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nho de 2007.
12.6.1. Caso o certificado não contenha as informações definidas
pela Resolução citada no subitem anterior, será aceita uma decla-
ração da instituição, em papel timbrado e com o CNPJ, informando
que o curso atende as exigências da referida resolução, anexando
a esta, obrigatoriamente, o histórico escolar que permita identificar a
quantidade total de horas do curso, as disciplinas cursadas e a in-
dicação da aprovação ou não no curso, contendo inclusive o resul-
tado do trabalho final ou monografia. O responsável pela assinatura
deverá assinar por extenso e colocar seu nome completo e seu re-
gistro funcional.
12.6.2. Não será considerado como curso de pós-graduação Lato
Sensu o curso de pós-graduação Stricto Sensu em nível de mes-
trado ou doutorado cujas disciplinas estejam concluídas e o candi-
dato ainda não tenha realizado a dissertação ou tese, ou obtido o
resultado do julgamento das mesmas.
12.7. Todos os documentos deverão ser oriundos de instituições re-
conhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) ou devem ser re-
gistrados pelo MEC, conforme o caso.
12.8. Os documentos relativos a cursos realizados no exterior só
serão considerados quando atendida a legislação nacional aplicá-
vel.
12.9. Somente serão aceitas certificados/declarações das institui-
ções referidas nos subitens anteriores nas quais seja possível efe-
tuar a identificação das mesmas e constem de todos os dados ne-
cessários à sua perfeita comprovação.
12.10. O mesmo diploma ou certificado/declaração será considerado
uma única vez.
12.11. A comprovação de Tempo de Serviço será feita por meio da
apresentação de:
a) Para contratados pela CLT (por tempo indeterminado): cópia
simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (folha
de identificação onde constam número, foto e série, folha da iden-
tificação civil e folha onde constam os contratos de trabalho) e
acompanhada obrigatoriamente de declaração do empregador, em
papel timbrado e com o CNPJ, no qual conste claramente a iden-
tificação do serviço realizado (contrato), o período inicial e o final
(de tanto até tanto ou de tanto até a data atual, quando for o caso)
do mesmo e descrição das atividades executadas e cópia sim-
ples dos documentos relacionados como pré-requisitos que compro-
ve estar habilitado para o exercício da profissão (diploma, certifica-
do de conclusão, registro no Conselho de Classe, etc.);
b) Para servidores/empregados públicos: cópia simples de Cer-
tidão de Tempo de Serviço ou declaração (em papel timbrado e
com o CNPJ e nome e registro de quem assina), no caso de órgão
público/empresa pública, informando claramente o serviço realizado,
o período inicial e final (de tanto até tanto ou de tanto até a data
atual, quando for o caso) e acompanhada obrigatoriamente de
declaração do órgão/empresa pública, em papel timbrado e com o
CNPJ, no qual conste claramente a identificação do serviço reali-
zado, o período inicial e o final (de tanto até tanto ou de tanto até a
data atual, quando for o caso) do mesmo com descrição das ati-
vidades executadas e cópia simples dos documentos relacionados
como pré-requisitos que comprove estar habilitado para o exercício
da profissão (diploma, certificado de conclusão, registro no Conse-
lho de Classe, etc.);
c) Para prestadores de serviço com contrato por tempo deter-
minado: cópia simples do contrato de prestação de serviços ou
contrato social ou cópia simples do contracheque (demonstrando
claramente o período inicial e final de validade no caso destes dois
últimos) e acompanhado obrigatoriamente de declaração do con-
tratante ou responsável legal, no qual consta claramente o local on-
de os serviços foram prestados, a identificação do serviço realizado,
o período inicial e final (de tanto até tanto ou de tanto até a data
atual, quando for o caso) do mesmo e descrição das atividades
executadas e cópia dos documentos relacionados como pré-requi-
sitos que comprove estar habilitado para o exercício da profissão
(diploma, certificado de conclusão, registro no Conselho de Classe,
etc.);
d) Para autônomo: cópia simples do contracheque ou recibo de
pagamento de autônomo - RPA (cópia do RPA referente ao mês de
início de realização do serviço e ao mês de término de realização
do serviço) referente ao mês de início de realização do serviço e ao
mês de término de realização do serviço e acompanhada obriga-
toriamente de declaração da cooperativa ou empresa responsá-
vel pelo fornecimento da mão de obra, em papel timbrado com o
CNPJ, no qual consta claramente o local onde os serviços foram
prestados, a identificação do serviço realizado, o período inicial e
final (de tanto até tanto ou de tanto até a data atual, quando for o
caso) do mesmo e descrição das atividades executadas e cópia
simples dos documentos relacionados como pré-requisitos que com-
prove estar habilitado para o exercício da profissão (diploma, cer-
tificado de conclusão, registro no Conselho de Classe, etc.).
12.12. Os documentos relacionados no subitem 12.11 deste edital,
opções “a”, “b” e “d”, deverão ser emitidos pelo Setor de Pessoal
ou de Recursos Humanos ou por outro setor da empresa, devendo
estar devidamente datados e assinados, sendo obrigatória à iden-
tificação do emprego e da pessoa responsável pela assinatura.
12.13. Os documentos relacionados no subitem 12.11 deste edital
que fazem menção a períodos deverão permitir identificar claramen-
te o período inicial e final da realização do serviço, não sendo as-
sumido implicitamente que o período final seja a data atual.
12.14. Serão desconsiderados os documentos relacionados nos su-
bitens 12.11, 12.12 e 12.13 que não contenham todas as informa-
ções relacionadas e/ou não permitam uma análise precisa e clara
da experiência profissional do candidato.
12.15. Só será considerada a experiência profissional adquirida pelo
candidato após a conclusão do curso de graduação exigido como
pré-requisito e o respectivo registro no Conselho de Classe.
12.16. Não será aceito como experiência profissional o tempo
de estágio, de bolsa de estudo ou de monitoria.
12.17. Cada título será considerado uma única vez.
12.18. Para efeito do cômputo de pontuação relativa a tempo de
experiência não será considerada mais de uma pontuação no
mesmo período.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Os recursos administrativos deverão ser feitos em aplicativo
específico disponível no endereço eletrônico http://concursos.bio-
rio.org.br na data prevista no cronograma do Concurso Público
(Anexo VI).
13.2. No caso da prova objetiva, admitir-se-á um formulário eletrô-
nico de recurso, por questão, relativamente ao gabarito, à formu-
lação ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente fun-
damentado e instruído com a referência bibliográfica.
13.2.1. Após o julgamento dos recursos administrativos interpostos
a banca examinadora poderá efetuar alterações no gabarito preli-
minar ou anular questões.
13.2.2. Após o julgamento dos recursos administrativos interpostos,
os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão
atribuídos a todos os candidatos.
13.3. O candidato deverá preencher 1 (um) formulário eletrônico pa-
ra Recurso Administrativo para cada questão recorrida, no caso da
prova objetiva, diretamente na página http://concursos.bio-
rio.org.br.
13.4. No caso do resultado da Avaliação de Títulos, será assegu-
rado aos candidatos o direito a recurso contra a pontuação rece-
bida.
13.5. Admitir-se-á um único recurso administrativo, para cada can-
didato, nos casos de recursos administrativos contra: a relação pre-
liminar dos candidatos que concorrem as vagas de Pessoas Por-
tadoras de Deficiência (PD), a relação preliminar de candidatos que
concorrem as vagas reservas aos candidatos que se declararem
Negros ou Índios (NI), contra a correção das provas objetivas (Nota
preliminar) e da relação preliminar das notas da Avaliação de Tí-
tulos.
13.6. O candidato poderá efetuar a solicitação de qualquer pedido
de recurso no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br a

partir das 09h00 do primeiro dia até as 23h59 do último dia do
prazo definido para a solicitação do recurso, nas datas definidas
no cronograma (Anexo VI).
13.7. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado
fora do prazo ou da forma estipulada neste edital.
13.8. O resultado dos recursos, assim como as alterações de ga-
baritos das provas objetivas e as alterações da situação de con-
corrência as vagas reservadas as Pessoas Portadoras de Deficiên-
cia, as vagas reservadas aos que se declararem negros ou índios,
das notas da correção da Prova Objetiva, de notas da Avaliação de
Títulos, e as imagens das respostas aos recursos, que vierem a
ocorrer após julgamento dos recursos, estarão à disposição dos
candidatos no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br.
13.9. A decisão final da banca avaliadora será soberana e irrecor-
rível, não existindo desta forma recurso contra resultado de recur-
so.

14. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
14.1. Os candidatos considerados aprovados, segundo os critérios
estabelecidos no Anexo II deste edital, serão ordenados e classi-
ficados de acordo com cada emprego escolhido no ato da inscrição,
segundo a ordem decrescente do somatório das notas das etapas
previstas, conforme o emprego e o tipo de vaga (vaga de Ampla
Concorrência (AC), vaga reservada as Pessoas Portadoras de De-
ficiência (PD) ou vaga reservada aos candidatos que se declararam
como Negro ou Índio (N/I)).
14.1.1. Para os candidatos que tenham escolhido emprego que te-
nha a previsão da etapa da Avaliação de Títulos, a nota final do
candidato será calculada, considerando-se que NF é a Nota Final,
NO é a Nota da Prova Objetiva, NT é a Nota da Avaliação de Tí-
tulos, da seguinte forma:

NF [Nota Final] = NO [Nota da Prova Objetiva] + NT [Nota da
Avaliação de Títulos]

14.1.2. Para os candidatos que tenham escolhido emprego que
não tenha a previsão da etapa da Avaliação de Títulos, a nota
final do candidato será calculada, considerando-se que NF é a No-
ta Final e NO é a Nota da Prova Objetiva da seguinte forma:

NF [Nota Final] = NO [Nota da Prova Objetiva]

14.2. Os candidatos serão convocados estritamente de acordo com
a classificação final para cada emprego do Concurso Público. Os
candidatos aprovados dentro do quadro de vagas previstas neste
edital serão contratados, segundo conveniência, oportunidade e
existência de dotação/disponibilidade orçamentária específica da
Fundação Saúde, durante a validade do concurso público.
14.3. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação,
terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que:
1º) tiver maior idade, dentre os candidatos com mais de 60 (ses-
senta) anos, na forma do parágrafo único do artigo 27 e do artigo 1
da Lei n° 10.741/03, de 01 de outubro de 2003;
2º) obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos;
3º) obtiver maior nota em SUS.

15. DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E CONTRATAÇÃO
15.1. O candidato aprovado e classificado de acordo com os cri-
térios deste edital e dentro dos limites previstos e definidos neste
Concurso Público será convocado, pela Fundação Saúde, segundo
sua conveniência, oportunidade e existência de dotação/disponibili-
dade orçamentária específica, por correspondência direta, por
meio de Carta ou Telegrama com Aviso de Recebimento (AR)
encaminhado para endereço informado no ato da inscrição, para
realizar os tramites necessários para contratação (comprovação dos
requisitos exigidos neste edital e exame médico), obedecida à rigo-
rosa ordem final de classificação, ambos de caráter eliminatório.
15.1.1. Os candidatos classificados no Concurso Público e não ha-
bilitados na inspeção de saúde serão eliminados.
15.1.2. No caso de impossibilidade de convocação do candidato por
ausência de dados suficientes ou sua inconsistência, o candidato
que não se manifestar, será eliminado do Concurso Público e se-
rá convocado o candidato subsequente.
15.1.3. O candidato deve fornecer uma referência para o seu en-
dereço, responsabilizando-se pelo não recebimento da correspon-
dência de convocação.
15.2. A convocação do candidato aprovado e classificado de acordo
com os critérios deste edital observará os procedimentos abaixo as-
sinalados:
15.2.1. A cada 05 (cinco) candidatos convocados, o quinto candi-
dato convocado será, necessariamente, um optante pela cota reser-
vadas a Negros ou Índios (N/I).
15.2.2. A cada 20 (vinte) candidatos convocados, o vigésimo
será, necessariamente, um optante pela cota reservada a Pes-
soas Portadoras de Deficiência (PD). Neste caso, o optante pela
cota reservada a Negros ou Índios, que deveria ser o vigésimo
convocado, passará a ser o décimo nono.
15.2.3. No caso do candidato, optante por vagas reservadas às
cotas N/I ou PD, se classificar entre os candidatos optantes pe-
la Ampla Concorrência (AC), esta situação (AC) será priorizada
em detrimento da condição de cotista (N/I ou PD);
15.2.3.1 Para o lugar do candidato que teve a alteração da con-
dição, será convocado o próximo candidato optante pelo sis-
tema de cotas.
15.3. No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar os
seguintes itens e documentos ORIGINAIS:
a) Carteira de Trabalho (CTPS);
b) 02 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
15.3.1. No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar
ORIGINAIS e CÓPIA SIMPLES dos seguintes documentos (frente e
verso legível):
a) RG (02 cópias), CPF (02 cópias), Título de Eleitor e comprovante
de última votação, PIS/PASEP (caso o candidato não possua o car-
tão do PIS, deverá retirar o extrato de FGTS na Caixa Econômica
Federal);
b) Certificado de Reservista para candidatos ou Carta Patente, do
sexo masculino, maior de 18 anos;
c) Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação de Desqui-
te/Divórcio/União Estável;
d) Certidão de Nascimento (filhos menores de 21 anos);
e) 01 cópia da Carteira de Vacinação Pessoal, constando vacina
antitetânica e contra a hepatite B (REGULARIZADA);
f) Diploma ou Certificado do Nível de Escolaridade requisitado pelo
emprego (categorias técnicas devem apresentar também Diploma
ou Certificado de Conclusão do curso);
g) Cédula do Registro no Conselho de Classe (se for o caso), con-
forme previsão do Anexo I;
h) Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho de Clas-
se do ano vigente ou Declaração de Quitação (se for o caso);
i) 02 cópias de Comprovantes de Residência, com CEP (preferen-
cialmente conta de telefone ou energia);
j) 02 Cópias de CTPS (folha de Identificação Civil: folha com a foto
e o verso, contratos de trabalho e contribuição sindical);
k) Se em união estável, cópia dos documentos do companheiro (a)
e documento que o (a) caracterize como dependente.
15.4. A Fundação BIO-RIO e a Fundação Saúde do Estado do
Rio de Janeiro - Fundação Saúde, divulgarão sempre que neces-
sário, normas complementares, listas de classificados e avisos ofi-
ciais sobre o Concurso Público.
15.5. Caso o candidato aprovado não preencha, no momento da as-
sinatura do contrato de trabalho, os requisitos constantes do item
5.1 deste edital, ou não tenha apresentado, até o momento da as-
sinatura do contrato de trabalho, algum documento exigido no item
15.2 deste edital, haverá impedimento para a sua contratação, o
que ensejará a RENÚNCIA à classificação inicial, conforme disposto
no item 16.
15.6. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas
e procedimentos do Concurso Público de que trata este edital cor-
rerão por conta dos candidatos, os quais não terão direitos a res-
sarcimento de despesas de qualquer natureza.
15.7. O candidato deverá apresentar, como requisito para a contra-

tação, declaração dos bens e valores que compõem o seu patri-
mônio privado, na forma do art. 13 da Lei nº 8.429/92.
15.8. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

16. DA RENÚNCIA À CLASSIFICAÇÃO INICIAL (FINAL DE FILA)
16.1. O candidato convocado para assinatura do contrato de traba-
lho, dentro do prazo de que trata o subitem 17.11 deste edital, po-
derá optar expressamente pela renúncia à sua classificação inicial,
passando a ocupar o último lugar na relação de aprovados, de
acordo com o emprego/especialidade, posição na qual aguardará
uma nova convocação.
16.1.1. O candidato que optar pela renúncia à sua classificação ini-
cial, na forma do item anterior 16.1, fica ciente de que está assu-
mindo o risco de não ser contratado posteriormente, pois a convo-
cação para contratação dependerá do surgimento de novas vagas,
exceto se a listagem de candidatos aprovados e classificados for
menor que o número de vagas definido neste Edital.
16.2. O candidato que for impedido no ato da assinatura do con-
trato de trabalho, conforme previsto no subitem 15.5 deste edital,
ensejará automaticamente a renúncia à classificação inicial a fim de
evitar a sua eliminação compulsória do certame.
16.3. A renúncia à classificação poderá ocorrer uma única vez em
cada uma das listagens mencionadas no subitem 14.1.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O candidato poderá obter informações e orientações sobre o
Concurso Público, tais como: Editais, Manual do Candidato, Proces-
so de Inscrição, Local de Prova, Gabaritos e Notas das Provas Ob-
jetivas e Notas da Avaliação de Títulos Resultados dos Recursos
Administrativos e Resultado Final na página do Concurso Público no
endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, pelo endereço
eletrônico www.fundacaosaude.rj.gov.br ou pela Central de Aten-
dimento da BIO-RIO Concursos (21) 3525-2480, das 09h às 18h,
horário oficial de Brasília/DF.
17.2. Os candidatos aprovados e classificados, quando convocados
para apresentação dos documentos necessários a contratação de-
verão apresentar registro no conselho regional na profissão relativa
ao emprego no Estado do Rio de Janeiro. Os candidatos que te-
nham registro em conselhos de classe de outros estados deverão
solicitar a transferência para registro profissional no Estado do Rio
de Janeiro.
17.3. No ato da admissão, o candidato deverá assinar Declaração
de Não Cumulatividade ou Declaração de Cumulatividade para
os fins previstos na legislação pertinente, especialmente no artigo
37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal, com a redação que
lhe foram dadas pelas Emendas Constitucionais nº 19, de 1998, e
nº 34, de 2001.
17.4. O candidato fica ciente de que, ao se inscrever no concurso,
deverá cumprir as exigências deste edital.
17.5. O candidato convocado para a realização de qualquer fase do
concurso público e que não a atender, no prazo estipulado pela
Fundação Saúde, será considerado desistente, sendo automatica-
mente excluído deste Concurso Público.
17.6. Para os empregos/especialidades que ainda tiverem banco
de candidatos classificados em concurso ainda vigente, a con-
vocação dos novos candidatos aprovados será condicionada
ao esgotamento do banco de reservas ou término da vigência.
17.7. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões, re-
lativos à classificação ou notas dos candidatos, valendo para tal fim
os resultados publicados no endereço eletrônico http://concur-
sos.biorio.org e no endereço eletrônico www.fundacaosau-
de.rj.gov.br e na imprensa oficial.
17.8. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, cer-
tificados ou certidões relativos a notas de candidatos reprovados.
17.9. A aprovação e classificação final no Concurso Público asse-
gurará apenas a expectativa de direito à contratação para os can-
didatos classificados, ficando a contratação condicionada à obser-
vância das disposições legais pertinentes, a disponibilidade orça-
mentária, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade
do Concurso Público.
17.9.1. O candidato convocado ficará sujeito ao contrato de expe-
riência de até noventa dias, ao término do qual, se o desempenho
do profissional após a avaliação for satisfatório, o contrato conver-
ter-se-á, automaticamente, por prazo indeterminado, caso contrário
terá o seu contrato extinto, conforme legislação vigente, sem ne-
nhum ônus para a Fundação Saúde.
17.9.2. Durante o período de vigência do Contrato de Trabalho de
Experiência, o candidato admitido será avaliado, para verificação de
sua adaptação e adequação ao desempenho das atribuições do
emprego, que considerará os seguintes fatores, sem prejuízo de ou-
tros que possam vir a ser adotados: Relacionamento interpessoal,
responsabilidade, qualidade e produtividade, conhecimento do traba-
lho, flexibilidade e adaptações, administração do tempo, comunica-
ção, uso adequado de equipamentos, atualização/capacitação e ini-
ciativa.
17.10. O candidato admitido pela Fundação Saúde fará jus ao va-
le-transporte no âmbito da Região Metropolitana do Estado do Rio
de Janeiro para utilização no trajeto ida e volta ao trabalho, nos
exatos termos da Lei nº 5.628/09.
17.11. Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas
como Ampla Concorrência (AC) e/ou como reservadas à Pessoa
Portadora de Deficiência (PD) e/ou como reservadas aos candidatos
que concorrem às vagas reservadas a Negros e Índios (N/I) até o
limite estabelecido no Anexo I, serão mantidos em cadastro de re-
serva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão
ser contratados, segundo conveniência, oportunidade e existência
de dotação/disponibilidade orçamentária específica da Fundação
Saúde, em função da disponibilidade de vagas.
17.12. Os candidatos mantidos em cadastro de reserva poderão ser
convocados a ocupar vaga em qualquer Unidade sob a atuação da
Fundação Saúde, em que houver vaga disponível.
17.13. O prazo de validade deste Concurso Público será de 01
(um) ano, contado a partir da data da publicação de homologação
do concurso público, podendo este prazo ser prorrogado por igual
período, por decisão da Fundação Saúde.
17.14. O candidato é responsável pela atualização de endereço re-
sidencial durante a realização do Concurso Público junto à FBR, e
após a homologação, junto à Fundação Saúde. A não atualização
poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma responsabilida-
de para a FBR e para a Fundação Saúde.
17.15. A prestação de declaração falsa e/ou a não apresentação
de qualquer documento exigido importará em insubsistência de
inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decor-
rentes, sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade de de-
claração, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
17.16. A Fundação Saúde e a FBR se reservam o direito de pro-
mover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase
do Concurso Público ou posterior ao Concurso Público, em razão
de atos ou fatos não previstos, respeitadas as normas e os prin-
cípios legais.
17.17. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de
expressa aceitação, por parte do candidato, de todas as condições,
normas e exigências constantes deste edital, bem como os atos
que forem expedidos sobre o Concurso Público.
17.18. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Fun-
dação Saúde do Estado do Rio de Janeiro - Fundação Saúde e
pela Fundação BIORIO, no que tange à realização deste Concurso
Público.

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2014.


