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5.3.3 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, consoante com a Legislação geral e específica em vigor, 
notadamente a referente à Resolução CFP número 002/2016, que regulamenta a 
Avaliação Psicológica em Concurso Público.
5.3.4 Os candidatos serão convocados por meio de Aviso, conforme o item 3 
deste Edital e por correspondência.
5.3.5 Na Avaliação de Perfil Profissional, o candidato receberá parecer Apto ou 
Inapto.
5.3.6 Será considerado Apto o candidato que apresentar as condições descri-
tas no item 5.3.3 para o futuro desempenho das atividades inerentes ao Perfil 
Profissiográfico definido.
5.3.7 Entende-se por Perfil Profissional as competências e habilidades baseadas 
nas atribuições do cargo para o desempenho da função, que são fornecidos 
pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
5.3.8 O candidato que for considerado Inapto na Avaliação de Perfil Profissional 
será eliminado do certame.
5.3.9 O candidato que não comparecer, por qualquer motivo, no dia, local e 
horário aprazados, será considerado desistente e automaticamente excluído do 
certame.
5.3.10 Esta etapa tem caráter eliminatório.
5.3.11 Da divulgação dos resultados, de acordo com o item 3 do Edital, consta-
rão apenas os candidatos aptos.
5.3.12 – Os candidatos considerados inaptos no resultado final poderão reque-
rer em forma de recurso a solicitação de Entrevista Devolutiva.
5.3.13 – A Entrevista Devolutiva:
a) será agendada em até 30 dias após sua solicitação;
b) será realizada na presença de até 02 psicólogos, se necessário;
c) terá caráter explicativo e confidencial;
d) não poderá ser acompanhado por outra pessoa que não o candidato.
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, local 
e horário aprazados, serão considerados desistentes e excluídos do certame.
5.4.4 Esta etapa tem caráter eliminatório e sua realização da Avaliação Médica 
será de responsabilidade exclusiva da CPTM.
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 14 de maio de 2018.
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 
Inscrições, da Divulgação do Gabarito da Prova de Conhecimentos Teóricos, 
da Avaliação de Perfil Profissional e da Avaliação Médica e do Resultado Final 
(1ª. Etapa), no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação dos 
resultados de cada uma das respectivas fases, conforme item 3 deste Edital.
6.2.2 O prazo de 2 (dois) dias úteis, terá como termo inicial às 0h01 do primeiro 
dia útil até às 23h59 do último dia útil subsequente à publicação dos atos do 
Concurso Público.
6.2.2.1 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos 
aprazados não serão apreciados.
6.2.2.2 Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico da em-
presa realizadora do certame www.rboconcursos.com.br, acessar a área do 
Concurso Público 001/2018 CPTM - Aluno Aprendiz – CAI - Eletricista de Manu-
tenção Eletroeletrônica e seguir as instruções ali contidas.
6.2.3 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo e ho-
rário pré-estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica 
e consistente que permita sua adequada avaliação.
6.2.4 Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, para cada evento, 
sendo desconsiderado recurso de igual teor. Em caso de recurso referente ao 
gabarito, o candidato poderá interpor um recurso por questão.
6.2.5 O candidato que protocolar ou encaminhar mais de um recurso para cada 
evento estará desrespeitando o item 6.2.4 e não terá nenhum dos recursos pro-
tocolados ou entregues avaliados ou julgados.
6.2.6 Não serão aceitos recursos enviados por via postal, fax ou qualquer outro 
meio que não o previsto neste Edital.
6.2.7 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui 
estabelecidos.
6.2.8 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, que ainda não tiveram 
acumulado a mesma pontuação final da prova objetiva, independentemente de 
terem recorrido ou não.
6.2.9 Eventuais alterações de gabarito, após análise de recursos, serão divulga-
das conforme item 3 deste Edital.
6.2.10 A Comissão Examinadora da RBO Serviços Públicos e Projetos Muni-
cipais é a última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6.2.11 No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candida-
to para uma nota/classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para ha-
bilitação.
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 HOMOLOGAÇÃO E DA VALIDADE CONCURSO – 1ª ETAPA
9.1 O resultado da 1ª Etapa será homologado e divulgado pela Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos - CPTM, no Diário Oficial do Estado (DOE), con-
forme estabelecido no item 3 deste Edital, contendo os nomes dos candidatos 
classificados, obedecendo à estrita ordem de classificação.
9.2 Iniciado o período letivo de formação escolar, extingue-se a possibilidade de 
novas convocações de candidatos deste concurso.
10 DA ADMISSÃO DO ALUNO APRENDIZ
10.1 O candidato deverá ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas 
dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72 e da Constituição Federal, § 1º do Art. 12.
10.2 Estar com a situação cadastral regular junto aos órgãos governamentais, 
demonstrada por meio de documento expedido pelo aplicativo de “Consulta 
de Qualificação Cadastral” no sítio do e-Social, a fim de não comprometer o 
cadastramento inicial ou admissões no e-Social;
10.3 A CPTM convocará os candidatos aprovados na Avaliação Médica, e infor-
mará a data para apresentação dos documentos, abaixo relacionados:
- Apresentar cópias dos documentos exigidos, conforme segue:
* Cédula de Identidade – RG.
* CPF.
* Título de Eleitor (com comprovante de voto na última eleição ou justificativa).
* Certificado Militar (Certificado de Dispensa de Incorporação ou Reservista), no 
caso de candidato do sexo masculino.
* Comprovante de escolaridade (Ensino Médio).
* Comprovante de Endereço (conta de luz/telefone, de preferência com CEP).
* Não ter impedimento de abertura de conta corrente no Banco do Brasil S.A.
* Certidão de Casamento ou de União estável.
* Certidão de Nascimento dos dependentes.
* CPF dos dependentes, inclusive dos filhos de qualquer idade.
* Carteira de Vacinação dos dependentes (com idade de 0 a 5 anos).
- Apresentar original dos documentos exigidos conforme segue:
* CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social).
* Atestado de antecedentes atualizado – dentro dos últimos três meses.
* 1 foto 3X4.
* Cartão Nacional do SUS do titular e dependentes
10.4 O candidato convocado que, por qualquer motivo, não consolidar o pro-
cesso de admissão no dia 18 de julho de 2018, não mais será admitido. Será 
desconsiderada a sua participação no Concurso para todos os efeitos
11 DISPOSIÇÕES GERAIS DO PERÍODO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
11.1 O contrato de aluno aprendiz para o Curso CAI - Eletricista de Manutenção 
Eletroeletrônica será por tempo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, ao 
final do qual será extinto.
11.2 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 pela Escola SENAI;
b) cometer falta disciplinar grave;

de antecedência, por meio de uma solicitação por escrito, a necessidade de 
amamentar durante o período de prova;
b) providenciar um acompanhante, maior de 18 anos, 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 RBO Serviços Públicos e 
Projetos Municipais, setor de protocolo no prazo previsto no subitem “a” deste 
capítulo ou pelo e-mail: candidato@rboconcursos.com.br
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 nú-
mero 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 
candidato 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 No dia da realização das provas não será permitido ao candidato: a) 
entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua 
o respectivo porte; b) entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos 
eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, recep-
tor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, fone de 
ouvido, walkman, tablet, etc), ligados ou semelhantes, boné, gorro, chapéu, 
touca, óculos de sol, protetores auriculares, ou quaisquer outros acessórios que 
lhe cubram a cabeça, ou parte desta, bem como o pescoço.
5.1.7.10.1 Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico durante a realização das provas, o candidato será automaticamente 
eliminado do concurso público.
5.1.7.10.2 Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondiciona-
dos em invólucros lacrados específicos para esse fim, que serão fornecidos aos 
candidatos pelo fiscal da sala.
5.1.7.10.3 O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desliga-
dos deverá permanecer sob a carteira do candidato até a entrega da folha de 
respostas ao fiscal, ao término da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser 
aberto pelo candidato após a saída do local de prova (colégio).
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 seu início.
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) for surpreendido portando qualquer tipo de equipamentos eletrônicos, como 
agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios 
digitais, relógio com banco de dados, telefone celular, fone de ouvido, tablet, 
e/ou equipamentos semelhantes, arma ou ainda, boné, gorro, chapéu, touca, 
óculos de sol, protetores auriculares ou quaisquer outros acessórios que lhe 
cubram a cabeça, ou parte desta, bem como pescoço;
d) estiver com qualquer tipo de equipamento eletrônico em funcionamento du-
rante a realização das provas, incluindo os sinais sonoros referentes a alarmes;
e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, para com as autoridades presentes ou candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio 
que não os permitidos;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, durante a prova, portando a folha de respostas ou ca-
derno de questões;
i) descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na folha de 
respostas;
j) 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.
5.1.7.19.1 Ao final da prova, os dois últimos candidatos deverão permanecer na 
sala até que o ultimo candidato termine sua prova, devendo todos assinarem 
ata de prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização, e se retirando todos 
da sala ao mesmo tempo, sob pena de eliminação do certame.
5.1.7.20 O Caderno de Questões será disponibilizado no site www.rboconcur-
sos.com.br durante o período aberto a recursos para consulta, mediante o nú-
mero 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.rboconcursos.com.br e não serão fornecidas cópias do 
caderno 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.rboconcursos.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.rboconcur-
sos.com.br e com o seu CPF acessar as suas pontuações.
5.2 DA CHECAGEM DE IDADE – 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 documentação comprobatória de idade exigida para o cargo, 
conforme Quadro 2.6 deste Edital.
5.2.2 Serão convocados para a Checagem de Idade, os candidatos classificados, 
pelo resultado da Prova de Conhecimentos Teóricos, conforme o estabelecido 
no item 5.1 deste Edital, na proporção de 3 (três) candidatos para cada vaga.
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 convocados para a Checagem de Idade deverão apresentar, 
em data, local e horário estabelecido por meio Aviso de Convocação, um dos 
documentos originais a saber:
5.2.5 Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exte-
riores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Pas-
saporte ou identificação de órgão de classe ou Carteira Nacional de Habilitação 
(com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
5.2.6 Os candidatos serão convocados por meio de Aviso, conforme item 3 des-
te Edital e por correspondência.
5.2.7 O não comparecimento, a não apresentação dos documentos e/ou não 
comprovação dos pré-requisitos, na data, local e horário estabelecido em sua 
convocação, implicará a exclusão do candidato do certame.
5.2.8 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias 
ou xerocópias, ainda que autenticadas.
5.2.9 Esta etapa tem caráter eliminatório.
5.3 DA AVALIAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL – ELIMINATÓRIA
5.3.1 A Avaliação de Perfil Profissional será realizada na mesma data, local e 
horário estabelecido para a Checagem de Idade.
5.3.2 Serão convocados 03 (três) candidatos por vaga para a Avaliação de Per-
fil Profissional dentre os candidatos classificados na Prova de Conhecimentos 
Teóricos, conforme o estabelecido no item 5.1 deste edital, todavia, caso o can-
didato não comprove a idade nos termos estabelecidos nos subitens do item 
5.2 deste edital, ficará impedido da realização Avaliação de Perfil Profissional, 
sendo considerado eliminado deste Concurso Público.

tenção Eletroeletrônica.
4.28 O formulário discriminado no subitem 4.27.2 deverá ser encaminhado de-
vidamente preenchido e conter a assinatura do solicitante e a data.
4.29 O candidato deverá observar atentamente a documentação a ser enviada 
para comprovar as condições para isenção ou redução do valor da inscrição.
4.30 A comprovação da tempestividade da solicitação será feita pela data da 
postagem.
4.31 O formulário de solicitação de isenção ou redução, postado por SEDEX ou 
correspondência com AR, conforme disposto no subitem 4.27.3, refere-se a um 
único candidato.
4.32 A documentação comprobatória enviada pelo candidato será analisada 
pela RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais que decidirá sobre a isenção/ 
redução do valor de inscrição, considerando o estabelecido neste edital.
4.33 Não será concedida isenção/ redução de pagamento do valor de inscrição 
ao candidato que:
a) deixar de efetuar a inscrição pela internet no período estabelecido no item 
4.27.1, deste edital;
b) deixar de enviar a documentação comprobatória estabelecida nas alíneas do 
subitem 4.26.1.2.1, do subitem 4.26.1.1.1 ou do subitem 4.26.1.2.1, deste edital;
c) deixar de enviar a documentação comprobatória das alíneas do subitem 
4.25.2, do subitem 4.26.1.1.1 ou do subitem 4.26.1.2.1, na forma e no prazo 
previstos neste edital;
d) deixar de preencher corretamente ou de assinar o formulário discriminado 
no subitem 4.27.2, deste edital;
e) omitir informações e/ou torná-las inverídicas.
4.34 A declaração falsa de dados para fins de isenção/ redução do pagamento 
do valor de inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de 
todos os atos dela decorrentes, bem como exclusão do candidato do certame 
em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor 
das afirmativas, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.35 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplican-
do-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 
6 de setembro de 1979.
4.36 Os documentos encaminhados para análise do pedido de inscrição isenta 
ou com redução do valor do pagamento terão validade somente para este Con-
curso e não serão devolvidos.
4.37 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação 
declarada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido.
4.38 A partir de 16 de abril de 2018, o candidato deverá verificar a situação 
sobre o deferimento ou indeferimento da solicitação da isenção/ redução do 
valor de inscrição e proceder de acordo com as instruções ali mantidas, no site 
da RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais www.rboconcursos.com.br, no 
link próprio do Concurso.
4.39 O candidato disporá de 2 (dois) dias úteis a partir da divulgação dos re-
sultados da análise dos requerimentos de isenção/ redução do pagamento da 
inscrição, citada no item anterior, para contestar o indeferimento por meio de 
interposição de recurso, conforme previsto no item 6.2 deste edital. Após esse 
período, não serão aceitos pedidos de revisão.
4.40 A partir de 23 de abril de 2018, estará divulgado no site www.rboconcur-
sos.com.br o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação da 
isenção/ redução do valor de inscrição.
4.41 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção ou redução indefe-
ridos, para efetivar a sua inscrição no Concurso Público, deverão acessar o 
endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br e imprimir o respectivo boleto 
bancário para pagamento do valor da inscrição até o dia 24 de abril de 2018, 
conforme procedimento descrito neste edital.
4.42 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos estarão au-
tomaticamente inscritos no certame.
4.43 Os candidatos, que tiverem seus pedidos de inscrição com redução do 
valor deferidos, deverão retornar ao site da RBO Serviços Públicos e Projetos 
Municipais www.rboconcursos.com.br para gerar boleto para pagamento do 
valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da inscrição, e efe-
tuar o pagamento até a da data limite de 24 de abril de 2018.
4.44 O candidato que não tiver seu pedido de isenção/redução deferido e que 
não efetuar o pagamento do valor da inscrição na forma e no prazo estabele-
cido no subitem 4.40 estará automaticamente excluído do Concurso Público.
5 DAS ETAPAS
O certame constará da realização das seguintes etapas:

1ª – Etapa Classificatória Eliminatória
Prova de Conhecimentos Teóricos X X

Checagem de Idade X
Avaliação de Perfil Profissional X

Avaliação Médica X
2ª – Etapa Reclassificatória Eliminatória

Concluintes do Curso de Formação 
Profissional

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 verifi-
car a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem como, 
a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e co-
municar ideias em diferentes situações. Interpretação de Textos. Tipos de Co-
municação: 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; con-
cordância 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 ra-
ciocínio lógico (entendimento de estrutura lógica de situações-problema), bem 
como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, com relação aos seguin-
tes pontos: Conjuntos numéricos: números reais; Operações Matemáticas: com 
potência e com radicais; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; 
Porcentagem; Equação do 1º e 2º graus: solução de problemas; Sistemas Deci-
mal de Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tem-
po; Geometria Plana: perímetro, áreas de figuras planas; Geometria Espacial: 
volume e área de sólidos geométricos; Noções de Lógica: teoria dos conjuntos 
(símbolos, operações e conceitos); Relações Métricas: semelhança de triângu-
los, teorema de Pitágoras, razões métrica no triangulo retângulo.
Atualidades - Temas atuais Nacionais e Internacionais e suas inter-relações en-
tre o passado, presente e futuro. Cultura geral, fatos políticos, econômicos e 
sociais ocorridos no ano 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 13 de maio de 
2018.
5.1.5 A partir do dia 4 de maio de 2018, serão divulgados: o horário (período da 
manhã ou tarde) e o local das provas, por meio de Aviso, conforme estabeleci-
do no item 3 deste Edital.
5.1.6 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-
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 TEÓRICOS 
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 
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