
terça-feira, 11 de novembro de 2014 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 124 (213) – 31

12 - ADMISSÕES NA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS 
APÓS O PERÍODO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
12.1 O ex-aluno aprendiz poderá ser contratado, pela Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos – CPTM, para suprir vaga que surgir no período de até 12 
(doze) meses após a publicação da homologação da classificação final, seguin-
do a ordem de classificação. Não poderá ser contratado o ex-aluno aprendiz 
que tenha sofrido medida disciplinar (Suspensão) no período dos últimos 12 
meses do Contrato de Aprendizagem na CPTM.
12.2 A admissão do ex-aluno aprendiz ocorrerá em período experimental de 90 
(noventa) dias, nas seguintes condições:
 - apresentar cópias dos documentos exigidos conforme segue:
• Cédula de Identidade – RG.
• CIC/CPF.
• PIS/PASEP.
• Título de Eleitor (com comprovante de voto na última eleição ou justificativa).
• Certificado Militar (Certificado de Dispensa de Incorporação ou Reservista).
• Comprovante de escolaridade (Ensino Médio).
• CREA (Curso Técnico).
• Comprovante de Endereço (conta de luz/telefone, de preferência com CEP).
• Certidão de Casamento.
• Certidão de Nascimento dos dependentes.
• Carteira de Vacinação dos dependentes (com idade de 0 a 5 anos).
• Declaração de Bens.
 - apresentar original dos documentos exigidos conforme segue:
•  CTPS.
• Atestado de antecedentes atualizado – dentro dos últimos três meses
•  1 foto 3X4
 - A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos reserva-se o direito de pro-
ceder a admissão em número que atenda ao interesse e às necessidades da 
empresa e de acordo com a disponibilidade orçamentária.
 - Existência de vaga no cargo que demanda formação profissional.
 - O preenchimento da vaga obedecerá à classificação final homologada e publi-
cada dos ex-alunos aprendizes e a vigência do Concurso Público.
12.3 O ex-aluno aprendiz que, mesmo aprovado, não apresentar os documen-
tos necessários para a sua admissão na data solicitada será eliminado do Con-
curso Público.
13 - DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
13.1 O resultado final será divulgado depois de decorrido o prazo para interpo-
sição de recursos e será homologado pela Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos - CPTM, por meio de Aviso, conforme estabelecido no item 3 deste 
Edital, contendo os nomes dos candidatos classificados, obedecendo à estrita 
ordem de classificação.
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e a Coordenadoria 
de Apoio a Instituições Públicas – CAIP/USCS não assumem qualquer respon-
sabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos candidatos, 
quando da realização das etapas deste concurso público.
14.2 O candidato que fizer inexatas ou falsas declarações ao se inscrever, ou 
que não possa comprovar todas as condições arroladas neste Edital, terá sua 
inscrição cancelada e será anulado todo o ato dela decorrente, mesmo que te-
nha sido aprovado nas provas e avaliações, ou mesmo tenha sido admitido.
14.3 O candidato deverá manter atualizado seu endereço, e-mail e telefone, 
desde a inscrição até a publicação da classificação definitiva, na Coordenadoria 
de Apoio a Instituições Públicas – CAIP/USCS, e após a homologação na Com-
panhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, para futuras convocações.
14.4 O candidato não deve estar incompatibilizado com a investidura no cargo, 
inclusive em razão de demissão por atos de improbidade, comprovados por 
meio de sindicância e/ou Inquérito Administrativo, na forma da Lei.
14.5 Todas as demais informações sobre o presente Concurso serão divulgadas 
conforme o disposto no item 3 deste Edital, cabendo ao candidato a responsa-
bilidade de manter-se informado.
14.6 Os casos omissos a este Edital, pertinentes à realização do Concurso Públi-
co Nº 003 / 2014 serão esclarecidos e resolvidos pela CAIP/USCS, em conjunto 
com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
14.7 O Foro da cidade de São Paulo é competente para dirimir qualquer questão 
relacionada ao Concurso Público de que trata este Edital.
15 – ÍNDICE DE ANEXO
ANEXO I  FORMULÁRIO DE PROTOCOLO DE RECURSO
São Paulo, 07 de novembro de 2014.
Original assinado por
Mario Manuel Seabra Rodrigues Bandeira
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROTOCOLO DE RECURSO
(i) À
(ii) UNIVERSIDADE SÃO CAETANO DO SUL / USCS
CONCURSO PÚBLICO NO 003/2014 - PUBLICADO EM:
NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________
_________________
CARGO: ___________________________________________________ Nº de INSCRI-
ÇÃO:_____________
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)
• Contra Indeferimento de Inscrição
• Contra Gabarito da Prova Objetiva
• Contra Resultado da Prova Objetiva
• Contra o Resultado da Avaliação de Perfil
• Contra o Resultado da Avaliação De Pré-Requisitos
 Ref. Prova Objetiva
Nº da questão: ________________
Gabarito Oficial: _______________
Justificativa do candidato - Razões do Recurso - Fundamentação
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
Digitar ou Datilografar e entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via 
será devolvida como protocolo.
Data: ____/____/____
Data: ___/___/____  Horário: _________
Assinatura do candidato
Assinatura do Responsável p/Recebimento 

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº ASC/GI/5564/2014 à SCA Medeiros Materiais de Elétrica 
Ltda. - ME.

AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico n.º ASC/GB/5088/2014 - Prestação de serviços de suprimentos 
envolvendo atividades de recepção, conferência, armazenagem, movimenta-
ção manual e mecanizada e expedição de materiais no Almoxarifado da UHE 
Paraibuna, cuja sede está resgistrada no município de Paraibuna/SP. O edital 
que estabelece as condições de participação estará disponível para download 
a partir de 11/11/2014 no sitio da CESP: www.cesp.com.br / Licitações / Pregão 
CESP Online. Para a obtenção de senha e credenciamento, condicionantes à 
participação, acessar o sitio:http://www.cesp.com.br/_"Cadastre sua Empresa". 
Agendar visita até 25/11/2014 com Engo João Alberto Cardoso de Oliveira ou 
Gicelma Dantas Rezende – Fones: (012) 3974-2010/2013. A data de início do 
envio das propostas ocorrerá a partir das 00h00 (zero hora) do dia 27/11/2014 
até às 09h00 do dia 28/11/2014, sendo que às 09h01 será dado início a Sessão 
Pública do Pregão no sitio da CESP. Informações: Miriam de Souza - Tel.: (0xx11) 
5613-7535, e-mail: miriam.souza@cesp.com.br.
Departamento de Suprimentos – pec_179

dos pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
5.3.7 O candidato que for considerado Inapto na Avaliação de Perfil Profissional 
será eliminado do certame.
5.3.8 O candidato que não comparecer, por qualquer motivo, no dia e horário 
aprazados, será considerado desistente e automaticamente excluído do certame.
5.3.9 Esta etapa tem caráter eliminatório.
5.3.10 Da divulgação dos resultados, de acordo com o item 3 do Edital, consta-
rão apenas os candidatos Aptos.
5.4 DA AVALIAÇÃO MÉDICA – ELIMINATÓRIA
5.4.1 Os candidatos aprovados na etapa anterior, Avaliação de Perfil Profis-
sional, serão convocados, em ordem decrescente de pontuação, e conforme 
a necessidade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, para a 
Avaliação Médica.
5.4.2 Os candidatos serão convocados por meio de Aviso, conforme o item 3 
deste Edital e por correspondência.
5.4.3 Os candidatos que não comparecerem, por qualquer motivo, no dia e ho-
rário aprazados, serão considerados desistentes e excluídos do certame.
5.4.4 Esta etapa tem caráter eliminatório.
6 – DOS RESULTADOS E RECURSOS
6.1 Dos Resultados
6.1.1 O Gabarito Oficial da Prova de Conhecimentos Teóricos será divulgado 
pelos meios apontados no item 3 deste Edital, a partir de 19 / 01 / 2015.
6.1.2 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.
6.2 Dos Recursos
6.2.1 Os candidatos poderão interpor recursos nas fases da Divulgação das Ins-
crições, da Divulgação do Gabarito da Prova de Conhecimentos Teóricos, da 
Avaliação de Perfil Profissional e do Resultado Final, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, a contar da data de divulgação dos resultados de cada uma das respecti-
vas fases, conforme item 3 deste Edital.
6.2.2 Não caberá recurso da etapa de Avaliação Médica.
6.2.3 Os recursos deverão ser dirigidos à na Sede da Coordenadoria de Apoio 
a Instituições Públicas CAIP/USCS localizada à Avenida Goiás, 3400 – Bairro 
Barcelona, com sede em São Caetano do Sul/SP, CEP 09550-051, endereço ele-
trônico: www.caipimes.com.br, contendo nome completo, número de inscrição 
do candidato, número do Edital do Concurso, nome do cargo a que concorre, 
nome da etapa, prova, especificação das questões objeto do recurso, com ex-
posição de motivos e fundamentação circunstanciada conforme modelo cons-
tante do Anexo I deste Edital, os recursos devem ser entregues pessoalmente 
ou por procurador devidamente nomeado.
6.2.4 Os recursos deverão estar dentro dos prazos estabelecidos no item 6.2.1 
deste capítulo.
6.2.5 A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita me-
diante protocolo emitido pela Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas 
– CAIP/USCS CAIP/USCS.
6.2.6 Admitir-se-á um único para cada candidato, para cada evento, sendo des-
considerado recurso de igual teor.
6.2.7 O candidato que protocolar ou encaminhar mais de um recurso para cada 
evento estará desrespeitando o item 6.2.6 e não terá nenhum dos recursos pro-
tocolados ou entregues avaliados ou julgados
6.2.8 Não serão aceitos recursos enviados por via postal, fax ou qualquer outro 
meio que não o previsto neste Edital.
6.2.9 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui 
estabelecidos.
6.2.10 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.
6.2.11 Eventuais alterações de gabarito, após análise de recursos, serão divul-
gadas conforme item 3 deste Edital.
6.2.12 A Comissão Examinadora da Coordenadoria de Apoio a Instituições Pú-
blicas – CAIP/USCS é a última instância para recursos, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6.2.13 No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato 
para uma nota/classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para habilitação.
7 – DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 Serão classificados os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos 
Teóricos, em conformidade com o item 5.1.3. A classificação observará a ordem 
numérica decrescente à pontuação individualmente alcançada na Prova de Co-
nhecimentos Teóricos, atribuindo-se o primeiro lugar ao candidato que obtiver 
a maior pontuação, e assim sucessivamente.
7.2 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço junto 
à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, A/C da Gerência de 
Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos, mediante correspon-
dência a ser enviada, via sedex, à Rua Boa Vista, 162 – 4º andar, São Paulo, SP, 
CEP: 01014-001.
8 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1 Em caso de igualdade na pontuação da Prova de Conhecimentos Teóricos, o 
desempate se dará adotando-se os critérios abaixo, pela ordem e na sequência 
apresentada, obtendo melhor classificação o candidato que:
a) tiver maior idade.
b) tiver obtido maior pontuação nas questões de Matemática;
c) tiver obtido maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
8.2 Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os cri-
térios acima, o desempate se dará por meio de sorteio. A realização do sorteio 
será em data, horário e local a serem divulgados pelos meios estabelecidos no 
item 3 deste Edital.
9 – DA ADMISSÃO DO ALUNO APRENDIZ
9.1  O candidato deverá ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas 
dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/7 2 e da Constituição Federal, § 1º do Art. 12.
9.2  A admissão ocorrerá mediante apresentação dos seguintes documentos:
ORIGINAIS
• Uma foto colorida recente 3X4.
• CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).
• Atestado de antecedentes atualizado - dentro dos últimos 3 meses.
CÓPIA SIMPLES (NÃO PRECISA AUTENTICAR)
• RG (original e três cópias).
• Certidão de Nascimento (original e uma cópia).
• CPF (original e três cópias).
• PIS/ PASEP (original e duas cópias, se não possuir, a CPTM vai cadastrar).
• Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de dispensa de incorporação/
reservista (original e duas cópias).
• Titulo de Eleitor e Comprovante de votação da última eleição -1º e 2º turnos. 
(original e uma cópia).
• Comprovante de Escolaridade – Ensino Médio Completo (original e duas cópias).
• Comprovante de Endereço - três cópias (conta de Luz, Gás, Telefone ou Com-
provante Bancário).
• Certidão de Casamento (No caso de companheira, apresentar RG, CPF e decla-
ração de união estável emitida pelo cartório).
• Certidão de Nascimento dos filhos; se o dependente não for filho, apresentar 
documento comprobatório (RG no caso de pai e mãe, termo de guarda etc).
• CPF do dependente / beneficiário – esposa (o), companheira (o), filhos, entea-
dos, mãe e pai, (não obrigatório se menor de 18 anos).
• Carteira de vacinação dos filhos ou dependentes com idade de 0 a 5 anos.
• Cartão Nacional do SUS (inclusive dos dependentes, expedido em qualquer 
posto de saúde público);
9.3  O candidato convocado que, por qualquer motivo, não consolidar o pro-
cesso de admissão no dia 16 / 03 / 2015, não mais será admitido. Sua vaga será 
oferecida ao candidato subsequente e será desconsiderada a sua participação 
no Concurso para todos os efeitos.
10 - DISPOSIÇÕES GERAIS DO PERÍODO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
10.1  O contrato de aluno aprendiz para o Curso Técnico em Manutenção Me-
troferroviária serão por tempo determinado de 24 meses, ao final do qual será 
extinto e, o contrato de aluno aprendiz para o curso de aprendizagem industrial 
Assistente Administrativo, será por tempo determinado de 12 meses, ao final 
do qual será extinto.
10.2  O contrato poderá ser rescindido, antes do seu término, a pedido do aluno 
aprendiz, ou nas hipóteses em que o aluno:
a) não obtiver aproveitamento mínimo exigido pelo Centro de Formação Pro-
fissional;
b) cometer falta disciplinar grave;
c) reincidir em ausências sem justificativas.
11 - CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PERÍODO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E HOMOLOGAÇÃO
11.1 Após a aprovação do aluno aprendiz no curso Técnico de 24 meses ou 
no de 12 meses de aprendizagem industrial, a classificação final será calcula-
da pela média aritmética dos pontos obtidos na Prova de Conhecimentos do 
Concurso Público e nos Períodos de Avaliação, no decorrer do curso, conforme 
critério detalhado abaixo. Posteriormente, serão geradas duas listas de classifi-
cação dos alunos aprendizes por ordem decrescente do total de pontos obtidos: 
uma geral, contendo a classificação de todos os alunos aprendizes, e outra es-
pecial, contendo apenas a classificação dos portadores de deficiência. As listas 
definirão, assim, a classificação final dos alunos aprendizes para preenchimen-
to de vagas que vierem a existir, no período de vigência, e serão homologadas 
e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Cursos: Técnico em Manutenção Metroferroviária e Assistente Administrativo

AVALIAÇÕES PESOS TOTAL DE PONTOS

Concurso Público 1 A
1º Período 1 B
2º Período 3 C
Prática Profissional/Prática Administrativa 2 D
Prova Final 3 E

A + B + C + D + E = TOTAL DE PONTOS NO PERÍODO DE FORMAÇÃO________________
10

11.2 Os períodos de avaliações estarão definidos no Calendário Escolar, divul-
gado pelo Centro de Formação Profissional “Engº James C. Stewart” - CPTM.

cimento, títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 
de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados.
5.1.7.5 Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que au-
tenticadas, nem protocolos de entrega de documentos.
5.1.7.6 Eventualmente, se, NO DIA DA PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICO 
por qualquer motivo, o nome do candidato não constar do Edital de Convoca-
ção e nas listas oficiais, mas for apresentado o respectivo comprovante de pa-
gamento, efetuado nos moldes e prazos previstos neste Edital, o mesmo pode-
rá participar deste Concurso Público, devendo preencher formulário específico.
5.1.7.6.1. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, 
sujeita a posterior verificação da regularidade da referida inscrição.
5.1.7.6.2. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito a reclamação.
5.1.7.7  Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização da 
prova após o horário fixado para seu início.
5.1.7.8 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, por meio de uma solicitação por escrito, a necessidade de 
amamentar 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 Coordenadoria de Apoio a 
Instituições Públicas – CAIP/USCS, setor de protocolo prazo previsto no subi-
tem “a” deste capítulo ou por e-mail.
5.1.7.8.1. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por 
um fiscal.
5.1.7.8.2.  Não haverá compensação do tempo de amamentação em relação à 
duração da prova da candidata.
5.1.7.8.3. Não será estipulado um tempo mínimo de amamentação e nem o 
número de amamentações durante o período de prova, a frequência e o tempo 
necessário são de inteira responsabilidade da candidata.
5.1.7.8.4. Excetuada a situação prevista no item 5.1.7.8 deste capítulo, não será 
permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do lo-
cal de realização da prova, podendo ocasionar inclusive a não participação do 
(a) candidato (a) no Concurso Público.
5.1.7.9 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.
5.1.7.10 Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de quaisquer 
equipamentos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e 
informações.
5.1.7.11 Não haverá segunda chamada para a prova. O não comparecimento 
na Prova de Conhecimentos Teóricos implicará a imediata eliminação do can-
didato
5.1.7.12 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 
após a primeira hora do início da mesma.
5.1.7.13 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.
5.1.7.14 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.
5.1.7.15 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 
questões 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, 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, para com 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 Questões e na folha de 
respostas;
i)   perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
5.1.7.16 No ato da realização da Prova Objetiva, o candidato receberá o Caderno 
de Questões e a Folha Definitiva de Respostas.
5.1.7.17 O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha Definitiva 
de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, bem como assinar no campo 
apropriado.
5.1.7.18 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.
5.1.7.19 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.
5.1.7.20 O Caderno de Questões será disponibilizado no site www.caipimes.
com.br durante o período aberto a recursos para consulta, mediante o número 
de inscrição e CPF do candidato.
5.1.7.21 Após a finalização do período de recurso o caderno de questões será 
retirado do site www.caipimes.com.br e não serão fornecidas cópias do cader-
no de questões.
5.1.7.22 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.
5.1.7.23 Na Folha Definitiva de Resposta 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.
5.1.7.24 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha Definitiva de Respos-
tas por erro do candidato.
5.1.7.25 O gabarito preliminar da prova será divulgado pela Internet no site 
www.caipimes.com.br, a partir do dia seguinte à aplicação da prova.
5.1.7.26 Não haverá, em hipótese alguma, revisão da prova.
5.1.7.27 A pontuação relativa à(s) questão (ões) eventualmente anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes à prova.
5.1.7.28 Em hipótese de haver publicação de alternativa errada no gabarito a 
banca se reserva no direito de proceder à retificação do gabarito, além de pu-
blicar a justificativa.
5.1.7.29 A banca se reserva no direito de retificar o gabarito na hipótese de 
haver publicado alternativa errada, devendo para isto publicar a correção e sua 
justificativa.
5.1.7.30 Não serão publicadas as notas individuais por disciplina da Prova de 
Conhecimentos Teóricos.
5.1.7.31 Caso o candidato deseje tomar conhecimento da sua pontuação fracio-
nada de cada disciplina da Prova Teórica deverá acessar o site www.caipimes.
com.br e com o seu CPF acessar as suas pontuações.
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 2.7 deste 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 3 (três) candidatos para cada vaga, mais os empatados na última 
posição.
5.2.3 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.
5.2.4 Os candidatos serão convocados por meio de Aviso, conforme item 3 des-
te Edital e por correspondência.
5.2.5 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.
5.2.6 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias 
ou xerocópias, ainda que autenticadas.
5.2.7 Esta etapa tem caráter eliminatório.
5.3 DA AVALIAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL – ELIMINATÓRIA
5.3.1 Serão convocados para a Avaliação de Perfil Profissional os candidatos 
classificados na Prova de Conhecimentos Teóricos, conforme o estabelecido no 
item 5.1 deste edital, e aprovados na Checagem de Pré-Requisitos e Compro-
vação de Documentos.
5.3.2 A Avaliação de Perfil Profissional visa verificar, mediante o uso de instru-
mentos psicológicos específicos (testes psicológicos padronizados, validados 
cientificamente para a população brasileira): equilíbrio emocional, potencial 
intelectual e aptidões específicas, relacionados ao desempenho das funções 
inerentes ao cargo.
5.3.3 Os candidatos serão convocados por meio de Aviso, conforme o item 3 
deste Edital e por correspondência.
5.3.4 Na Avaliação de Perfil Profissional, o candidato receberá parecer Apto ou 
Inapto.
5.3.5 Será considerado Apto o candidato que apresentar as condições descri-
tas no item 5.3.2 para o futuro desempenho das atividades inerentes ao Perfil 
Profissiográfico definido.
5.3.6 Entende-se por Perfil Profissiográfico as competências e habilidades base-
adas nas atribuições do cargo para o desempenho da função, que são forneci-
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