apropriado.
5.1.9.18 A Folha Definitiva de Respostas é o único documento válido para a cor-
reção. O preenchimento da Folha Definitiva de Respostas é de inteira responsa-
bilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções 
específicas contidas na capa do Caderno de Questões.
5.1.9.19 Ao terminar a Prova o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigato-
riamente, a Folha Definitiva de Respostas, devidamente assinada, e o Caderno 
de Questões.
5.1.9.20 O Caderno de Questões será disponibilizado para consulta no site 
www.makiyama.com.br durante o período aberto a recursos, mediante o nú-
mero de inscrição e CPF do candidato.
5.1.9.21 Após a finalização do período de recurso o caderno de questões será 
retirado do site www.makiyama.com.br e não serão fornecidas cópias do ca-
derno de questões.
5.1.9.22 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que le-
gível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, 
mesmo que uma delas esteja correta, na Folha Definitiva de Respostas.
5.1.9.23 Na Folha Definitiva de Respostas não deverá ser feita nenhuma marca 
fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca po-
derá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.
5.1.9.24 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha Definitiva de Respos-
tas por erro do candidato.
5.1.9.25 O gabarito preliminar da prova será divulgado pela Internet no site 
www.makiyama.com.br, na data prevista no item 3 deste edital.
5.1.9.26 Não haverá, em hipótese alguma, revisão da prova.
5.1.9.27 A pontuação relativa à (s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes à prova.
5.1.9.28 Em hipótese de haver publicação de alternativa errada no gabarito, 
a banca se reserva no direito de proceder à retificação do gabarito, além de 
publicar a justificativa.
5.1.9.29 Não serão publicadas as notas individuais por disciplina da Prova de 
Conhecimentos Teóricos.
5.1.9.30 Caso o candidato deseje tomar conhecimento da sua pontuação fracio-
nada de cada disciplina da Prova Teórica deverá acessar o site www.makiyama.
com.br e com seu CPF acessar as suas pontuações.
5.1.9.31 Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata 
deverá:
a) Informar a Coordenação do Concurso Público com no mínimo 05 dias úteis 
de antecedência através de uma solicitação por escrito a necessidade de ama-
mentar durante o período de prova;
b) providenciar um acompanhante para o bebê;
c) informar na solicitação citada neste item o nome e RG do acompanhante 
do bebê;
d) a solicitação deverá ser protocolada na Sede da empresa CKM Serviços Ltda, 
setor de protocolo dentro do prazo previsto no subitem “a” deste capítulo;
5.1.9.31.1 No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por 
um fiscal.
5.1.9.31.2  Não haverá compensação do tempo de amamentação em relação à 
duração da prova da candidata.
5.1.9.31.3 Não será estipulado um tempo mínimo de amamentação e nem o 
número de amamentações durante o período de prova, a freqüência e o tempo 
necessário são de inteira responsabilidade da candidata.
5.1.9.32 Excetuada a situação prevista no item 5.1.9.31.1 deste capítulo, não 
será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do 
local de realização da prova, podendo ocasionar inclusive a não participação do 
(a) candidato (a) no Concurso Público.
5.2 DA CHECAGEM DE PRÉ-REQUISITOS E COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS 
– ELIMINATÓRIA.
5.2.1 Conforme a necessidade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
- CPTM, considerando os critérios específicos para preenchimento das vagas 
disponíveis, serão convocados os candidatos habilitados na Prova de Conheci-
mentos Teóricos, conforme item 5.1, em ordem decrescente de pontuação, para 
a apresentação da respectiva documentação e comprovação dos pré-requisitos 
exigidos para o cargo, conforme Quadro 2 deste Edital, exceção feita aos Re-
gistros nos Conselhos de Classe, que poderão ser apresentados na Admissão, 
conforme previsão contida no item 6 do presente edital.
5.2.2 Serão convocados para a Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação 
de Documentos, os candidatos classificados, pelo resultado da Prova de Co-
nhecimentos Teóricos, conforme o estabelecido no item 5.1 deste Edital, na 
proporção de 5 (cinco) candidatos para cada vaga.
5.2.3 Caso ocorra empate na nota serão aplicados os critérios de desempate 
constante deste edital.

âmbito de atuação, tais como falhas de telecomunicações, falhas nos compu-
tadores, nos provedores de acesso e quaisquer outros fatores exógenos que 
impossibilitem a correta transferência dos dados dos candidatos para a Orga-
nizadora do Concurso.
4.6 A inscrição somente será considerada válida após o pagamento do respec-
tivo boleto bancário.
4.7 O sistema de inscrição via Internet permite ao candidato, dentro do período 
de inscrição, emitir a segunda via do seu boleto bancário.
4.8 O candidato será considerado inscrito no certame somente após o recebi-
mento, pela empresa CKM Serviços Ltda, da confirmação do pagamento ban-
cário de sua taxa de inscrição.
4.9 Os boletos bancários emitidos no último dia do período de inscrições po-
derão ser pagos até o primeiro dia útil subsequente ao término das inscrições.
4.10 O candidato que for empregado da Companhia Paulista de Trens Metropo-
litanos – CPTM deverá informar no campo apropriado do formulário de inscri-
ção seu número de Registro Funcional de Empregado em conformidade com 
o item 4.1 deste Edital.
4.11 Não serão válidas as inscrições realizadas fora do prazo estipulado.
4.12 As inscrições efetuadas de acordo com o disposto neste item serão homo-
logadas pela empresa CKM Serviços Ltda, significando tal ato que o candidato 
está habilitado a participar da etapa subsequente do Certame.
4.13 As informações sobre as inscrições para este concurso, bem como outras 
informações sobre este Edital, poderão ser obtidas via Internet, no endereço 
eletrônico www.makiyama.com.br.
4.14 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.
4.15 O valor relativo à inscrição não será devolvido, salvo no caso de cancela-
mento do certame por conveniência da Administração da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos – CPTM.
4.16 O comprovante de pagamento da inscrição deverá ser mantido em poder 
do candidato e apresentado quando da realização das provas, para eventual 
conferência.
4.17 Não será aceita inscrição por via postal, por fax, por e-mail, e/ou por outra 
forma que não a estabelecida neste Edital.
4.18 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Ins-
crição determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos 
decorrentes dela, em qualquer época, podendo o candidato responder a con-
sequências legais.
4.19 A Relação dos Candidatos Inscritos será divulgada a partir do dia 22 de 
julho de 2013, pelos meios estabelecidos no item 3 (três) deste Edital.
4.20 O candidato que identificar qualquer não conformidade em sua inscrição, 
por ocasião da divulgação da Relação de Candidatos Inscritos, conforme item 
4.19, deverá interpor Recurso Administrativo específico dentro dos prazos pre-
vistos, de acordo com o estabelecido no item 7.2 deste Edital.
4.21 DA REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
4.21.1 O candidato, de acordo com Lei Estadual nº. 12.782, de 20 de dezembro 
de 2007, poderá requerer a solicitação de redução do valor da taxa de inscrição.
4.21.2 Receberão redução da taxa de inscrição os candidatos que preencham, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente 
matriculados em curso pré-vestibular, curso superior, em nível de graduação 
ou pós-graduação;
II – percebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou es-
tejam desempregados.
4.21.3 O percentual de redução será 50% do valor da taxa de inscrição.
4.21.4 A concessão da redução da taxa de inscrição ficará condicionada a apre-
sentação, pelo candidato na data definida no subitem 4.21.6 deste capitulo:
I – quanto à comprovação da condição de estudante, de um dos seguintes do-
cumentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por institui-
ção de ensino pública ou privada, ou por entidade de representação discente;
II – quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 4.21.2, de compro-
vante de renda, ou de declaração, por escrito, da condição de desempregado.
4.21.5 Somente no período de 22 a 24 de junho de 2013, o candidato que dese-
jar que o valor da sua taxa de inscrição seja reduzido, deverá escolher a opção 
de redução de taxa de inscrição na ficha de inscrição, e imprimir e assinar o 
formulário de redução gerado para proceder o seu pedido.
4.21.5.1. Ao escolher a opção de redução de taxa de inscrição na ficha de ins-
crição não será emitido boleto bancário e não será considerada a ficha como 
inscrição válida, somente será emitido o formulário de redução que deverá ser 
apresentado de acordo com o item 4.21.6.
4.21.6 A apresentação dos documentos previstos no item 4.21.4 e do formulário 
de redução previsto no item 4.21.5 acima, se fará no dia 26 de junho de 2013, 
na sede da empresa CKM Serviços, localizada à Rua Benedito Dias, 97 – Nova 
Aldeinha, Barueri, SP, CEP 06440-145, no horário das 10h00 às 16h00.
4.21.7  O pedido de redução da taxa de inscrição deve ser entregue, pessoal-
mente, ou por procurador com procuração pública.
4.21.8  A análise da documentação pertinente à solicitação de redução da taxa 
do valor de inscrição será realizada pela empresa CKM Serviços Ltda.
4.21.9  O resultado da análise da documentação para solicitação de redução 
da taxa de inscrição será divulgado no dia 28 de junho de 2013, a partir das 
17 horas.
4.21.10 O candidato, cuja documentação de redução do valor da taxa inscrição 
for indeferida, deverá para realizar a sua inscrição entrar no site www.makiya-
ma.com.br, clicar no link redução de taxa, informar o número de inscrição 
gerado no formulário de redução e o CPF, emitir e pagar o boleto bancário, 
conforme o valor estipulado no item 4.3, até o dia do término das inscrições.
4.21.11 Caso o pedido da redução do valor da taxa de inscrição seja deferido, o 
candidato deverá acessar o site www.makiyama.com.br, clicar no link redução 
de taxa, informar o número de inscrição gerado no formulário de redução e o 
CPF, emitir o boleto bancário com o valor reduzido. O novo boleto bancário, 
para pagamento com a redução da taxa de inscrição, poderá ser impresso até 
o dia 01 de julho de 2013.
4.21.11.1. O candidato que não imprimir o boleto bancário até a data estipu-
lada no item 4.22.11 terá seu pedido de redução de taxa de inscrição anulado e 
deverá pagar o valor integral definido no item 4.3 até o término das inscrições.
5 – DAS ETAPAS
O certame constará da realização das seguintes etapas:
QUADRO 4

Etapas Classificatória Eliminatória

Prova de Conhecimentos Teóricos X X
Checagem de Pré-requisitos e Comprovação de Documentos  X
Avaliação de Perfil Profissional  X
Prova Prática – Eletricista de Manutenção I  X
Avaliação Médica  X

5.1  DA PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS - CLASSIFICATÓRIA E ELI-
MINATÓRIA
5.1.1 Do Tipo
A Prova de Conhecimentos Teóricos valerá 100 (cem) pontos. Será composta 
de 50 (cinquenta) questões, cada questão conterá 5 (cinco) alternativas de res-
posta, identificadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo correta apenas uma dessas 
alternativas.
A relação de disciplinas, a quantidade de questões por disciplina, o valor de 
cada questão e a pontuação necessária para aprovação na Prova de Conheci-
mentos Teóricos estão descritos nos quadros a seguir:
QUADRO 5 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: (ANALISTA DE COMU-
NICAÇÃO JR., ANALISTA DE LICITAÇÕES JR., ANALISTA DE PLANEJAMENTO 
JR., ANALISTA DE PLANEJ. E DESENV.OPERACIONAL JR., ANALISTA DE SIS-
TEMAS E INFORMAÇÕES JR., ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
e MÉDICO DO TRABALHO).

Disciplina Nº de Questões
PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Conhecimentos Específicos 20 2,0 40 20
Língua Portuguesa 10 2,0 20 10
Matemática 10 2,0 20 10
Inglês 10 2,0 20 10
TOTAL 50 100 50 pontos

QUADRO 6 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: (TÉCNICO DE MATERIAIS I).

Disciplina Nº de Questões
PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Matemática 20 2,0 40 20
Língua Portuguesa 20 2,0 40 20
Noções de Informática 10 2,0 20 10
TOTAL 50 100 50 pontos

QUADRO 7 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: (TÉCNICO DE MANUTENÇÃO I).

Disciplina Nº de Questões
PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Conhecimentos Específicos 20 2,0 40 20
Língua Portuguesa 15 2,0 30 15
Matemática 15 2,0 30 15
TOTAL 50 100 50 pontos

QUADRO 8 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: (ELETRICISTA 
DE MANUTENÇÃO I).

Disciplina Nº de Questões
PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Língua Portuguesa 25 2,0 50 25
Matemática 25 2,0 50 25
TOTAL 50 100 50 pontos

5.1.1.1 A Prova de Conhecimentos Teóricos abrangerá os Conteúdos Programá-
ticos constantes do Anexo II, deste Edital.
5.1.2 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) de acertos na soma da pontuação geral e no mínimo 50% de 
acertos em cada disciplina.
5.1.3   A Prova de Conhecimentos Teóricos será realizada no dia 18 de agosto 
de 2013.
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