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crição determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos 
decorrentes dela, em qualquer época, podendo o candidato responder as con-
sequências legais.
4.17 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.
4.18 O candidato que tenha sido empregado da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos – CPTM deverá declarar esta condição no campo apropriado do 
formulário de inscrição e informar o número de seu antigo Registro Funcional 
de Empregado.
4.19 Relação dos Candidatos Inscritos será divulgada a partir de 11 / 12 / 2014, 
pelos meios estabelecidos no item 3 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 efetuar Recurso Administrativo específico dentro dos prazos pre-
vistos, de acordo com o estabelecido no item 6.2 deste Edital.
4.20.1 Os pedidos de Recurso de Inscrição que apresentarem vícios de forma 
e/ou que contrariarem o disposto no item 6.2 do presente Edital serão indefe-
ridos.
4.20.2 A não apresentação de recurso no prazo estabelecido ou o indeferimento 
do mesmo acarretará o cancelamento do pedido de inscrição e a consequente 
eliminação do candidato do presente Concurso.
4.21 As inscrições efetuadas de acordo com o disposto no presente edital, item 
4, e, após a análise dos recursos interpostos referentes a esta etapa do certame, 
serão homologadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, 
significando tal ato que o candidato está habilitado a participar das demais eta-
pas do Concurso.
4.22 A Lista de Candidatos Inscritos Homologados será publicada a partir de 17 
/ 12 / 2014, em forma de Aviso, de acordo com o item 3, no endereço eletrônico 
www.caipimes.com.br, e disponibilizada nas Estações Brás, Luz e Barra Funda, 
da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
4.23 DA REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
4.23.1 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.
4.23.2 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:
a) curso pré-vestibular;
b) curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação;
II – recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou este-
jam desempregados.
4.23.3 O percentual de redução será 50% do valor da taxa de inscrição.
4.23.4 A concessão da redução da taxa de inscrição ficará condicionada a apre-
sentação, pelo candidato, no ato da inscrição:
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 pri-
vada;
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 4.23.2, de compro-
vante de renda, ou de declaração, por escrito, da condição de desempregado.
4.23.5 No ato da inscrição, o candidato que desejar que o valor da sua taxa de 
inscrição seja reduzido, deve 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.
4.23.5.1. 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 4.23.6.
4.23.6  A apresentação dos documentos previstos no item 4.23.4 e do formu-
lário de redução previsto no item 4.23.5 acima, se fará no dia 14 / 11 / 2014, na 
sede da Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas – CAIP/USCS
4.23.7  O pedido de redução da taxa de inscrição deve ser entregue, pessoal-
mente, ou por procurador com procuração pública.
4.23.8  A análise da documentação pertinente à solicitação de redução da taxa 
do valor de inscrição será realizada pela Coordenadoria de Apoio a Instituições 
Públicas – CAIP/USCS.
4.23.9  O resultado da análise da documentação para solicitação de redução da 
taxa de inscrição será divulgado no dia 24 / 11 / 2014.
4.23.10 O candidato, cuja documentação de redução do valor da taxa inscri-
ção for indeferida, deverá, para realizar a sua inscrição, entrar no site www.
caipimes.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.
4.23.11 Caso o pedido da redução do valor da taxa de inscrição seja deferido, 
o candidato deverá acessar o site www.caipimes.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 27/11/2014.
4.23.11.1. O candidato que não imprimir o boleto bancário até a data estipulada 
no item 4.23.11 terá seu pedido de redução de taxa de inscrição anulado e de-
verá pagar o valor integral definido no item 4.3.
5 – DAS ETAPAS
O certame constará da realização das seguintes etapas:

Etapas Classificatória Eliminatória

Prova de Conhecimentos Teóricos X X
Checagem de Pré-requisitos e Comprovação de Documentos X
Avaliação de Perfil Profissional X
Avaliação Médica X

5.1 DA PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS - CLASSIFICATÓRIA E ELIMI-
NATÓRIA
5.1.1 Do Tipo
A Prova de Conhecimentos Teóricos valerá 100 (cem) pontos. Será composta de 
50 (cinquenta) questões, sendo 20 de Língua Portuguesa, 20 de Matemática e 10 
de Atualidades valendo cada questão 2 pontos. Cada questão conterá 5 (cinco) 
alternativas de resposta, identificadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo correta 
apenas uma dessas alternativas.
A Prova abrangerá as disciplinas constantes no quadro a seguir:

Disciplina Nº de Questões Nº de Pontos

LÍNGUA PORTUGUESA 20 40
Matemática 20 40
Atualidades 10 20
Total 50 100

5.1.2 A Prova de Conhecimentos Teóricos abrangerá o conteúdo programático 
constante deste Edital, conforme segue:
 Língua Portuguesa
 As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a capacidade de 
leitura, compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar 
a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar ideias em dife-
rentes situações. Interpretação de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, 
Narração e Dissertação. Fonologia: encontros vocálicos e consonantais; sílaba; 
tonicidade. Ortografia. Acentuação gráfica. Morfologia: classes de palavras, 
reconhecimento e flexão. Sintaxe: termos da oração; concordância nominal e 
verbal; regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. Confronto e 
reconhecimento de frases corretas e incorretas.
A prova de Língua Portuguesa será elaborada nos termos do Novo Acordo Or-
tográfico.
 Matemática
 O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico 
(entendimento de estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar 
conteúdos matemáticos na vida prática, com relação aos seguintes pontos: 
Conjuntos numéricos: números reais; Operações Matemáticas: com potência e 
com radicais; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcen-
tagem; Equação do 1º e 2º graus: solução de problemas; Sistemas Decimal de 
Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo; Geo-
metria Plana: perímetro, áreas de algumas figuras planas; Geometria Espacial: 
volume e área de alguns sólidos geométricos; Noções de Lógica: teoria dos 
conjuntos (símbolos, operações e conceitos); Relações Métricas: semelhança 
de triângulos, teorema de Pitágoras, razões métrica no triangulo retângulo.
 Atualidades
 Temas atuais Nacionais e Internacionais e suas inter-relações entre o passado, 
presente e futuro. Cultura geral, fatos políticos, econômicos e sociais ocorridos 
no ano de 2014 e divulgados na mídia local e nacional.
5.1.3 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) de acertos da prova, desde que não zere em nenhuma das 
disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática e Atualidades.
5.1.4 A Prova de Conhecimentos Teóricos será realizada no dia 11 / 01 / 2015.
5.1.5 A partir do dia 17 / 12 / 2014, serão divulgados: o horário (período da ma-
nhã ou tarde) e o local das provas, por meio de Aviso, conforme estabelecido 
no item 3 deste Edital.
5.1.6 A bibliografia é de livre escolha dos candidatos.
5.1.7 Das Condições para a Realização da Prova de Conhecimentos Teóricos:
5.1.7.1 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.
5.1.7.2 A Prova de Conhecimentos Teóricos terá duração de 3 (três) horas.
5.1.7.3 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.); 
passaportes; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; car-
teira de trabalho.
5.1.7.4 Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nas-

Nº DE VAGAS DATA DE ADMISSÃO IDADE ESCOLARIDADE

32 (Trinta e duas) Técnico em 
Manutenção Metroferroviária 16/03/2015

Nascidos entre
16/03/1993 a 16/03/1998

Ensino Médio concluído

32 (Trinta e duas) Assistente 
Administrativo 16/03/2015

Nascidos entre
16/03/1993 a

16/03/1997

Ensino Médio concluído

2.7.1 Não poderão se inscrever para este Concurso Público candidatos que es-
tejam, atualmente, matriculados em algum dos cursos oferecidos pelo Centro 
de Formação Profissional da CPTM, ou que já tenham realizado qualquer curso 
desenvolvido nesta escola. Alunos matriculados em outras Escolas SENAI, nos 
cursos regulares em 2015, não poderão matricular-se, concomitantemente, nes-
te Centro de Formação Profissional.
2.7.2 A idade máxima prevista neste item não se aplica aos candidatos com 
deficiência.
2.8 DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
2.8.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo artigo 37, VIII, da 
Constituição Federal, e pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, poderão concorrer, nos termos do presente Edital, em igualdade de 
condições com os demais candidatos, a todas as vagas, sendo-lhes, porém, re-
servado o percentual de 5% do total das vagas existentes para a especialidade 
do Concurso Público Aluno Aprendiz, de acordo com o disposto no Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999.
2.8.2. Caso a aplicação do percentual acima indicado, venha a resultar em fra-
ção de número inteiro, o número de vagas a serem reservadas para portadores 
de deficiência será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, ainda 
que seja apenas um.
2.8.3Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enqua-
dram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, 
com as alterações introduzidas pelo artigo 70º do Decreto 5.296/2004.
2.8.4 O preenchimento das vagas de aluno-aprendiz, objeto do presente Con-
curso, dar-se-á na modalidade de colocação competitiva; isto é, por processo de 
contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que 
independe da adoção de procedimentos especiais, não sendo excluída a pos-
sibilidade de utilização de apoios especiais para sua concretização, nos termos 
da lei (Decreto Nº 3.298/99, art. 35, I, §§ 2º e 3º).
2.8.5 Caso o candidato portador de deficiência necessite de tratamento diferen-
ciado nos dias do concurso, deverá requerê-lo no ato da inscrição, indicando 
as condições diferenciadas de que necessitará para a realização das provas.
2.8.6 Se a condição específica demandada for tempo adicional para a realiza-
ção das provas, o candidato, além de preencher esta condição no formulário 
de inscrição, deverá enviar justificativa acompanhada de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência, em conformidade com parágrafo 2º, do 
artigo 40, do decreto 3.298/99.
2.8.7 O candidato nessa condição deverá postar, até o primeiro dia útil após o 
término do período de inscrições, laudo médico atestando o tipo e o grau ou 
nível de sua deficiência com expressa referência ao código da Classificação 
Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência, via 
SEDEX ou correspondência registrada – AR, à Universidade São Caetano do Sul 
localizada à Avenida Goiás, 3400 – Bairro Barcelona, com sede em São Caetano 
do Sul/SP, CEP 09550-051, endereço eletrônico: www.caipimes.com.br.
2.8.8 O candidato portador de deficiência, se classificado no Concurso, figurará 
em duas listagens: a primeira, uma lista de classificação geral dos candidatos 
ao cargo de sua opção e a segunda, uma lista contendo somente a pontuação 
dos candidatos portadores de deficiência.
2.8.9 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candi-
dato será avaliada por equipe multiprofissional na etapa de Avaliação de Perfil 
Profissional e durante a prática profissional de aluno-aprendiz, com observân-
cia dos critérios previstos no § 1º do art. 43 do Decreto Nº 3.298/99. A equipe 
multiprofissional será, nos termos do que estabelece o art. 43 do Decreto Nº 
3.298/99, composta de 3 (três) profissionais capacitados e atuantes das áreas 
das deficiências apresentadas pelos candidatos, sendo um deles médico, e 2 
(dois) profissionais integrantes da carreira almejada pelos candidatos com de-
ficiência.
2.8.10 Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de cor-
reção.
2.8.11 Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, a de-
ficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação do 
cargo, e de aposentadoria por invalidez.
2.8.12 A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a per-
da do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
2.8.13 As vagas reservadas aos candidatos com deficiência que não forem pro-
vidas por falta de candidatos, por reprovação ou eliminação do Concurso, serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classifica-
ção de cada um.
3 – DA DIVULGAÇÃO
3.1. A divulgação oficial de todas as etapas, resultados e demais comunicações 
referentes a este Concurso se dará na forma de Editais, Extratos de Editais e 
Avisos, por meio dos seguintes modos e locais:
3.1.1 Divulgação eletrônica pelo endereço: www.caipimes.com.br.
3.1.2 Divulgação nas estações: Brás, Luz e Barra Funda da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos – CPTM.
3.1.3 Publicação deste Edital de Abertura de Inscrições no jornal Diário Oficial 
do Estado de São Paulo – DOE;
3.1.4 Publicação no DOE – Homologação do Resultado – será publicada a re-
lação dos candidatos aprovados na proporção de 3 (três) vezes o número de 
vagas de cada cargo, constantes no Edital. A relação completa estará disponível 
no site : www.caipimes.com.br e nas Estações da CPTM – Luz, Brás e Barra 
Funda.
3.2 Publicação do Gabarito Preliminar das questões objetivas da Prova de Co-
nhecimentos Teóricos no site: www.caipimes.com.br, a partir de 12 / 01 / 2015;
3.3 - A Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas – CAIP/USCS encami-
nhará um e-mail de Convocação, em todas as etapas, para os candidatos que 
cadastrarem o e-mail na ficha de inscrição.
3.3.1 Esta Convocação não tem caráter oficial, pois é meramente informativa, 
devendo o candidato acompanhar pelo site www.caipimes.com.br a publicação 
do respectivo Edital de Convocação.
3.3.2 A Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas – CAIP/USCS não se res-
ponsabiliza por e-mail não recebido, e-mail bloqueado por sistema AntiSpam e 
e-mail cadastrado errado na ficha de inscrição.
3.4 - É de responsabilidade do candidato informar-se, pelos meios acima cita-
dos, de qualquer divulgação deste certame.
4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição do candidato, para os fins deste Concurso Público, implicará a 
aceitação irrestrita e cumprimento obrigatório de todas as exigências e condi-
ções estabelecidas neste Edital e nos demais comunicados a serem publicados 
oportunamente pela CAIP/USCS e/ou pela Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos – CPTM, das quais não poderá alegar desconhecimento, assumindo 
inteira responsabilidade pelas informações constantes em seu formulário de 
inscrição, sob as penas da lei.
4.2 As inscrições serão realizadas via Internet:
4.2.1 No endereço eletrônico www.caipimes.com.br, a partir das 00h00min do 
dia 12/11/2014 até as 24h00min de 30/11/2014. As inscrições podem ser efe-
tuadas em qualquer computador conectado à Internet. Na impossibilidade de 
acesso à Internet, os candidatos poderão procurar os Postos de Atendimento 
do programa “Acessa São Paulo” e Telecentros, onde o acesso à internet é 
gratuito, durante o mesmo período estabelecido no item 4.2.1, no horário das 
8h às 17h, de segunda a sábado.
4.3 Valor da Inscrição:
O valor da inscrição será cobrado conforme quadro a seguir:

Cargo Valor Total da Inscrição (R$)

Aluno Aprendiz R$ 40,00

4.4 O candidato, após preencher o formulário de inscrição, deverá imprimir o 
boleto bancário e com ele efetuar o pagamento da taxa de inscrição, até a data 
de vencimento do boleto, em qualquer agência bancária.
4.5 A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e a Coordenadoria 
de Apoio a Instituições Públicas – CAIP/USCS não se responsabilizam pelas ins-
crições realizadas por meio de Internet que não forem recebidas por motivos 
de ordem técnica alheios ao seu âmbito de atuação, tais como falhas de teleco-
municações, falhas nos computadores, nos provedores de acesso e quaisquer 
outros fatores exógenos que impossibilitem a correta transferência dos dados 
dos candidatos para a organizadora do concurso.
4.6 Caso o candidato realize mais de uma inscrição e/ou efetue o pagamento 
de mais de uma inscrição será considerada, para efeito de prova, a última ins-
crição realizada.
4.7 A inscrição somente será considerada válida após o pagamento do respec-
tivo boleto bancário.
4.8 O candidato será considerado inscrito no certame somente após o recebi-
mento, pela CAIP/USCS, da confirmação do pagamento bancário 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 Não serão válidas as inscrições realizadas fora do prazo estipulado.
4.11 As informações sobre as inscrições para este concurso, bem como outras 
informações sobre este Edital, poderão ser obtidas via Internet, no endereço 
eletrônico www.caipimes.com.br.
4.12 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.
4.13 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.
4.14 O comprovante de pagamento da inscrição deverá ser mantido em poder 
do candidato e apresentado quando da realização das provas, para eventual 
conferência.
4.15 Não será aceita inscrição por via postal, por fac-símile, e/ou por outra for-
ma que não a estabelecida neste Edital.
4.16 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Ins-

 Os pré-requisitos, atribuições, horários e demais informações pertinentes ao 
exercício do cargo deste Concurso estão detalhados a seguir.
2.1 Designação do Cargo – ALUNO APRENDIZ, na seguinte modalidade de for-
mação:
-Técnico em Manutenção Metroferroviária.
-Assistente Administrativo
2.2 Características do Curso:
Os Alunos do curso Técnico em Manutenção Metroferroviária receberão forma-
ção durante o período de 24 meses, o qual compreende a fase escolar de for-
mação técnica e prática profissional supervisionada na área de sua formação.
Durante a fase escolar de formação técnica, os alunos aprendizes deverão dispor 
de horário das 7h às 11h e das 12h às 16h e, durante o período de prática profis-
sional supervisionada, das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Na condição de Aluno Aprendiz, sob o regime da CLT e da Legislação pertinen-
te, a CPTM pagará a remuneração na seguinte proporção:
- durante o 1º ano – 1 Salário Mínimo.
- durante o 2º ano – 1 Salário Mínimo e Meio.
Os Alunos Aprendizes do curso Assistente Administrativo receberão formação no 
período de 12 meses, o qual compreende a fase escolar e a Prática Administrativa.
Os Alunos Aprendizes, na fase escolar e na Prática Administrativa, deverão dis-
por de horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Na condição de Aluno Aprendiz, sob o regime de CLT e da Legislação pertinen-
te, a CPTM pagará a remuneração de 1 (um) salário mínimo.
2.3 Descrição Sumária do Curso, com vagas a serem preenchidas.
Curso Técnico em Manutenção Metroferroviária:
O Curso Técnico em Manutenção Metroferroviária tem por objetivo habilitar 
profissionais para manter os sistemas eletroeletrônicos e mecânicos do trans-
porte metroferroviário e desenvolver soluções para os sistemas eletroeletrô-
nicos e mecânicos do transporte metroferroviário de acordo com normas e 
procedimentos técnicos, de segurança e ambientais.
Curso de Aprendizagem Industrial – Assistente Administrativo
O curso tem por objetivo proporcionar aos aprendizes formação inicial visando 
à qualificação para atuarem no apoio aos setores administrativos, contábeis, 
financeiros e de recursos humanos da empresa.
Obs.: Informações mais detalhadas sobre o Centro de Formação Profissional e/
ou Cursos poderão ser obtidas no site http://ferrovia.sp.senai.br .
2.4 Grade Curricular do Curso
Técnico em Manutenção Metroferroviária: Comunicação Oral e Escrita, Mate-
mática, Física, Informática, Desenho Técnico, Controle Dimensional, Eletricida-
de Geral, Análise de Circuitos, Eletrônica Geral, Hidráulica e Pneumática, Me-
cânica Geral, Via Permanente, Sistema de Sinalização, Manutenção Mecânica 
de Material Rodante, Manutenção Elétrica de Material Rodante, Manutenção 
de Sistemas de Baixa Tensão, Manutenção de Sistemas de Alta Tensão, Ele-
trônica Industrial, Telecomunicações, Microcontroladores, Controladores Pro-
gramáveis, Administração da Manutenção, Técnicas de Gestão e Treinamento, 
Logística e Projetos.
Assistente Administrativo:
Comunicação; Informática Básica; Organização de Escritório; Fundamentos de 
Contabilidade e Custos; Princípios de Administração de Recursos Humanos; In-
trodução ao Sistema Financeiro; Fundamentos Básicos de Logística e Práticas 
Administrativas.
2.5 Prática Profissional Supervisionada
Concomitantemente à fase escolar, o aluno deverá cumprir prática profissio-
nal supervisionada nas áreas específicas da CPTM. A prática profissional será 
planejada, executada, acompanhada e avaliada segundo critérios definidos no 
plano de realização da prática profissional da unidade escolar, o que propiciará 
a complementação do processo de aprendizagem.
2.5.1 Na prática profissional supervisionada o aluno realizará confecção e ma-
nutenção de circuitos eletroeletrônicos; inspeção e manutenção em sistemas 
de sinalização; inspeção e manutenção em material rodante; executará tarefas 
em equipamentos hidráulicos e pneumáticos; inspeção e manutenção em su-
bestação elétrica; inspeção e manutenção em vias permanentes; instalações 
elétricas em equipamentos metroferroviários; instalações elétricas prediais; lei-
tura e interpretação de grandeza elétrica; manutenção em máquinas; manuten-
ção em equipamentos metroferroviários. Na área de Engenharia da Manuten-
ção auxiliará na análise e parecer técnico. Na área de Engenharia de Projetos, 
auxiliará no levantamento técnico em gestão ambiental.
2.6 Prática Administrativa
O aluno deverá cumprir as Práticas Administrativas Supervisionadas nas áreas 
administrativa da CPTM.
As Práticas Administrativas terão duração mínima de 400 horas e serão plane-
jadas, executadas, acompanhadas e avaliadas segundo critérios definidos no 
plano de realização das Práticas da unidade escolar, o que propiciará a comple-
mentação do processo de aprendizagem.
2.6.1 Nas Práticas Administrativas o aluno realizará:
Na Área de Recursos Humanos:
• identificar a política de recursos humanos da empresa, seus objetivos, abran-
gência e os elementos que a compõem, correlacionando-a com os processos 
de: recrutamento, seleção, integração, desenvolvimento, capacitação, avalia-
ção, plano de cargos, plano de carreira, plano de salário;
• acompanhar os processos de recrutamento, seleção, integração e treinamento 
de novos funcionários, sobre a filosofia da empresa, a estrutura organizacional 
e as normas e procedimentos internos;
• auxiliar no cálculo da folha de pagamento, horas-extras, descontos de encar-
gos sociais, rescisão contratual;
• participar do controle do apontamento funcional, cartão de ponto e livro de 
registro de empregados;
• prestar apoio ao desenvolvimento de treinamentos internos, operacionais e 
de conscientização tecnológica, identificando custo, despesa e investimento no 
treinamento funcional e empresarial;
• participar do controle da documentação referentes aos exames médicos obri-
gatórios;
• acompanhar os processos de recepção, controle e distribuição de benefícios 
ao pessoal.
Na Área de Contabilidade:
• auxiliar na preparação de guias de recolhimentos de encargos sociais, zelando 
pelo cumprimento da Legislação Trabalhista;
• participar do cálculo de juros e outros valores, acompanhando o setor de co-
brança e contas a pagar, fazendo os registros de controle;
• utilizar sistemas de controle de fluxo de compras e vendas de materiais, bens 
e produtos, levantado dados e informações para elaboração dos relatórios fi-
nanceiros;
• identificar o caráter normativo da legislação tributária e seu processo de ta-
xação, penalização, isenção, redução, suspensão e deferimento de impostos;
• classificar documentos de conformidade com a origem da operação, empenho 
de gastos, de conformidade com as rubricas orçamentarias;
• classificar a documentação, organizar e manter arquivo de documentos, regis-
tros patrimoniais, sistema de inventários periódicos;
• preparar lotes de documentos para lançamento nos sistema contábeis manu-
ais ou informatizados;
• identificar procedimentos e respectivos formulários para auxiliar na prepara-
ção da declaração de imposto de renda e respectivos formulários;
• acompanhar o processo de armazenamento de materiais, de acordo com as 
normas internas e respeitando a legislação fiscal e tributária aplicável;
• participar dos controles de baixa dos bens, considerando: legislação, normas 
internas, classificação contábil, depreciações e elaboração do protocolo de baixa;
• auxiliar na escrituração dos livros fiscais de entradas e saídas de mercadorias, 
apurando o imposto a pagar e encaminhando as informações para as áreas 
responsáveis;
• participar do encerramento mensal do balanço, extraindo balancete de veri-
ficação, balanço e análise de contas, analisando cronogramas e sistema infor-
matizados.
Na Área Financeira:
• identificar a empresa quanto ao nome, título de estabelecimento, insígnia e 
marcas;
• identificar a natureza da atividade da organização e contratos sociais;
• identificar características do sistema orçamentário, de produção, vendas, ser-
viços, financiamentos e despesas de custeio e administração;
• identificar as características do sistema de pré-cálculo de despesas e receitas 
financeiras;
• participar da elaboração de informes e relatórios sobre os sistemas de crédito 
e cobrança;
• prestar auxílio na organização de coleta de dados quantitativos e financeiros 
necessários à elaboração de estudos mercadológicos e econômicos;
• acompanhar a interpretação de relatórios financeiros de fluxo de caixa iden-
tificando as características dos planejamentos tributário, financeiro e contábil;
• participar da elaboração das informações para o relatório de fluxo de caixa, a 
partir do saldo existente até o saldo final;
• identificar métodos de montagem do orçamento e demais metodologias para 
contabilização de orçamento.
Na Área Administrativa em Geral:
• requisitar e controlar materiais do setor visando à garantia de suprimentos;
• triar, classificar e arquivar documentação;
• elaborar, sob supervisão, organogramas gerais e fluxogramas, visando à de-
finição dos parâmetros das delegações de funções e aos limites de responsa-
bilidades;
• elaborar correspondência, memorandos e gráficos, em forma de minuta, de 
acordo com as necessidades das chefias;
• prestar atendimento aos clientes por contato telefônico, correspondências im-
pressas e correio eletrônico;
• elaborar, a partir de dados emitidos pelos setores responsáveis, relatórios e 
informes gerenciais;
• organizar informações, estruturando-as de forma a suprir o processo de pla-
nejamento;
• selecionar, triar e organizar material jornalístico de interesse da Diretoria e 
ou Gerência;
• auxiliar na preparação da infraestrutura, meios e materiais para reuniões, trei-
namento etc;
• utilizar aplicativos de informática para planejamento.
2.7 Vagas e Pré-Requisitos:

continuação continuação continuação

continua continua continua


