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2.3. Remuneração
Todos os salários estão discriminados no Anexo I.

3. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE DE-
FICIÊNCIA
3.1. Das vagas oferecidas, e das que vierem a serem criadas durante
o prazo de validade do Concurso Público, 5 % (cinco) serão reser-
vadas para Pessoas Portadoras de Deficiência (PD), nos moldes do
Decreto Federal nº 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999 e em cum-
primento à Lei Estadual nº 2.298/94, de 08 de julho de 1994, com
redação alterada pela Lei Estadual nº 2.482/95, de 14 de dezembro
de 1995.
3.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se Pessoa Portadora de Deficiência
(PD);
b) encaminhar laudo médico (cópia autenticada ou original) e có-
pia do CPF (cópia simples). O laudo médico só será considerado vá-
lido se emitido nos últimos doze meses, em que deverão constar:
- A espécie da deficiência;
- Grau da deficiência;
- Nível da deficiência;
- Código correspondente, segundo a Classificação Internacional de
Doenças - CID;
- A data de expedição do laudo;
- A assinatura e carimbo com o nº do CRM do Médico que está emi-
tindo o laudo médico.
3.2.1. O candidato que porventura apresentar laudo que NÃO conte-
nha qualquer dos itens constantes no subitem 3.2. passará a concor-
rer somente às vagas de Ampla Concorrência (AC).
3.2.2. A documentação comprobatória, laudo médico (original ou có-
pia autenticada) e cópia simples do CPF, referidos na alínea "b" do
subitem 3.2, poderá ser enviada por SEDEX, com Aviso de Recebi-
mento (AR) (para a FBR - Concurso Público Fundação Saúde 2014
(Laudo Médico), Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária
- Rio de Janeiro - RJ, CEP 21941-904, Caixa Postal 68042) ou po-
derá ser entregue pessoalmente ou por terceiro no endereço da FBR.
Ou ainda se preferir no posto de atendimento, conforme relação do
Anexo IV, no horário das 09h às 17h, de 2ª à 6ª feira, até o dia 26
de maio de 2014 (ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DA DOCUMEN-
TAÇÃO).
3.2.3. O fornecimento do laudo médico (cópia autenticada ou original)
e da cópia simples do CPF, por qualquer via, é de responsabilidade
exclusiva do candidato. A FBR não se responsabiliza por qualquer ti-
po de extravio que impeça a chegada da documentação a seu des-
tino.
3.3. O candidato que se declarar Pessoa Portadora de Deficiência
(PD) poderá requerer na forma do subitem 6.4.9 deste edital, aten-
dimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das
provas, indicando as condições de que necessita para a realização
destas.
3.4. O laudo médico (cópia autenticada ou original) e da cópia sim-
ples do CPF terão validade somente para este Concurso Público e
não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias des-
ses documentos.
3.4.1. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para
concorrer na condição de Pessoa Portadora de Deficiência (PD) será
divulgada na Internet, no endereço eletrônico http://concursos.bio-
rio.org.br, conforme data prevista no cronograma (Anexo VI).
3.5. A inobservância do disposto no subitem 3.2, bem como o não-
atendimento às condições especiais necessárias acarretará a perda
do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal con-
dição.
3.6. Considera-se Pessoa Portadora de Deficiência (PD) aquele que
se enquadra nas categorias discriminadas no Decreto Federal nº
3.298/99, de 20 de dezembro de 1999 e da Lei Estadual nº 2.298/94,
de 08 de julho de 1994, com redação alterada pela Lei Estadual nº
2.482/95, de 14 de dezembro de 1995, assim definidas:
a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da fun-
ção física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de mem-
bro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produ-
zam dificuldades para o desempenho das funções.
b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 (qua-
renta e um) decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas fre-
qüências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.
c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou
menor que, 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a bai-
xa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anterio-
res.
d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente in-
ferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais co-
mo: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos
recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas;
lazer; e trabalho.
e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
3.7. Os candidatos que se declararem Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (PD), se não eliminados no Concurso Público, serão convo-
cados, no momento da contratação, para se submeter à perícia mé-
dica promovida por equipe multiprofissional designada pela Fundação
Saúde, que verificará sobre a sua qualificação como deficiente ou
não, bem como, no período de experiência, sobre a incompatibilidade
entre as atribuições do emprego e a deficiência apresentada, nos ter-
mos do artigo 43 do Decreto Federal nº 3.298/99, de 20 de dezembro
1999 e suas alterações pelo Decreto Federal nº 5.296/04, de 02 de
dezembro de 2004.
3.8. O candidato deverá comparecer à perícia médica, munido de exa-
mes comprobatórios da deficiência apresentada, que atestem a espé-
cie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao có-
digo correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-
10), conforme especificado no Decreto Federal nº 3.298/99, de 20 de
dezembro 1999 e suas alterações, alterado pelo Decreto Federal nº
5.296/04, de 02 de dezembro de 2004, bem como à provável causa
da deficiência.
3.9. A não-observância do disposto no subitem 3.8, a reprovação na
perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda
do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
3.10. O candidato, Pessoa Portadora de Deficiência (PD), reprovado
na perícia médica por não ter sido considerado deficiente, permane-
cerá somente na lista geral de classificação do emprego escolhi-
do, deixando de figurar na lista específica dos candidatos com
deficiência, sendo utilizada, para qualquer efeito, apenas a clas-
sificação geral do emprego.
3.10.1 Não serão consideradas como deficiência as disfunções visual
e auditiva passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou apa-
relhos específicos.
3.11. O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência (PD) caso
seja reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da
deficiência com as atribuições do emprego será eliminado.
3.12. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar Pessoa Por-
tadora de Deficiência (PD), se não eliminado no Concurso Público e
considerado como Pessoa Portadora de Deficiência (PD) terá seu no-
me publicado em lista à parte e figurará também na lista de classi-
ficação geral por emprego.
3.13. As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem ocupadas por
falta de candidatos que optaram a vaga reservada a Pessoa Porta-
dora de Deficiência (PD), ou por reprovação destes no Concurso Pú-
blico ou no exame médico, serão preenchidas pelos demais candida-
tos, com estrita observância à ordem classificatória.

4. DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E ÍNDIOS
4.1. Considerando o Decreto Estadual nº 43.007/11, de 06 de junho
de 2011 e a Lei Estadual nº 6.067/11, de 25 de outubro de 2011, fica

reservado a candidatos negros e índios (N/I) o equivalente a 20%
(vinte por cento) das vagas oferecidas, e das que vierem a serem
criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, conforme
discriminado no Anexo I.
4.1.1 Nos casos em que o número de vagas oferecidas for igual ou
inferior a 20 (vinte), o percentual da reserva de candidatos negros e
índios (N/I) será de 10% (dez por cento), conforme artigo 1º,§8º da
Lei nº 6.067/11, de 25 de outubro de 2011.
4.2. É considerado negro ou índio o candidato que assim se declare
no momento da inscrição.
4.2.1. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido
às regras gerais deste edital, caso não opte pela reserva de vagas.
4.2.2. Detectada a falsidade da declaração a que se refere o item
4.2., será o candidato eliminado do Concurso Público e, se houver
sido contratado, ficará sujeito à anulação de sua contratação no Ser-
viço Público após procedimento administrativo em que lhe seja asse-
gurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras san-
ções cabíveis.
4.3. Os candidatos destinatários da reserva de vagas a negros e ín-
dios concorrerão, além das vagas dispostas na listagem especial, à
totalidade das vagas existentes na listagem de ampla concorrência.
4.4. A publicação dos resultados finais será realizada em 3 (três)
listas. A primeira Lista é Geral, destinada à pontuação e classifica-
ção de todos os candidatos (Ampla Concorrência (AC)), incluindo nes-
ta lista de classificação geral os que se declararem como Pessoa Por-
tadora de Deficiência (PD), Negros ou Índios (N/I) no ato de inscrição.
A segunda Lista será destinada exclusivamente à pontuação dos
candidatos que concorram às vagas reservadas as Pessoas Porta-
doras de Deficiência (PD) e sua classificação entre si. A terceira
Lista será destinada exclusivamente à pontuação dos candidatos que
concorram às vagas reservadas a Negros ou Índios (N/I) e sua
classificação entre si.
4.5. O candidato às vagas reservadas para Negros ou Índios (N/I)
que, na listagem geral com a pontuação de todos os candidatos, ob-
tiver classificação dentro do número de vagas oferecidas para Ampla
Concorrência (AC), será convocado para assumir essa vaga, indepen-
dentemente de estar inscrito no Concurso Público como negro ou ín-
dio.
4.5.1. Caso se verifique a situação descrita no item 4.5., assim como
na ocorrência de desistência de vaga por candidato negro ou índio
aprovado, a vaga reservada à qual este candidato faria jus deverá ser
ocupada por outro candidato a vagas reservadas para negros e ín-
dios, respeitada rigorosamente a ordem da lista específica de
classificação de candidatos negros e índios.
4.6. A contratação dos candidatos aprovados no Concurso Público se-
rá de acordo com a ordem de classificação geral no Concurso
Público, mas a cada fração de 5 (cinco) candidatos, a quinta va-
ga fica destinada a candidato negro ou índio aprovado, de acordo

com sua ordem de classificação na lista específica das vagas re-
servadas para negros e índios.
4.7. Não havendo candidatos negros ou índios aprovados para pre-
enchê-las, as vagas incluídas na reserva para negros e índios serão
revertidas para o cômputo geral de vagas oferecidas neste Concurso
Público, voltadas à Ampla Concorrência (AC), podendo ser preenchi-
das pelos demais candidatos aprovados, obedecida a ordem de clas-
sificação.

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO NO EM-
PREGO
5.1. O candidato aprovado e classificado ao final de todas as etapas
no Concurso Público de que trata este edital, quando convocado, de
acordo com a ordem de classificação e o quadro de vagas, segundo
conveniência e oportunidade da Fundação Saúde, deverá comprovar
as seguintes exigências necessárias à contratação:
5.1.1. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas
dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72 e do artigo 12, § 1º da Cons-
tituição Federal;
5.1.2. Gozar de direitos políticos.
5.1.3. Estar quite com as obrigações eleitorais.
5.1.4. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os can-
didatos do sexo masculino.
5.1.5. Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos, na data da as-
sinatura do contrato de trabalho;
5.1.6. Apresentar, na data da contratação, os requisitos exigidos para
o emprego, conforme estabelecido no Anexo I deste edital;
5.1.7. Comprovar estar regularmente inscrito no Conselho de Classe
competente, se for o caso, e estar em dia com o pagamento da anui-
dade do órgão de classe competente.
5.1.8. Ser considerado APTO no exame médico pré-admissional, com
vistas à avaliação da aptidão física e mental para o emprego, a ser
realizada por meio de serviços médicos credenciados ou contratados
pela Fundação Saúde, de acordo com a Norma Regulamentadora
NR-7/TEM, publicada pela Portaria GM nº 3.214/78, de 08 de junho
de 1978, atualizada pela Portaria SSST nº 19/98, de 09 de abril de
1998, que dispõe sobre o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional nas empresas.
5.1.9. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de
cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos/empregos
acumuláveis previstos na Constituição Federal e na Constituição do
Estado do Rio de Janeiro.
5.2. A prestação de informação falsa ou a falsificação ou a não en-
trega dos documentos eliminará o candidato do Concurso Público,
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis.
5.3. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos especificados
neste item impedirá a contratação do candidato.

6. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1. Valores das Taxas de Inscrição:

Emprego / Nível Valor (R$)

Empregos de Nível Superior - Médicos 85,00

Empregos de Nível Superior - Outros Empregos de NS 85,00

Emprego de Nível Médio Técnico 50,00

6.1.1. Será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico
http://concursos.biorio.org.br, solicitada no período entre 09h00 do
dia 13 de maio de 2014 até às 23h59 do dia 25 de maio de 2014,
observado o horário oficial de Brasília/DF.
6.1.2. A FBR não se responsabilizará por solicitação de inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem co-
mo outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
6.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição
obrigatoriamente por intermédio do boleto bancário gerado após a
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-
line.
6.2.1. O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, corres-
pondente bancário ou casa lotérica, obedecendo aos critérios estabe-
lecidos nesses correspondentes bancários. A confirmação do paga-
mento da inscrição poderá ocorrer em até 72 horas após o efetivo
pagamento.
6.2.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obri-
gatoriamente até o próximo dia útil ao último dia de inscrição.
6.2.2.1. A inscrição, cujo pagamento não for creditado até o terceiro
dia útil após o término das inscrições, não será aceita. 6.2.3. As ins-
crições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de
pagamento da taxa de inscrição.
6.2.4. O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no
endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br, após o acatamen-
to da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a
obtenção desse documento, através da consulta a página do concurso
público utilizando o Box "Suporte ao Candidato" clicando no botão
"Consultar a Situação de Inscrição".
6.3. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a
FBR disponibilizará, posto de atendimento com acesso à internet, con-
forme relação do Anexo IV, iniciando no período do dia 13 de maio
de 2014 ao dia 23 de maio de 2014, no horário das 09h00 às
17h00, de 2ª à 6ª feira, exceto no primeiro dia quando começa a
funcionar às 10 horas.
6.4. Das disposições gerais sobre a inscrição no Concurso Pú-
blico:
6.4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o
Edital, seus Anexos e eventuais Atos e Retificações e certificar-se de
que preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição,
o candidato deverá optar por um dos empregos.
6.4.1.1. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipó-
tese alguma, a alteração do emprego escolhido.
6.4.2. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal,
a via fax ou a via correio eletrônico.
6.4.3. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para
terceiros ou para outros concursos públicos.
6.4.4. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF) do candidato.
6.4.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de
inteira responsabilidade do candidato, dispondo a FBR do direito
de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o formulário
de forma completa e correta ou falseando informação.
6.4.6. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será
devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do
Concurso Público.
6.4.7. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de ins-
crição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem hi-
possuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida ta-
xa, nos termos do Decreto Estadual 43.876/12, de 08 de outubro de
2012, e do Decreto Federal nº 6.593/08, de 02 de outubro de 2008.
6.4.7.1. O candidato que desejar requerer a isenção da taxa de ins-
crição deverá preencher o formulário de pedido de isenção que estará
disponível no endereço eletrônico http://concursos.biorio.org.br entre
os dias 13 a 14 de maio de 2014, informando o Número de Iden-
tificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, Decreto nº 6.135/07,
de 26 de junho de 2007.
6.4.7.2. A verificação da condição para a isenção de taxa de inscrição
será confrontada com os dados geridos pelo Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate a Fome/SISTAC.
6.4.8. O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento
da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato.
6.4.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a
realização das provas deverá:
a) indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessá-
rios; e

b) encaminhar cópia simples do CPF e do laudo médico que justifique
o atendimento especial solicitado;
6.4.9.1. O laudo médico e a cópia simples do CPF poderão ser en-
viados, via SEDEX, para a Central de Atendimento da FBR - Con-
curso Público Fundação Saúde 2014 (Laudo Médico - Atendimen-
to Especial), Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária,
Caixa Postal 68042, CEP 21941-904 - Rio de Janeiro - RJ, podendo
também ser entregues no Posto de Atendimento, conforme relação do
Anexo IV, no horário das 09h00 às 17h00, de 2ª à 6ª feira, até o
dia 26 de maio de 2014, (ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DA DO-
CUMENTAÇÃO NO POSTO).
6.4.9.2. O fornecimento do laudo médico e da cópia do CPF é de
responsabilidade exclusiva do candidato, a FBR não se responsabiliza
por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação
a seu destino.
6.4.9.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante
a realização das provas, além de solicitar o atendimento especial
para tal fim, deverá encaminhar cópia simples da certidão de nasci-
mento da criança ou declaração dada pelo médico da data prevista
para o nascimento até o dia 30 de maio de 2014, deverá levar um
(a) acompanhante maior de idade, que ficará em sala reservada, com
a responsabilidade da guarda da criança. Não haverá compensação
de tempo de amamentação ao tempo de prova da candidata. A can-
didata que não levar acompanhante não realizará as provas.
6.4.9.4. A cópia simples do CPF e do laudo médico valerão somente
para este Concurso Público, não serão devolvidos e não serão for-
necidas cópias dessa documentação.
6.4.9.5. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento es-
pecial deferido será divulgada na Internet, no endereço eletrônico
http://concursos.biorio.org.br, na data prevista no cronograma (Ane-
xo VI).
6.4.9.6. A solicitação de condições ou recursos especiais será aten-
dida, em qualquer caso, segundo os critérios de viabilidade e de ra-
zoabilidade.
6.4.10. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que
tem ciência e aceita as regras do edital. E caso aprovado, classificado
e convocado, no momento oportuno deverá entregar os documentos
comprobatórios dos requisitos exigidos para o emprego por ocasião
da contratação.

7. DA CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA
7.1. O Cartão de Convocação para a Etapa (CCE) será disponibi-
lizado no endereço http://concursos.biorio.org.br a partir de 07 de
junho de 2014, conforme previsto no cronograma (Anexo VI) do con-
curso público, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a ob-
tenção desse documento, no qual constará o local de prova, endereço
do local de prova e demais informações e orientações sobre a etapa
(Prova Objetiva e Avaliação de Títulos).
7.1.1. O CARTÃO DE CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA (CCE) NÃO
SERÁ ENVIADO PELO CORREIO.
7.1.2. Para obter esta informação o candidato deverá acessar a pá-
gina http://concursos.biorio.org.br, e obrigatoriamente imprimir o seu
CCE, no qual constarão informações referentes ao seu número de
inscrição, emprego, data, horário da prova, local de prova, endereço
completo do local de prova, sala de prova, tempo de duração, dentre
outras informações, a partir da data prevista no cronograma (Anexo
VI), no Box "Suporte ao Candidato" no qual poderá acessar o ser-
viço de "Convocação para a Etapa - CCE".
7.2. É obrigação do candidato, conferir no processo de inscrição sua
Confirmação de Inscrição (após finalizar o ato de inscrição), no boleto
de pagamento da taxa de inscrição ou na página da FBR na Internet,
os seguintes dados: nome, número do documento de identidade, sigla
do órgão expedidor, data de emissão e estado emitente, CPF, data de
nascimento, sexo, emprego, nome da mãe, nome do pai, nível de es-
colaridade, endereço completo, telefone, celular, e-mail e, quando for
o caso, a informação de que concorre à vaga reservada a negro/índio
ou Pessoa Portadora de Deficiência (PD) e/ou que demande condição
especial para a realização das provas.
7.3. Caso haja inexatidão em relação à sua eventual condição de
Pessoa Portadora de Deficiência (PD) que tenha optado por concorrer
às vagas reservadas ou solicitado condição de atendimento especial
para realização das provas, o candidato deverá entrar em contato
com a FBR, pelo telefone (21) 3525-2480, das 09 h às 18 horas,
horário de Brasília/DF, nos dias 03 a 04 de junho de 2014, con-
forme orientações constantes no endereço eletrônico http://concur-
sos.biorio.org.br.
7.4. Caso o candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de
inscrição e tenha detectado algum tipo de inconsistência ou falta de al-
guma informação, este poderá acessar na página do Concurso Público


