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AVISOS, EDITAIS 

E TERMOS DE CONTRATOS
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SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
S E C R E T A R I A  D E  F A Z E N D A 

E  P L A N E J A M E N T O

_ _ _

SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTÃO COMPARTILHADA
EDITAL FP/SUBGGC Nº 39, DE 31 DE MARÇO DE 2021

REGULAMENTA O PROCESSO SELETIVO PARA A CON-
CESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
DO PROJETO ACOLHER A ESTUDANTES UNIVERSITÁ-
RIOS EM UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.

A SUBSECRETÁRIA DE GENTE E GESTÃO COMPARTILHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
E PLANEJAMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, tendo em vista a 
autorização constante do processo 09/003895/2020 e, em conformidade com o disposto na Portaria CVL/SUBSC 
Nº 33, de 14 de janeiro de 2020, torna público que fará realizar a Prova de Seleção para Concessão de Bolsas 

de Estágio não Obrigatório do Projeto Acolher no ano de 2021, a estudantes universitários, matriculados em 
!"#$%$&%'()#*+)*,"#%"-*.-/*.-"01"%-#*+)*234+&4'5-*63/4+-#*.-/*-*7&"%.89%-*+-*:%-*+)*;4")%3-<*9-3*%"$)3/=+%-*
da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, de 
acordo com a Lei Federal n.º 11.788/2008 e o Decreto Rio n.º 45.582/2018 e a Portaria CVL/SUBSC n.º 21/2019.

I - DOS CURSOS
1 Os cursos que integram este processo seletivo são os citados no Título II deste Edital, cujos períodos deverão 
ser obedecidos e para os quais haja, no projeto pedagógico, previsão de carga horária para estágio não 
obrigatório.
>*?4@)3A*4-#*)#$&+4"$)#*&"%0)3#%$A3%-#*%"$)3)##4+-#*)/*943$%.%943*+)#$)*B3-.)##-*C)D)$%0-*0)3%6.43*E&"$-*4*#&4*
Instituição de Ensino:
2.1 a situação do Convênio com o Município do Rio de Janeiro;
2.2 se há previsão de estágio não obrigatório no Projeto Pedagógico do seu curso de graduação para o período 
no qual estará cursando no 1º semestre de 2021, conforme exigido na Lei Federal nº 11.788/2008 e no Decreto 
Rio n.º 45.582/2018.
Obs.: As Instituições cujo convênio esteja em renovação devem cumprir todas as exigências até a data 
de lotação, caso contrário, o candidato aprovado não poderá ser lotado, perdendo o direito à vaga para 
o estágio.

II - Dos Períodos dos Cursos
1 O estudante universitário deverá estar cursando, no 1º semestre de 2021, os períodos discriminados nos 
quadros a seguir:

Curso de Graduação Duração do Curso Período

Administração 8 períodos do 2º ao 7º

Administração Pública 8 períodos do 2º ao 7º

Comunicação Social 8 períodos do 2º ao 7º

Enfermagem

8 períodos do 2º ao 7º

9 períodos do 2º ao 8º

10 períodos do 2º ao 9º

Engenharia 10 períodos do 2º ao 9º

Farmácia

8 períodos do 2º ao 7º

9 períodos do 2º ao 8º

10 períodos do 2º ao 9º

Fisioterapia

8 períodos do 2º ao 7º

9 períodos do 2º ao 8º

10 períodos do 2º ao 9º

Fonoaudiologia

8 períodos do 2º ao 7º

9 períodos do 2º ao 8º

10 períodos do 2º ao 9º

Nutrição

8 períodos do 2º ao 7º

9 períodos do 2º ao 8º

10 períodos do 2º ao 9º

Pedagogia 8 períodos do 2º ao 7º

Psicologia

8 períodos do 2º ao 7º

9 períodos do 2º ao 8º

10 períodos do 2º ao 9º

Saúde Coletiva 8 períodos do 2º ao 7º

Serviço Social

8 períodos do 2º ao 7º

9 períodos do 2º ao 8º

10 períodos do 2º ao 9º

Tecnologia em Gestão de Pessoas 6 períodos do 2º ao 5º

Tecnologia em Gestão de Pública 6 períodos do 2º ao 5º

Tecnologia em Gestão Hospitalar 6 períodos do 2º ao 5º

Terapia Ocupacional 8 períodos do 2º ao 7º

OBS:
- Os cursos que tiverem um nº total de períodos diferentes dos aqui citados seguirão o seguinte critério: 
considerar a partir do 2º período, excetuando o período de conclusão de curso;
- Atentar para os períodos exigidos. O não cumprimento acarretará ao candidato a perda do direito à vaga 
para o estágio.

III - Das Vagas e da Carga Horária

CURSO DE GRADUAÇÃO
Carga Horária 

Semanal
Vagas*

R PD

Administração 

20h

3 -

Administração Pública 3 -

Comunicação Social 3 -

Enfermagem 12 1

Farmácia 2 -

Fisioterapia 2 -

Engenharia 2 -

Fonoaudiologia 2 -

Nutrição 2 -

Pedagogia 5 -

Psicologia 12 1

Saúde Coletiva 5 -

Serviço Social 5 -

Tecnologia em Gestão de Pessoas 2 -

Tecnologia em Gestão de Pública 2 -

Tecnologia em Gestão Hospitalar 2 -

Terapia Ocupacional 3 -

TOTAL GERAL 67 2

Legenda: * R = Vagas Regulares
5&6!&7&8*9*:&1*$*&6%$;*,%$3:&,3&!3()"</)"*

FGF*4#*0424#*3)#)304+4#*4*9)##-4*.-/*+)6.%1".%4<*.4#-*"5-*93))".H%+4#<*#)35-*3)0)3$%+4#*9434*-*I&4+3-*+)*
vagas regulares;
1.2 as vagas não preenchidas por uma das graduações por falta de candidatos aprovados serão disponi-
bilizadas aos candidatos das outras graduações respeitando-se a maior pontuação, mediante a emissão 
e publicação de listagem geral dos candidatos excedentes das graduações;
1.3 o quantitativo de vagas poderá ser aumentado, caso haja disponibilidade orçamentária;
1.4 as vagas surgidas por desistência ou desligamento do estagiário, após a lotação, poderão ser preenchidas 
até, no máximo, o dia 31/07/2021.

IV - Do Estágio
1 O estágio terá a duração de 6 (seis) meses, devendo o candidato estar matriculado e cursando um dos períodos 
propostos para o início do Programa no 1º semestre de 2021, constantes dos quadros no Título II.
1.1 em conformidade com o art. 13 da Lei Federal n.º 11.788/2008, o período de recesso será de 15 (quinze) dias;
1.2 as atividades do estagiário do Projeto Acolher deverão ser acompanhadas, durante todo o período do estágio, 
pelo preceptor vinculado ao local de lotação em consonância com as orientações da S/SUBG/CGP/CDP/GDTA 
- Gerência de Desenvolvimento Técnico Acadêmico (Nível Central).
2 Conforme Anexo Único do Decreto Rio n.º 45.582/2018, o valor da bolsa/auxílio transporte será de:

Carga Horária Bolsa Auxílio transporte

20h/semanal

R$ 443,34
(quatrocentos e quarenta e 
três reais e trinta e quatro 

centavos).

No valor de 02 (duas) tarifas modais para os trajetos de ida 
e volta, conforme dias úteis do mês de referência.

*Tarifa Modal estabelecida por Decreto para todo Município

>GF*-*04D-3*+4*@-D#4*#-J3)3A*+)#.-"$-*93-9-3.%-"4D*4-*"K/)3-*+)*J4D$4#*"5-*E&#$%6.4+4#L
>G>*)/*.4#-*+)*J4D$4#*J3)I&)"$)#*"5-*E&#$%6.4+4#<*.&E-*#-/4$M3%-*#)E4*#&9)3%-3*4*NOP*Q.%"I&)"$4*9-3*.)"$-R*+4*
carga horária mensal, o estagiário será desligado do programa de estágio;
>GS*-*?)"$3-*+)*,#$&+-*+4*T"%+4+)*)/%$%3A*.)3$%6.4+-*+)*.-".D&#5-*+-*)#$A2%-*"5-*-@3%24$M3%-*#-/)"$)*9434*
aqueles estagiários que obtiverem cumulativamente o cumprimento de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da 
carga horária total, avaliação de desempenho igual ou superior a 7 (sete) e confecção de Trabalho de Conclusão 
de Estágio (TCE) aprovado pelo supervisor do estágio e/ou pela Banca de Avaliadores.
2.3.1 o Trabalho de Conclusão de Estágio (TCE) deverá ser entregue no dia 29/10/2021.
3 Das Atribuições Gerais do estagiário do Projeto.
a) obedecer às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 11.788 de 25/09/2008, no Decreto Rio n.º 45.582/2018, 
na Portaria CVL/SUBSC n.º 21/2019 e da Unidade de Saúde onde estiver lotado;
b) cumprir a carga horária integral do programa de estágio, respeitando o limite de 6 horas diárias;
c) participar das reuniões de avaliação e acompanhamento promovidas pela S/SUBG/CGP/CDP/GDTA - 
Gerência de Desenvolvimento Técnico Acadêmico (Nível Central);
d) participar, quando demandado, de atividades de educação permanente/educação continuada;
e) participar de atividades de interesse e de campanhas de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, mesmo 
)/*+%4#*I&)*"5-*.-%".%+4/*.-/*-*#)&*$&3"-*+)*)#$A2%-<*%".D&#%0)*6"4%#*+)*#)/4"4*)*J)3%4+-#<*+)#+)*I&)*"5-*
ultrapassem a carga horária semanal;
f) elaborar Trabalho de Conclusão de Estágio (TCE) nos moldes estabelecidos pelo supervisor do estagiário no 
início do estágio, o qual deverá seguir um dos modelos e as normativas disponibilizados no site http://www.rio.
rj.gov.br/web/sms/exibeConteudo?id=8084115;
g) realizar, sempre que demandado, a avaliação on-line do estágio, atualização dos seus dados cadastrais 
fornecidos no momento da inscrição no processo seletivo e qualquer outra solicitação da S/SUBG/CGP/
CDP/GDTA - Gerência de Desenvolvimento Técnico Acadêmico (Nível Central) que tenha pertinência com as 
atividades do Projeto.
4 O programa de estágio que possui caráter multidisciplinar tem o objetivo de desenvolver no graduando:
- As competências voltadas ao cuidado humanizado em saúde;
U*V*)#$8/&D-*W*.-/&"%.4'5-*)*W*)#.&$4*I&4D%6.4+4L
U*X*9)3.)9'5-*+4#*9-$)".%4D%+4+)#*.-/&"#*4*+%J)3)"$)#*J-3/4'()#<*9434*-*$34@4DH-*/&D$%93-6##%-"4D*)*$34"#+%#-
ciplinar;
- O trabalho de equipe;
- A conscientização e a sensibilização quanto aos conceitos, valores e princípios da qualidade na produção dos 
serviços;
- As condições necessárias ao conhecimento e reconhecimento do Sistema Único de Saúde - SUS no seu 
cotidiano.
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SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTÃO COMPARTILHADA
EDITAL FP/SUBGGC Nº 39, DE 31 DE MARÇO DE 2021
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CESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
DO PROJETO ACOLHER A ESTUDANTES UNIVERSITÁ-
RIOS EM UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
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V - Das Inscrições
1 As inscrições serão recebidas no período de 10h do dia 06/04/2021 até às 23h59min do dia 11/04/2021, 
horário de Brasília, incluindo sábados, domingos e feriados, somente via Internet, através de requerimento 
)#9).86.-*+%#9-"80)D*"-*site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos.

1.1 o valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00 (sessenta reais);
1.2 para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;
1.3 A pessoa travesti ou transexual poderá requerer o emprego do seu nome social na divulgação de todos os 
atos do presente certame, nos termos do Decreto nº 33.816/2011;
1.4 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 e demais instrumentos reguladores, dos 
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, bem como de todos os atos que forem expedidos sobre 
o Processo Seletivo.
1.4.1 de forma a evitar ônus desnecessário, orienta-se o candidato a recolher o valor de inscrição somente após 
tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o certame.
1.4.2 somente haverá devolução de taxa de inscrição nos casos previstos na Lei Municipal nº 2.937, de 
24/11/1999;
1.5 no ato da inscrição, não haverá qualquer restrição ao candidato que não cumprir os requisitos básicos. No 
entanto, só poderá ser lotado, nas Unidades da SMS, aquele que, à época de sua convocação, tiver cumprido, 
integralmente, os pré-requisitos exigidos neste Edital;
FGY*-*.4"+%+4$-*.-/*+)6.%1".%4*0%#&4D*9-+)3A*.-"#&D$43*-*93)#)"$)*,+%$4D*4.)##4"+-*-*49D%.4$%0-*Z[\X<*+%#9-"%-
bilizado no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos;
1.7 a Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Concursos, Admissão e Acumulação da Co-
ordenadoria Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada da Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento - FP/SUBGGC/CGRH/CCAA/GRS não se responsabiliza por inscrições 
não recebidas, independentemente do motivo: ordem técnica dos equipamentos, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a efetivação da 
inscrição.

2 Procedimentos para inscrição:
2.1 acessar o site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos, onde estarão disponibilizados o Edital, o 
requerimento de inscrição, orientações e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição;
>G>*D)3*4$)"$4/)"$)*-*,+%$4D*)*.)3$%6.43U#)*+)*I&)*93))".H)*$-+-#*-#*3)I&%#%$-#*)]%2%+-#*9434*4*943$%.%94'5-*"-*
Processo Seletivo;
2.3 cadastrar-se no período de 10h do dia 06/04/2021 até às 23h59min do dia 11/04/2021, horário de Brasília, 
%".D&%"+-*#A@4+-#<*+-/%"2-#*)*J)3%4+-#<*4$340=#*+)*3)I&)3%/)"$-*)#9).86.-*+%#9-"80)D*"4*9A2%"4*)D)$3^"%.4*.%$4+4L
2.4 assegurar-se de que preencheu corretamente o requerimento de inscrição.
2.4.1 assinalar a opção do tipo de Programa para o qual deseja concorrer;
2.4.2 uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.
2.5 imprimir o requerimento preenchido e guardá-lo consigo;
2.6 efetuar o pagamento da taxa, obrigatoriamente, por meio de DARM, que deverá ser impresso logo após a 
conclusão de preenchimento do requerimento de inscrição on-line, sendo este o único meio aceito para a 
efetivação da inscrição.
2.6.1 a impressão do DARM deverá ser feita, exclusivamente, em papel A4, até às 18h do dia 12/04/2021 
(horário de Brasília).
2.6.1.1 no caso de extravio do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no período estabelecido no 
item 2.6.1 através do site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos.

>GYG>*49M#*-*H-3A3%-*.%$4+-*"-*#&@%$)/*>GYGF<*+)#$)*_8$&D-<*-*#%#$)/4*@D-I&)43A*4*%/93)##5-*+-*\X:7<*6.4"+-*-*
.4"+%+4$-*%/9-##%@%D%$4+-*+)*#-D%.%$43<*%".D&#%0)<*4*%/93)##5-*+)*&/4*>`*0%4L
2.6.3 não serão validados os pagamentos realizados através de DARM ou documentos similares que não 
sejam gerados pelo sistema de inscrição de concursos da Coordenadoria de Concursos, Admissão e 
Acumulação.
2.6.4 o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetivado SOMENTE NOS BANCOS ABAIXO DISCRIMINA-
DOS, até às 22h do dia 12/04/2021 (horário de Brasília):
BANCOS CREDENCIADOS
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO SANTANDER S/A
BRASÍLIA S/A
BANCO ORIGINAL S/A
BRADESCO S/A
ITAÚ S/A
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
SICREDI S/A
BANCOOB S/A
2.6.5 O PAGAMENTO EFETUADO APÓS A DATA OFICIAL DE VENCIMENTO (12/04/2021) NÃO SERÁ 
VALIDADO E RESULTARÁ NO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO;
2.6.6 /=%&:3$#&)%/($>*,*&*&"/:)$"?=% cujo referido pagamento seja efetuado através de cheque, depósito, 
transferência bancária e/ou agendamento.
2.6.6.1 o agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem em documentos compro-
batórios do pagamento da taxa de inscrição;
2.6.6.2 o pagamento em terminais eletrônicos via envelopes, depósitos, DOC, TED e/ou transferências bancárias 
NÃO será aceito em hipótese alguma.
2.6.7 a inobservância ao determinado nos subitens 2.6.1 a 2.6.6 resultará na não participação do candidato no 
.)3$4/)<*#)"+-*%"4.)%$A0)D<*9-3$4"$-<*3).D4/4'()#*9-#$)3%-3)#*I&4"$-*4*"5-*.-"63/4'5-*+-*9424/)"$-G
2.6.8 salvo o disposto no item 1.4.2 deste Título, não haverá devolução de taxa de inscrição.
2.7 a inscrição será efetivada quando o estabelecimento bancário onde foi feito o recolhimento da taxa de 
%"#.3%'5-*.-"63/43*-*3)#9).$%0-*9424/)"$-G
3 Não serão aceitas inscrições por fax, condicional ou extemporânea, estando canceladas as que não atendam 
4*$-+-#*-#*3)I&%#%$-#*6]4+-#*")#$)*,+%$4D<*)/*I&4DI&)3*&/4*+4#*)$494#*+-*.)3$4/)G
4 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outra inscrição ou para 
outros certames.
5 Os dados cadastrais informados no ato da inscrição são de exclusiva responsabilidade do candidato.
5.1 A prestação de declaração falsa ou inexata e a não apresentação de quaisquer documentos exigidos 
implicarão na não validação da inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo 
das sanções aplicáveis à falsidade de declaração, ainda que o fato seja constatado posteriormente;
6 O descumprimento das instruções resultará na não efetivação da inscrição.

VI. Da Isenção da Taxa de Inscrição
1 Será admitida isenção da taxa de inscrição nos termos da Lei nº 3.330/2001.
1.1 as inscrições deverão ser efetuadas das 10h do dia 06/04/2021 até às 23h59min do dia 07/04/2021, im-
preterivelmente.
2 O candidato deverá assinalar no requerimento utilizado para inscrição on-line, no site http://prefeitura.rio/web/

portaldeconcursos, seu pedido de isenção de taxa de inscrição.
2.1 o sistema bloqueará o acesso a esta opção após o período determinado no subitem 1.1;
2.2 o candidato que pretender isenção de taxa de inscrição deverá, obrigatoriamente, encaminhar a seguinte 
+-.&/)"$4'5-*.-/93-@4$M3%4*-3%2%"4D*+%2%$4D%a4+4*4$340=#*+-*D%"b*.-"#$4"$)*+-*#%$)*http://prefeitura.rio/web/por-

taldeconcursos, no período de 06 a 07/04/2021:
- original do comprovante de residência (luz, gás ou telefone) no nome do requerente ou do parente que reside 
no mesmo endereço;
- original da certidão de nascimento ou certidão de casamento ou decisão judicial de separação/divórcio ou de 
óbito do cônjuge;
- original +4*.)3$%+5-*+)*"4#.%/)"$-*+)*6DH-#<*se menores de idade;
- original do último contracheque de todos os integrantes da renda familiar ou original da Carteira de Trabalho e 
B3)0%+1".%4*C-.%4D*Q?_BCR*+4#*9A2%"4#*I&)*.-"$)"H4/*J-$-23464<*%+)"$%6.4'5-<*4"-$4'5-*+-*KD$%/-*.-"$34$-*+)*
trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de saída anotada do último 
contrato de trabalho.
2.3 É de responsabilidade do candidato providenciar a digitalização dos documentos.
2.4 O envio dos documentos para solicitação da isenção da taxa de inscrição é de responsabilida-
de exclusiva do candidato. A Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Concursos, 
Admissão e Acumulação da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Gente e 
Gestão Compartilhada da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - FP/SUBGGC/CGRH/CCAA/
GRS não se responsabilizará por qualquer tipo de erro ou extravio que impeça a chegada ao seu destino.
>GcGF*:)I&)3%/)"$-#*)".4/%"H4+-#*49M#*4*+4$4*6]4+4*"-*#&@%$)/*>G>*-&*)/*J-3/4*+%0)3#4*+4*)#$4@)D).%+4*"5-*
serão considerados, assim como qualquer tipo de complementação de dados.
2.5 não serão analisados os pedidos de isenção sem as informações e os documentos necessários para 
*&)%$$3;*&*@*+"*?=%&,*&A"1%::.()"</)"*&,%&)*/,",*;%&3&*&"/%B:3$@C/)"*&,%&13$0%,%&3&*&D%$>*&,3&3/@"%&,*&

solicitação de isenção da taxa de inscrição.
>GY*I&4DI&)3*+).D434'5-*%+)"$%6.4+4*.-/-*J4D#4*#&E)%$43A*-*.4"+%+4$-*4-*.4".)D4/)"$-*+)*#&4*%"#.3%'5-*)*W#*
sanções previstas em lei.
S*?-"J-3/)*-*)#$4@)D).%+-*"-*43$G*Fd*+4*e)%*"d*SGSSOf>OOF<*#)35-*.-"#%+)34+-#*H%9-##&6.%)"$)#*9434*%"#.3%'5-*
gratuita aqueles cuja renda familiar não exceda três salários mínimos e/ou comprovarem estar desempre-
gados.
SGF*4$)#$4+4*4*H%9-##&6.%1".%4*+-*3)I&)3)"$)<*#&4*%"#.3%'5-*#)3A<*4&$-/4$%.4/)"$)<*4&$-3%a4+4G
3.1.1 o candidato deverá acessar no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos o seu requerimento de 
inscrição a partir das 18h do dia 09/04/2021<*4*6/*+)*$-/43*.%1".%4*+-*3)#&D$4+-*+)*#&4*404D%4'5-*+4*H%9-##&-
6.%1".%4G
SG>* .4#-* 4* 404D%4'5-* +4* H%9-##&6.%1".%4* #)E4* %"+)J)3%+4<* -* 3)I&)3)"$)* 9-+)3A<* #)* +)#)E43<* .-".3)$%a43* #&4*
inscrição acessando novamente o seu requerimento de inscrição no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcur-

sos para a impressão do DARM até às 18h do dia 12/04/2021 e efetuar o pagamento da taxa até às 22h do dia 
12/04/2021, conforme o disposto no Título V, item 2 e subitens.

8EEF&!*&63::%*&)%>&!3()"</)"*

1 Ficam reservadas, no presente certame, conforme a Lei nº 11.788/2008 e Decreto Rio nº 45.582/2018, 10% 
Q+)a*9-3*.)"$-R*+4#*0424#*-J)3).%+4#*9434*9)##-4#*.-/*+)6.%1".%4<*+)#+)*I&)*.-/93-04+4*4*.-/94$%@%D%+4+)*
+4*+)6.%1".%4*493)#)"$4+4*.-/*4#*4$3%@&%'()#*4*#)3)/*+)#)"0-D0%+4#*+&34"$)*-*,#$A2%-<*)/*.-"J-3/%+4+)*.-/*
o disposto na Lei Municipal nº 645 de 05/11/84 e no Decreto Municipal nº 5.890 de 16/06/86, na Lei Municipal nº 
2.111 de 10/01/94, Lei Municipal nº 4.950 de 02/12/08 e Lei Municipal nº 6.132 de 15/03/2017.
1.1 para as modalidades cujo número de vagas não alcancem o quantitativo mínimo para aplicação do sistema 
de cotas, o candidato interessado deverá estar ciente de que, estará concorrendo, somente, às vagas regulares;
FG>*X#*0424#*3)#)304+4#*4*9)##-4#*.-/*+)6.%1".%4<*.-"J-3/)*-#*I&4"$%$4$%0-#*)#$4@)D).%+-#*"-*_8$&D-*!!!*+)#$)*
Edital, caso não sejam preenchidas, serão revertidas para o quadro de vagas regulares.
>*V* .4"+%+4$-* %"#.3%$-* .-/-* 9)##-4* .-/* +)6.%1".%4* +)0)3A* 4##%"4D43* -* .4/9-* 93M93%-* +-* 3)I&)3%/)"$-* +)*
%"#.3%'5-<*+).D434"+-*4*+)6.%1".%4*+4*I&4D*=*9-3$4+-3*)<*#)*").)##A3%-<*3)I&)3)3*-*/=$-+-*4$340=#*+-*I&4D*+)#)E4*
3)4D%a43*4*93-04g*.-/*D)+-3*-&*93-04*4/9D%4+4*-&*%"$=393)$)*+)*e%@34#*)f-&*%"J-3/43*+%6.&D+4+)*+)*D-.-/-'5-G
>GF*"-*.4#-*+)*93-04*)/*I&)*H4E4*").)##%+4+)*+)*4&]8D%-*+)*6#.4D*D)+-3<*-*/)#/-<*4D=/*+)*4&]%D%43*"4*D)%$&34*
+4* 93-04<* #)/93)* #-@* 4* #&9)30%#5-* +)* -&$3-* 6#.4D* +)0%+4/)"$)* $3)%"4+-<* $34"#.3)0)3A* 4#* 3)#9-#$4#* 9434* -*
.43$5-U3)#9-#$4*+-*.4"+%+4$-G*X-*6"4D*+4*93-04*#)3A*D4034+-*&/*$)3/-*"-*I&4D*-*.4"+%+4$-*.-".-3+43A*.-/*4#*
marcações que foram efetuadas no cartão-resposta.
2.2 no caso de prova em que haja necessidade de auxílio de intérprete de Libras, além de auxiliar na leitura 
+4*93-04<*-*6#.4D*%"$=393)$)*+)*e%@34#<*#)/93)*#-@*4*#&9)30%#5-*+)*-&$3-*6#.4D*+)0%+4/)"$)*$3)%"4+-<*$34+&a%3A*
$-+-#*-#*.-/&"%.4+-#*3)4D%a4+-#*)"$3)*-*.4"+%+4$-*)*4*-324"%a4+-34*+&34"$)*4*3)4D%a4'5-*+4*93-04G*X-*6"4D<*#)3A*
lavrado um termo no qual o candidato concordará com os comunicados traduzidos.
>GS* -* .4"+%+4$-* .-/* +)6.%1".%4* 0%#&4D* 943.%4D* Q4/@D%-9%4R* +)0)3A* +).D4343* #&4* .-"+%'5-<* %"J-3/4"+-* "-*
requerimento de inscrição sobre a necessidade da prova ser confeccionada de forma ampliada. Neste caso, 
serão oferecidos cartão-resposta ampliado e caderno de questões com tamanho de letra correspondente a corpo 
24 (vinte e quatro).
2.4 qualquer outra solicitação referente a atendimento de necessidade especial, o candidato deverá 
proceder conforme o disposto no Título VIII deste Edital.
S*V*.4"+%+4$-*.-/*+)6.%1".%4*4&+%$%04*I&)*6a)3*&#-*+)*4943)DH-*4&3%.&D43*#-/)"$)*9-+)3A*&$%D%aAUD-*4$=*-*#%"4D*
de início da prova; momento no qual será solicitado que retire o mesmo.
3.1 caso haja algum aviso no decorrer do período de prova, ao candidato será permitido recolocar o aparelho, 
garantindo assim, a isonomia de informações.
c*V*.4"+%+4$-*I&)*"5-*+).D4343*"-*3)I&)3%/)"$-*+)*%"#.3%'5-*I&)*=*9)##-4*.-/*+)6.%1".%4<*.-".-33)3A*#-/)"$)*
às vagas regulares, não sendo admitidas alterações posteriores ao término das inscrições (11/04/2021).
N*V*.4"+%+4$-* %"#.3%$-*.-/-*9)##-4*.-/*+)6.%1".%4*943$%.%943A*+-*.)3$4/)*)/* %2&4D+4+)*+)*.-"+%'()#*.-/*
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
horário, ao local de aplicação, ao tempo de realização das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos, sendo-lhe, porém, assegurado fácil acesso ao recinto onde serão realizadas as provas.
Y*V*4.)##-*+)*9)##-4#*.-/*+)6.%1".%4*W#*93-04#*)*#&4*)0)"$&4D*493-04'5-*"5-*#%2"%6.4*I&)*H-&0)*-*3).-"H)-
.%/)"$-*+4*.-/94$%@%D%+4+)*+)*#&4*+)6.%1".%4*.-/*4*4$%0%+4+)*9)3$%")"$)*4-*,#$A2%-<*4*I&4D*#)3A*+)$)3/%"4+4*
por meio de Perícia Médica.
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7 O cand%+4$-* %"#.3%$-* .-/-* 9)##-4* .-/* +)6.%1".%4<*se aprovado na Prova Objetiva, deverá comparecer 
no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação do resultado da mesma no Diário 
V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*:%-*+)*;4")%3-<*W*h)31".%4*+)*:).3&$4/)"$-*)*C)D)'5-*+4*?--3+)"4+-3%4*+)*?-".&3#-#<*
Admissão e Acumulação da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Gente e Gestão 
Compartilhada da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - FP/SUBGGC/CGRH/CCAA/GRS, situada 
na Rua Afonso Cavalcanti n.º 455, Prédio Anexo, 10º andar - Ala B - Cidade Nova, das 10h às 13h ou das 14h 
às 16h<*/&"%+-*+-*-3%2%"4D*+)*+-.&/)"$-*-6.%4D*+)* %+)"$%+4+)<*9434*$-/43*.%1".%4*+-*+%4<*H-3A3%-*)* D-.4D*)/*
que deverá comparecer à Coordenadoria Técnica de Perícias Médicas da Coordenadoria Geral de Recursos 
Humanos da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada - FP/SUBGGC/CGRH/CTPM, ()*/,%&*&G3$</)"*&
,3&23)$.;*>3/;%&3&H3+3?=%&,3:%B$"9*,*&,3&$3*+"I*$&J.*+J.3$&;"1%&,3&)%/;*;%&1*$*&3:;3&(>F

7.1 o candidato será encaminhado à Coordenadoria Técnica de Perícias Médicas - FP/SUBGGC/CGRH/CTPM, 
9434*.-"63/4'5-*+4*+)6.%1".%4*+).D434+4<*.-"J-3/)*-*+%#9-#$-*"4*D)2%#D4'5-*0%2)"$)L
iG>*"-*.4#-*+)*#)3*9)##-4*.-/*+)6.%1".%4*4&+%$%04*-&*0%#&4D*-&*493)#)"$43*9434D%#%4*.)3)@34D<*-*.4"+%+4$-*+)0)3A*
exibir, também, exame audiométrico, laudo oftalmológico com acuidade visual ou parecer neurológico, respecti-
vamente, dentro do prazo de validade de 30 (trinta) dias, contados da data da emissão até a da apresentação;
7.3 constatada pela FP/SUBGGC/CGRH/CTPM, a necessidade de avaliação da capacidade laborativa do 
candidato pela Junta de Especialistas, o referido órgão informará à FP/SUBGGC/CGRH/CCAA/GRS, para as 
providências pertinentes;
iGc*4*;&"$4*+)*,#9).%4D%#$4#*)/%$%3A*D4&+-*J&"+4/)"$4+-<*+).D434"+-*4*.-/94$%@%D%+4+)*-&*"5-*+4*+)6.%1".%4*
com as atribuições a serem desenvolvidas durante o Estágio;
7.5 %&)*/,",*;%K&).L*&,3()"</)"*&:3L*&)%/:",3$*,*&13+*&4./;*&,3&M:13)"*+":;*:&"/)%>1*;0@3+&)%>&%&$39.+*$&
exercício das atividades do Estágio, será eliminado do certame.
8 O candidato considerado pela FP/SUBGGC/CGRH/CTPM& )%>%& 1%$;*,%$& ,3& ,3()"</)"* fará jus aos 
benefícios da legislação pertinente, se obtiver a média para aprovação, conforme o estabelecido neste Edital.
9 O candidato considerado pela FP/SUBGGC/CGRH/CTPM como /=%&1%$;*,%$&,3&,3()"</)"* concorrerá, 
somente, às vagas regulares, se obtiver a média para aprovação, conforme o estabelecido neste Edital.
FO*V*.4"+%+4$-*%"#.3%$-*.-/-*9)##-4*.-/*+)6.%1".%4*I&)*"5-*.-/943).)3<*"-*+%4<*H-34*)*D-.4D*+)$)3/%"4+-#*
9434*.-"63/4'5-*+4*+)6.%1".%4*+).D434+4*"-*4$-*+4*%"#.3%'5-<*.-".-33)3A*#-/)"$)*W#*0424#*3)2&D43)#L
NOFN&'& )*/,",*;%& "/:)$";%& )%>%& 13::%*& )%>&,3()"</)"*& J.3& ,3"P*$& ,3& )%>1*$3)3$K& :3& )%/@%)*,%K& Q&

avaliação da Junta de Especialistas, será eliminado do certame;
FF*V#*.4"+%+4$-#*.-"#%+)34+-#*j9)##-4*.-/*+)6.%1".%4k<*.-"J-3/)*4*D)2%#D4'5-*0%2)"$)<*#)*H4@%D%$4+-#<*4D=/*
+)*62&343)/*"4* D%#$4*2)34D*+)*.D4##%6.4'5-<* $)35-*#)&#*"-/)#*9&@D%.4+-#*)/* 3)D4'5-*W*943$)<*-@#)304+-#*4*
3)#9).$%04*-3+)/*+)*.D4##%6.4'5-*-@$%+4G
FFGF*4#*0424#*93))".H%+4#*9-3*.4"+%+4$-*9-3$4+-3*+)*+)6.%1".%4*"5-*/-+%6.4/*4*-3+)/*+-#*.4"+%+4$-#*"4*D%#$4*
+)*.D4##%6.4'5-<*I&)*-@#)3043A<*)#$3%$4/)"$)<*4*"-$4*+)*.4+4*.4"+%+4$-*)*-#*.3%$=3%-#*+)*+)#)/94$)L
FFG>*"5-*H40)"+-*.4"+%+4$-*9-3$4+-3*+)*+)6.%1".%4*493-04+-<*4*.-"0-.4'5-*#)3A* J)%$4*+)* J-3/4*#)I&)".%4D<*
3)#9)%$4"+-U#)*4*-3+)/*+)*.D4##%6.4'5-*+-#*.4"+%+4$-#G
12 Os recursos contra o resultado das avaliações realizadas pela FP/SUBGGC/CGRH/CTPM e/ou pela Junta de 
Especialistas deverão ser interpostos, impreterivelmente, no dia subsequente ao da publicação dos respectivos 
resultados e encaminhados à Gerência de Recrutamento e Seleção - FP/SUBGGC/CGRH/CCAA/GRS.

VIII - Da necessidade de atendimento especial
1 O candidato que necessitar de atendimento especial durante a realização da prova deverá solicitá-lo à Gerência 
de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Concursos, Admissão e Acumulação da Coordenadoria Geral 
de Recursos Humanos da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada da Secretaria Municipal de Fazenda 
e Planejamento - FP/SUBGGC/CGRH/CCAA/GRS, situada na Rua Afonso Cavalcanti n.º 455, Prédio Anexo, 10º 
andar - Ala B - Cidade Nova/RJ, no prazo de até 03(três) dias úteis antes da data de realização da mesma, 
das 10h às 13h ou das 14h às 16h, indicando claramente quais os recursos especiais necessários e apresentar 
D4&+-*/=+%.-*3)+%2%+-*)/*D)$34*D)280)D<*E&#$%6.4"+-*-*4$)"+%/)"$-*)#9).%4D*#-D%.%$4+-G
1.1 o candidato que não se manifestar, na forma e no prazo contido no item 1, não terá atendimento especial 
no dia da realização da prova.
2 Entende-se por necessidade de atendimento especial:
2.1 necessidade de auxílio de (:)*+&+3,%$G*Z)#$)*.4#-<*4D=/*+)*4&]%D%43*"4*D)%$&34*+4*93-04<*-*6#.4D*D)+-3<*#)/93)*
#-@*4* #&9)30%#5-*+)*-&$3-* 6#.4D* +)0%+4/)"$)* $3)%"4+-<* $34"#.3)0)3A*4#* 3)#9-#$4#*9434*-* .43$5-U3)#9-#$4*+-*
.4"+%+4$-G*X-*6"4D*+4*93-04*#)3A*D4034+-*&/*$)3/-*"-*I&4D*-*.4"+%+4$-*.-".-3+43A*.-/*4#*/43.4'()#*I&)*J-34/*
efetuadas no cartão-resposta.
2.2 necessidade da prova ser confeccionada de forma ampliada. Neste caso, serão oferecidos cartão-resposta 
ampliado e caderno de questões com tamanho de letra correspondente a corpo 24 (vinte e quatro).
2.3 necessidade de auxílio de intérprete de Libras. Neste caso, além de auxiliar na leitura da prova, o 
6#.4D* %"$=393)$)*+)*e%@34#<*#)/93)*#-@*4*#&9)30%#5-*+)*-&$3-*6#.4D*+)0%+4/)"$)* $3)%"4+-<* $34+&a%3A* $-+-#*-#*
.-/&"%.4+-#*3)4D%a4+-#*)"$3)*-*.4"+%+4$-*)*4*-324"%a4+-34*+&34"$)*4*3)4D%a4'5-*+4*93-04G*X-*6"4D<*#)3A*D4034+-*
um termo no qual o candidato concordará com os comunicados traduzidos.
2.4 candidato que necessitar utilizar aparelho auricular.
>GcGF*-*.4"+%+4$-*I&)*6a)3*&#-*+)*4943)DH-*4&3%.&D43<*#-/)"$)*9-+)3A*&$%D%aAUD-*4$=*-*#%"4D*+)*%"8.%-*+4*93-04L*
momento no qual será solicitado que retire o mesmo;
2.4.2 caso haja algum aviso no decorrer do período de prova, ao candidato será permitido recolocar o aparelho, 
garantindo assim, a isonomia de informações.
2.5 necessidade de sala de mais fácil acesso, no caso de ,"().+,*,3&,3&+%)%>%?=%.
2.6 necessidade de carteira e mesa separadas.
2.7 candidato que necessitar utilizar lupa, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de 
cobertura para cabeça.
2.8 candidato que estiver impossibilitado de transcrever as respostas da prova. Nesse caso, o candidato será 
4.-/94"H4+-*9-3*>*Q+-%#R*6#.4%#G*X-*6"4D*+4*93-04*#)3A*D4034+-*&/*$)3/-*"-*I&4D*-*.4"+%+4$-*.-".-3+43A*.-/*
as marcações que foram efetuadas no cartão-resposta;
>Gl* 4* .4"+%+4$4* I&)* $%0)3* ").)##%+4+)* +)* 4/4/)"$43* #)&* 6DH-* +)* 4$=* Y* Q#)%#R* /)#)#* +)* %+4+)<* +&34"$)* 4*
realização da prova, deverá levar um acompanhante que será responsável pela guarda da criança.
2.9.1. a candidata que não levar acompanhante não realizará a prova;
2.9.2 nos horários de amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de 
93-04<*4.-/94"H4+4*+)*&/4*6#.4DG
>GlG>GF*"4*#4D4* 3)#)304+4*9434*4/4/)"$4'5-<*6.435-*#-/)"$)*4*.4"+%+4$4* D4.$4"$)<*-* D4.$)"$)*)*&/4*6#.4D<*
sendo vedada a permanência de quaisquer outras pessoas.
2.9.3 o tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, em igual período. 
A mãe terá o direito de proceder à amamentação a cada intervalo de duas horas, por até 30 (trinta) minutos por 
6DH-<*.-"J-3/)*43$G*cd*+4*e)%*"d*FSGmi>*+)*FifOlf>OFlG
2.10 candidato que não tenha condições de se deslocar sozinho e necessite de acompanhante.
3 Ao acompanhante, conforme estabelecido nos itens 2.9 e 2.10 e, previamente autorizado pela Gerência de 
Recrutamento e Seleção, não será permitido a utilização de celular ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos 
ou de comunicação durante a realização do certame.

SGF*-*4.-/94"H4"$)*6.43A<*#)/93)*#-@*4*#&9)30%#5-*+)*&/*6#.4D<*)/*+)9)"+1".%4*+)#%2"4+4*9)D4*?-/%##5-*
Organizadora, submetendo-se às mesmas regras e procedimentos de segurança dispostos neste Edital.
4 Dependendo da disponibilidade do local e a critério da Comissão Organizadora, o candidato que requerer 
atendimento especial poderá ser alocado em uma sala sozinho. Nesse caso, o candidato será acompanhado 
9-3*>*Q+-%#R*6#.4%#G
5 A solicitação não garante ao candidato o atendimento especial. O pedido será deferido ou indeferido pela FP/
SUBGGC/CGRH/CCAA/GRS, após análise, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.

ERF&!*&S%/($>*?=%&,*&E/:)$"?=%

F*V*.4"+%+4$-*+)0)3A*4.-/94"H43*4*.-"63/4'5-*+-*9424/)"$-*+)*#&4*%"#.3%'5-*4$340=#*+-*site http://prefeitura.

rio/web/portaldeconcursos, até o dia 16/04/2021.
FGF* 9434* 0)3%6.43* 4* .-"63/4'5-* +-* 9424/)"$-<* -* .4"+%+4$-* 4.)##43A<* "-* site acima mencionado, a opção 
�consultar andamento da inscriçãok* )<* 0)3%6.43*"-*6"4D* +-* 3)I&)3%/)"$-* #)*.-"#$4*4*/)"#42)/* !"#$%&'()#*
pagamento da taxa de inscrição�;
FG>*#)*4$=*4*+4$4*4.%/4*.%$4+4*"5-*)#$%0)3*.-"63/4+-*-*3)#9).$%0-*9424/)"$-*+4*%"#.3%'5-<*o candidato deverá 
enviar, impreterivelmente, no dia 16/04/2021, os originais digitalizados do RG, CPF, DARM e o respectivo 
comprovante de pagamento para o e-mail concursos.grs@gmail.com;
1.3 a inobservância aos prazos determinados no item 1 e subitem 1.2 deste Inciso, implicará a não participação 
do candidato no Processo Seletivo, não sendo aceitas, portanto, reclamações quanto a não .-"63/4'5-*+-*
pagamento de sua inscrição;
1.4 não haverá inclusão após as datas determinadas no item 1, subitem 1.2, deste Título.
2 As informações referentes ao local de realização da prova (nome do estabelecimento, endereço e sala), 
estarão disponíveis, oportunamente, no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos.

2.1 não serão prestadas, por telefone, informações a respeito de locais e horários de realização da prova;
>G>*-*?43$5-*+)*?-"63/4'5-*+)*!"#.3%'5-*)#$43A*+%#9-"80)D*"-*site para conhecimento do candidato.
3 O candidato deverá, obrigatoriamente, conferir todas as informações contidas no site http://prefeitura.rio/web/

portaldeconcursos )f-&*"-*3)I&)3%/)"$-*+)*%"#.3%'5-*)f-&*"-*?43$5-*+)*.-"63/4'5-*+)*!"#.3%'5-*U*??!G
3.1 quando houver inexatidão de informação tais como: nome e/ou identidade e/ou data de nascimento e/ou 
H-34*+)*"4#.%/)"$-<*-*.4"+%+4$-*+)0)3A*#-D%.%$43*4-*6#.4D*+)*#4D4*4*+)0%+4*.-33)'5-<*I&4"+-*4##%"43*4*D%#$4*+)*
presença na sala de prova;
3.2 serão de exclusiva responsabilidade do candidato as consequências advindas de eventual omissão quanto 
à solicitação de correção.
c*X*)]%#$1".%4*+)*%"J-3/4'()#*I&4"$-*W*+4$4<*H-3A3%-*)*D-.4D*+4*3)4D%a4'5-*+4*93-04*"-*?43$5-*+)*?-"63/4'5-*+)*
!"#.3%'5-*+%#9-"80)D*"4*%"$)3")$<*"5-*)]%/)*-*.4"+%+4$-*+-*+)0)3*+)*-@#)3043<*9)D-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*
Rio de Janeiro, as publicações de todos os atos e editais referentes ao certame.
N*V*.4"+%+4$-*"5-*9-+)3A*4D)243*+)#.-"H).%/)"$-*+-#*D-.4%#*+)*3)4D%a4'5-*+4#*93-04#*.-/-*E&#$%6.4$%04*+)*#&4*
ausência. O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo.

X - Da Avaliação dos Candidatos
F*X*404D%4'5-*+-#*.4"+%+4$-#*#)3A*J)%$4*4$340=#*+)*93-04*-@E)$%04<*+)*.43A$)3*)D%/%"4$M3%-*)*.D4##%6.4$M3%-<*.-/*
base no conteúdo programático constante do Anexo Único deste Edital, conforme quadro a seguir:

prova
número de 
questões

pontos por 
questão

total de 
pontos

mínimo em pontos para 
Habilitação

Objetiva 40 2,5 100
60 pontos do total da 

prova

1.1 A prova objetiva será realizada no dia 02/05/2021, e terá a duração de 2h e 30min (duas horas e trinta 
minutos), INCLUINDO A MARCAÇÃO DO CARTÃO-RESPOSTA.

XI - Da Prova Objetiva
F*X* 93-04* -@E)$%04<* +)* .43A$)3* )D%/%"4$M3%-* )* .D4##%6.4$M3%-<* .-"#$43A* +)* cO* QI&43)"$4R* I&)#$()#* +)*/KD$%9D4*
escolha, valendo cada questão 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, com 04 (quatro) alternativas (A, B, C, D), e uma 
única resposta correta, de acordo com o enunciado da questão, permitindo ao candidato alcançar até 100 (cem) 
pontos no total.
1.1 será considerado aprovado, o candidato que obtiver o mínimo de 60 (sessenta) pontos no total da prova.
>*X*93-04*-@E)$%04*+)0)3A*#)3* J)%$4<*-@3%24$-3%4/)"$)<*W*.4")$4*)#J)3-23A6.4<* J4@3%.4+4*)/*/4$)3%4D* %".-D-3*)*
transparente, de tinta azul ou preta.
2.1 não será permitido o uso de régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo e/ou borracha durante a realização 
da prova.
3 Os cartões-resposta serão corrigidos por meio de processamento eletrônico.
4 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta, que é o único documento 
válido para a correção eletrônica, apondo, ainda, sua assinatura no local determinado.
cGF*.-/-*/)+%+4*+)*#)2&34"'4<*-*.4"+%+4$-*+)0)3A*$34"#.3)0)3<*+)*93M93%-*9&"H-<*)/*.4D%23464*&#&4D<*4*J34#)*
493)#)"$4+4*"-*.4+)3"-*+)*I&)#$()#<*9434*9-#$)3%-3*)]4/)*234J-DM2%.-*)*.-"63/4'5-*+)*#&4*%+)"$%6.4'5-<*"5-*
sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas.
4.1.1 caso não tenha condições de transcrever a frase, será lavrado Termo de Ocorrência e colhida a impressão 
digital do candidato.
5 O preenchimento do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
.-"J-3/%+4+)*.-/*4#*%"#$3&'()#*)#9).86.4#*.-"$%+4#*")#$)*3)2&D4/)"$-<*"5-*#)"+-*9)3/%$%+4*4*%"$)3J)31".%4*)f
ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para 
a realização das provas, conforme o disposto no Título VIII itens 2.1 e 2.8.
5.1 haverá, no cartão-resposta, para cada questão, quatro campos de marcação: um campo para cada uma das 
quatro opções A, B, C e D, sendo que o candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e 
somente um, dos quatro campos do cartão-resposta, sob pena de anulação da respectiva questão;
5.2 não serão computadas as questões não assinaladas e/ou com marcações indevidas e as que tiverem mais 
de uma opção assinalada como resposta.
5.2.1 serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com as 
instruções contidas no cartão-resposta, bem como as que tiverem mais de uma opção assinalada como resposta, 
marcação rasurada e/ou emendada, ainda que legível, e/ou campo de marcação não preenchido integralmente.
NGS*-*.4"+%+4$-*"5-*9-+)3A*4/4##43<*/-DH43<*+-@343<*34#243<*/4".H43*-&<*+)*I&4DI&)3*/-+-<*+4"%6.43*-*.43$5-U 
resposta;
5.4 serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido.
5.4.1 em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
6 O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão-resposta.
6.1 o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais: nome, número de inscrição, data e 
horário de nascimento.
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i*V#*24@43%$-#*+4#*93-04#*-@E)$%04#*#)35-*9&@D%.4+-#*"-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%o do Rio de Janeiro no segundo 
dia útil seguinte ao de realização da prova, estando disponíveis também, no endereço eletrônico 
http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos.

8 Os exemplares dos cadernos de questões estarão disponíveis, no segundo dia útil seguinte ao de realização 
da prova, no endereço eletrônico http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos.

XII - Das Condições de Realização da Prova
1 As provas serão aplicadas na Cidade do Rio de Janeiro, em função da disponibilidade de locais para realização.
1.1 A Coordenadoria de Concursos, Admissão e Acumulação não se obriga a realizar as provas no bairro onde o 
candidato residir, nem em locais com salas climatizadas.
1.1.1 a Gerência de Recrutamento e Seleção não se responsabiliza por problemas técnicos que ocorram nos 
locais em que as salas sejam climatizadas.
2 Os locais de realização das provas serão divulgados no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos.

2.1 =*3)#9-"#4@%D%+4+)*)].D&#%04*+-*.4"+%+4$-*4*%+)"$%6.4'5-*.-33)$4*+)*#)&*D-.4D*+)*3)4D%a4'5-*+4*93-04*)*-*
comparecimento no horário determinado.
3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência de 60 (sessenta) 
>"/.;%:&,%&A%$#$"%&(P*,%&1*$*&%&:3.&"/0)"%K&1%$;*/,%&)*/3;*&3:D3$%9$#()*&,3&;"/;*&*I.+&%.&1$3;*K&D*B$")*,*&

3>&>*;3$"*+&"/)%+%$&3&;$*/:1*$3/;3&3&%&%$"9"/*+&,%&,%).>3/;%&,3&",3/;",*,3&%()"*+K&$3)%/A3)",%&3>&;%,%&

o território nacional.
SGF*-*.4"+%+4$-*I&)*+)%]43*+)*493)#)"$43<*"-*+%4*+)*3)4D%a4'5-*+4*93-04<*+-.&/)"$-*-3%2%"4D*I&)*-*%+)"$%6I&)<*
3).-"H).%+-*)/*$-+-*-*$)33%$M3%-*"4.%-"4D<*4D)24"+-*I&4DI&)3*E&#$%6.4$%04<*não realizará a prova, sendo excluído 
do processo seletivo.
SGFGF*-*+-.&/)"$-*+)0)3A*)#$43*)/*9)3J)%$4#*.-"+%'()#<*+)* J-3/4*4*9)3/%$%3<*.-/*.D43)a4<*4* %+)"$%6.4'5-*+-*
candidato e sua assinatura;
3.1.2 /=%& :3$=%& *)3";%:& ,%).>3/;%:& %$"9"/*":& ,3& ",3/;"()*?=%& "+390@3":K& /=%& ",3/;"()#@3":& 3T%.&
,*/"()*,%:U&1$%;%)%+%:&,3&,%).>3/;%:&/3>&)V1"*:&,3&,%).>3/;%:K&*"/,*&J.3&*.;3/;")*,*:F

3.2 serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelo Comando Militar, pela Secretaria 
+)*C)2&34"'4*BK@D%.4<*9)D-* !"#$%$&$-*+)* !+)"$%6.4'5-*)*9)D-*?-39-*+)*n-/@)%3-#*7%D%$43L* .43$)%34#*)]9)+%+4#*
9)D-#*M325-#*6#.4D%a4+-3)#*+)*)])3.8.%-*93-6##%-"4D*Q-3+)"#<*.-"#)DH-#*)$.GRL*94##49-3$)*@34#%D)%3-L*.)3$%6.4+-*
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 
por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 
aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997);
3.3 não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
protocolos de documentos, nem documentos, mesmo que original<*%D)280)%#<*"5-U%+)"$%6.A0)%#*)f-&*+4"%6.4+-#*
ou quaisquer outros, que não tenham validade como documento de identidade em todo o território nacional; NÃO 
SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS DIGITAIS.
4 A Coordenadoria de Concursos, Admissão e Acumulação da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos 
da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 
- FP/SUBGGC/CGRH/CCAA/GRS adotará as medidas sanitárias recomendadas de prevenção ao novo 
coronavírus - COVID-19 nos locais de realização das provas.
4.1 Em cumprimento ao Decreto Rio nº 47.375/2020L, será obrigatório o uso de máscaras de proteção 
facial por todos os presentes desde a entrada até a saída dos locais de realização das provas. O não 
cumprimento desta determinação acarretará na eliminação do candidato do processo seletivo e às 
sanções cabíveis;
4.2 Recomenda-se que o candidato leve o seu próprio recipiente de álcool em gel para uso próprio 
durante sua permanência em sala. Não será permitido o empréstimo de máscara, álcool ou qualquer 
;$%)*&,3&%BL3;%:&3/;$3&)*/,",*;%:&3&(:)*":&,.$*/;3&*&$3*+"I*?=%&,*&1$%@*U

4.3 Recomenda-se que o candidato leve sua própria garrafa de água, pois não será permitido o acesso 
aos bebedouros.
5 Recomenda-se que o candidato não leve nenhum aparelho eletrônico no dia de realização da prova.
5.1 no ambiente de prova, ou seja, nas dependências físicas em que será realizada a prova, não será permitido 
o uso pelo candidato de quaisquer dispositivos eletrônicos.
5.1.1 ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não 
poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que o saco de segurança fornecido para 
o recolhimento de objetos não permitidos somente seja rompido após a saída do estabelecimento de realização 
da prova.
5.2 os candidatos que portarem régua, lápis, lapiseira, marca texto, corretivo, borracha, relógio digital, aparelho 
celular ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, devem guardar os referidos objetos em saco de segurança, 
I&)*+)0)3A*#)3*%+)"$%6.4+-<*D4.34+-*)*.-D-.4+-*)/@4%]-*+4*.43$)%34*-"+)*-*.4"+%+4$-*)#$%0)3*#)"$4+-G*\)/4%#*
9)3$)".)#*6.435-*W*0%#$4*+4*6#.4D%a4'5-*+)*#4D4<*+&34"$)*$-+-*-*9)38-+-*+)*9)3/4"1".%4*+-#*.4"+%+4$-#*)/*#4D4<*
não se responsabilizando a Gerência de Recrutamento e Seleção pela guarda, por perdas ou extravios durante 
a realização da prova, nem por danos a eles causados.
NG>GF*-*.4"+%+4$-*I&)*)#$%0)3*9-3$4"+-*4D2-*+)6"%+-*-&*#%/%D43*4-*+%#9-#$-*"-*%$)/*NG>*+)0)3A*%"J-3/43*4-*6#.4D*
da sala, que determinará o seu recolhimento em saco de segurança, o qual deverá permanecer lacrado durante 
todo o período da prova, sob a guarda do candidato.
5.2.2 o telefone celular deverá permanecer desligado e sem bateria, desde o momento da entrada até a saída do 
candidato do estabelecimento de realização das provas;
5.2.3 é de responsabilidade do candidato desligar os aparelhos eletrônicos e acondicionar os objetos citados no 
item 5.2 em saco de segurança.
5.3 o candidato que descumprir o estabelecido no item 5 e subitens deste Título ou cujo aparelho celular ou outro 
equipamento qualquer, mesmo que acondicionado no saco de segurança e debaixo de sua carteira, venha a 
tocar, emitindo sons de chamada, despertador etc., SERÁ ELIMINADO DO CERTAME.
6 Será vedado ao candidato o uso de lupas, óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer acessórios de 
cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro etc., salvo se autorizado, previamente, pela Gerência de 
Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no Título VIII deste Edital.
7 Os relógios de pulso serão permitidos, desde que não sejam digitais e não emitam som, permanecendo sobre 
4*/)#4<*W*0%#$4*+-#*6#.4%#<*4$=*4*.-".D&#5-*+4*93-04G
8 Não será permitido o empréstimo de material e/ou utensílio de qualquer espécie entre os candidatos, bem 
como não será permitida a consulta à legislação, livros, impressos ou anotações.
9 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando arma de qualquer espécie, ainda 
que detenha autorização para o respectivo porte.
10 Não será autorizado o ingresso de acompanhantes do candidato no estabelecimento de realização das 
provas, salvo se autorizado, previamente, pela Coordenadoria de Concursos, Admissão e Acumulação, conforme 
estabelecido no Título VIII deste Edital.
11 Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados, impreterivelmente, no horário de 
início de realização das provas, mediante preenchimento do �Termo de Fechamento de Portão�, lavrado pelo 
Supervisor ou pelo Coordenador, na presença de duas testemunhas.

11.1 o candidato que chegar após o fechamento dos portões, independentemente do motivo alegado, terá 
vedada sua entrada no prédio e será automaticamente eliminado do certame.
12 Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização da prova.
12.1 não será permitido o uso de sanitários por candidatos que tenham terminado as provas.
12.1.1 a critério exclusivo da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja disponibilidade, o acesso a 
sanitários não utilizados para o atendimento a candidatos que ainda estejam realizando a prova.
13 Não será permitido ao candidato fumar conforme determinado no art. 49 da Lei Federal 12.546 de 14 de 
dezembro de 2011.
14 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, após a assinatura da lista de presença, 
serão adotados os seguintes procedimentos:
FcGF*-*.4"+%+4$-*"5-*9-+)3A*3)$%343U#)*+4*#4D4*+)*93-04*#)/*4&$-3%a4'5-*)*4.-/94"H4/)"$-*+4*6#.4D%a4'5-L
14.2 o candidato não poderá consultar qualquer material, inclusive jornal e revista, enquanto aguardar o horário 
de início da prova.
15 A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos malotes, mediante 
termo formal e a presença de, no mínimo, 2 (dois) candidatos.
16 Após o início da prova não será permitida a permanência de pessoas não autorizadas, previamente, pela 
Gerência de Recrutamento e Seleção, conforme estabelecido no Título VIII deste Edital.
17 Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato, ainda que tenha desistido do certame, 
poderá entregar o cartão-resposta devidamente assinado e com a frase transcrita e retirar-se do recinto levando 
o seu caderno de questões.
17.1 o candidato que insistir em sair do recinto de realização da prova, descumprindo o disposto no item 17, 
deverá assinar o Termo de Ocorrência, declarando sua desistência do certame.
FiGFGF*-*_)3/-*+)*V.-331".%4*#)3A*4$)#$4+-*9-3*>*Q+-%#R*-&$3-#*.4"+%+4$-#<*9)D-#*6#.4%#*)*9)D-*?--3+)"4+-3*
Local e, caso haja resistência, o fato será registrado na ata da sala. Neste caso, o candidato não levará o 
.4+)3"-*+)*I&)#$()#*)*+)0)3A*42&43+43<*#)/93)*#-@*4*#&9)30%#5-*+)*&/*6#.4D<*)/*+)9)"+1".%4*+)#%2"4+4*9)D4*
Comissão Organizadora, a abertura dos portões.
18 Não será permitida a consulta à legislação, livros, impressos ou anotações.
19 AO TERMINAR A PROVA O CANDIDATO ENTREGARÁ, OBRIGATORIAMENTE, AO FISCAL DE SALA, 
O CARTÃO-RESPOSTA DEVIDAMENTE ASSINADO E COM A FRASE TRANSCRITA, SOB PENA DE 
EXCLUSÃO DO CERTAME.
19.1 não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, copiar as marcações feitas no cartão-resposta;
19.2 o candidato que descumprir o estabelecido no subitem 19.1 será eliminado do certame;
19.3 as sobras dos cadernos de questões serão eliminadas posteriormente.
20 Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem 
concluído a prova ou o tempo tenha se esgotado, sendo indispensável o registro dos seus nomes e assinaturas 
na ata de aplicação de prova.
>OGF* .4#-* -* .4"+%+4$-* #)* ")2&)* 4* 9)3/4").)3* )/* #4D4<* #)3A* D4034+-* &/*_)3/-* +)*V.-331".%4* )#9).86.-<*
4##%"4+-*9)D-*.4"+%+4$-*)*$)#$)/&"H4+-*9-3*>*Q+-%#R*-&$3-#*.4"+%+4$-#<*9)D-#*6#.4%#*)*9)D-*?--3+)"4+-3*e-.4D<*
podendo ser eliminado do certame conforme decisão da Organizadora.
>F* o&4DI&)3* -@#)304'5-* 9-3* 943$)* +-#* .4"+%+4$-#* #)3A* %2&4D/)"$)* D4034+4* "4* 4$4<* 6.4"+-* #)&#* "-/)#* )*
"K/)3-#*+)*%"#.3%'5-*3)2%#$34+-#*9)D-#*6#.4%#G
22 O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão-resposta.
22.1 não haverá prorrogação do tempo previsto para aplicação da prova, e nem compensação em decorrência 
de afastamento do candidato da sala de prova, seja qual for o motivo, salvo previsto no art. 4 da Lei nº 13.872, 
de 17/09/2019.
23 No dia de realização das provas não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de aplicação desta e 
nem pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de 
.D4##%6.4'5-G
24 Não haverá aplicação de prova fora dos dias, locais e horários pré-estabelecidos.

XIII - Da Exclusão do Certame
1 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
1.1 faltar, chegar ao local de prova após o fechamento dos portões ou comparecer para a realização da prova 
em local diferente do designado;
1.2 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão-resposta ou, portando o caderno de questões antes 
de decorrida 1 (uma) hora de prova;
1.3 o candidato que insistir em sair de sala, descumprindo o disposto nos itens 17 a 20 do Título XII.
1.4 deixar de cumprir o disposto nos itens 3 a 9 do Título XII;
1.5 deixar de assinar o cartão-resposta e a lista de presença;
1.6 dispensar tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas, 
autoridades presentes ou com os demais candidatos, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
1.7 for surpreendido, durante a realização da prova:
1.7.1 portando e/ou utilizando qualquer tipo de consulta a material impresso, anotações ou similares ou em 
comunicação verbal, escrita ou gestual com outro candidato;
1.7.2 dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
1.7.3 Portando anotações, impressas ou manuscritas;
1.7.4 Utilizando qualquer aparelho eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação ativa ou passiva;
1.7.5 portando qualquer tipo de arma.
1.8 (I3$&*/%;*?=%&,3&"/D%$>*?W3:&$3+*;"@*:&Q:&:.*:&$3:1%:;*:&3>&J.*+J.3$&1*$;3&,%&)%$1%K&/%&)%>1$%@*/;3&
de inscrição ou em qualquer outro meio;
1.9 recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
1.10 não desligar qualquer aparelho eletrônico que, mesmo acondicionado em saco de segurança e debaixo da 
carteira, venha a tocar, emitindo sons de chamada, despertador, etc;
1.11 recusar-se a entregar o cartão-resposta ao término do tempo destinado para a realização da prova;
1.12 descumprir quaisquer das instruções contidas no caderno de questões;
1.13 não alcançar o mínimo de pontos exigidos para habilitação conforme estabelecido no presente Edital;
1.14 utilizar processos ilícitos, através de meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, mesmo que 
constatado posteriormente;
1.15 deixar de se apresentar quando convocado em qualquer fase do Processo Seletivo, deixar de apresentar 
I&4DI&)3*&/*+-#*+-.&/)"$-#*I&)*.-/93-0)/*-*4$)"+%/)"$-*4*$-+-#*-#*3)I&%#%$-#*6]4+-#*")#$)*,+%$4D*)f-&*"5-*
cumprir, nos prazos indicados, os procedimentos necessários para assinatura do Contrato;
1.16 utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do certame;
FGFi*6a)3*+).D434'5-*%+)"$%6.4+4*.-/-*J4D#4*-&*%")]4$4*)/ qualquer documento;
1.18 negar-se a assinar o Contrato;
1.19 não atender às determinações do presente regulamento e de seus atos complementares.
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XIV - Dos Recursos
F*V*.4"+%+4$-*9-+)3A*%"$)39-3*3).&3#-*I&4"+-*6.43*)0%+)".%4+-*)33-*"4*J-3/&D4'5-*+4*I&)#$5-<*"4*.-33)'5-*)*
no critério de julgamento das questões.
1.1 a interposição do recurso contra o gabarito poderá ser solicitado pelo candidato dentro do prazo 
estabelecido utilizando-se, para tanto, de preenchimento de formulário próprio através do link disponibi-
lizado no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos;
1.2.1 o recurso, individual para cada questão, deverá ser digitado pelo candidato, com a indicação precisa 
daquilo em que o candidato se julgar prejudicado e devidamente fundamentado, comprovando as alegações 
com a citação de artigos de legislação, itens, páginas de livros, nome de autores etc., juntando, sempre que 
possível cópia dos comprovantes;
2 não serão aceitos recursos por fax, via postal ou entregue, por qualquer outro meio, fora do prazo;
3 serão preliminarmente indeferidos recursos extemporâneos e/ou inconsistentes, ou ainda, cujo teor desrespeite 
a Banca Examinadora;
3.1 os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes não providos.
3.2 se do exame dos recursos contra o gabarito resultar anulação de questão, os pontos a ela corresponden-
tes serão atribuídos, indistintamente, a todos os candidatos presentes, independentemente da formulação de 
recurso;
SGS* #)<* 9-3* J-3'4* +)* +).%#5-* J40-3A0)D* 4* %/9&2"4'()#<* H-&0)3*/-+%6.4'5-* +-* 24@43%$-* +%0&D24+-* 4"$)#* +-#*
3).&3#-#<* 4#* 93-04#* #)35-* .-33%2%+4#* +)* 4.-3+-* .-/* -* 24@43%$-* +)6"%$%0-<* "5-* #)* 4+/%$%"+-* 3).&3#-* +)##4*
/-+%6.4'5-*+).-33)"$)*+4#*/)#/4#L
SGc*)/*.4#-*+)*3)$%6.4'5-*+-*24@43%$-*-&*)33-*.-"#$4+-*)/*"-$4*-&*3)#&D$4+-<*4*"-$4*+-*.4"+%+4$-*9-+)3A*#)3*
alterada para maior ou menor;
3.5 em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos e/ou recursos de recursos.
4 Os recursos deverão ser interpostos no prazo:
cGF*4*943$%3*+-*+%4*#&@#)I&)"$)*4-*+4*9&@D%.4'5-*+-*24@43%$-*"-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*:%-*+)*;4")%3-*
- D.O.Rio, quanto às questões da prova objetiva, ou seja, nos dias 05 e 06/05/2021, até às 16h, por meio de 
preenchimento de formulário próprio através do link disponibilizado no site http://prefeitura.rio/web/por-

taldeconcursos;
cG>*4*943$%3*+-*+%4*#&@#)I&)"$)*4-*+4*9&@D%.4'5-*+-*3)#&D$4+-*+4*93-04*-@E)$%04*"-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%-*
do Rio de Janeiro - D.O.Rio, para solicitar recontagem de pontos (vista da cópia do cartão), ou seja, no dia 
19/05/2021 até às 16h.
4.2.1 a recontagem de pontos poderá ser solicitada pelo candidato, dentro do prazo estabelecido, através do 
e-mail concursos.grs@gmail.com. O candidato deverá informar nome completo, CPF, programa e graduação 
para a qual se inscreveu.
4.2.2 não serão recebidas as solicitações enviadas após dia e horário determinados neste item, bem como sem 
as informações necessárias.
4.2.3 a recontagem de pontos será realizada presencialmente, através da vista da cópia do cartão-res-
posta do candidato, devendo o próprio comparecer, impreterivelmente, no dia 21/05/2021, das 10h às 13h 
e das 14h às 16h na Gerência de Recrutamento e Seleção (Rua Afonso Cavalcanti 455, anexo, 10º andar, 
ala B - Cidade Nova - RJ.
4.2.3.1 apenas o próprio candidato fará a vista de seu cartão, sob supervisão, devendo apresentar documento 
original de identidade; não será permitida a vista por procuração.
4.2.3.2 não será permitido o uso pelo candidato de quaisquer dispositivos eletrônicos.
cGS*4$=*O>*Q+-%#R*+%4#*K$)%#<*.-"$4+-#*4*943$%3*+-*+%4*#&@#)I&)"$)*4-*+4*9&@D%.4'5-*+-*3)#&D$4+-*6"4D*"-*\%A3%-*
V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*:%-*+)*;4")%3-* U*\GVG:%-<*)].D&#%04/)"$)<*9434* 3)$%6.4'5-*+)*)0)"$&4D*)33-*/4$)3%4D<*
presencialmente, na Gerência de Recrutamento e Seleção..
5 Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso apresentado fora das condições exigidas e/ou dos prazos 
estabelecidos.
6 A Banca Examinadora constitui última instância para recurso e revisão, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual serão indeferidos, liminarmente, recursos ou revisões adicionais.

XV - Do Resultado das Provas
F*V*3)#&D$4+-*+4*B3-04*V@E)$%04*#)3A*+%0&D24+-*9-3*,+%$4D<*9&@D%.4+-*"-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*:%-*+)*
Janeiro - D.O. Rio e disponibilizado no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos e dele constarão as notas, 
por conteúdo, de todos os candidatos convocados.

XVI - Do Resultado Final
F*V*3)#&D$4+-*6"4D*+-*B3-.)##-*C)D)$%0-*#)3A*+%0&D24+-*9-3*,+%$4D<*9&@D%.4+-*"-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*:%-*
de Janeiro e disponibilizado no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos.
>*\-*3)#&D$4+-*6"4D*.-"#$435-<*49)"4#<*-#*.4"+%+4$-#*493-04+-#<*)/*-3+)/*+).3)#.)"$)*+)*9-"$-#<*/)+%4"$)*-*
somatório das notas obtidas na prova objetiva.
2.1 na hipótese de igualdade de pontos será adotado como critério de desempate, o candidato mais idoso;
2.2 caso permaneça o empate, os candidatos serão desempatados pela hora de nascimento, conforme 
informação solicitada no requerimento de inscrição.
>G>GF*-*.4"+%+4$-*I&)*"5-* %"J-3/43<*"-*3)I&)3%/)"$-*+)* %"#.3%'5-<*-*H-3A3%-*+)*"4#.%/)"$-<*#)3A*.D4##%6.4+-*
posterior a todos que, com ele, estiverem empatados;
2.2.2 no ato da convocação, o candidato deverá comprovar tal informação, apresentando a certidão de 
nascimento;
2.3 em observância à Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, os candidatos 
por ela amparados terão critério de desempate diferenciado.
2.3.1 para aplicação do critério de desempate diferenciado, estabelecido no subitem 2.3 deste Título, será 
considerada a idade que o candidato tiver no último dia de inscrição (11/04/2021).

XVII - Dos Requisitos Básicos para a Lotação ON-LINE e Assinatura do Termo de Compromisso
1 O candidato aprovado e convocado deverá realizar o processo de lotação on-line que será regulamentado em 
9&@D%.4'5-*4*#)3*3)4D%a4+4*"-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*:%-*+)*;4")%3-<*9-3*,+%$4D*+)*?-"0-.4'5-*+4*C).3)$43%4*
Municipal de Saúde, disponibilizado no site http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/exibeConteudo?id=8084115, 
devendo o candidato acompanhar.
2 Será considerado desistente o candidato que não realizar o processo de lotação on-line, não sendo admitida 
reclamação posterior.
S*?4@)3A*4*CfCTnhf?_hBf?\Bfh\_X*U*h)31".%4*+)*\)#)"0-D0%/)"$-*_=."%.-*X.4+1/%.-*+)6"%3*4*&"%+4+)*+)*
D-$4'5-*+-#*.4"+%+4$-#*493-04+-#*.-/*@4#)*"4*-3+)/*+)*.D4##%6.4'5-*+-*B3-.)##-*C)D)$%0-*)*.-"#%+)34"+-*4*
ordem de opções informada no processo de lotação on-line.
4 Ser brasileiro ou estrangeiro e estar matriculado nos cursos discriminados no Título II deste Edital, em 
Instituições conveniadas com o Município do Rio de Janeiro, em condições de cumprir as disposições do Termo 
de Compromisso.

5 Serão considerados inabilitados para estágio os candidatos que:
5.1 venham a se graduar durante a vigência do programa, excetuando-se, neste caso, os estudantes cuja 
formatura aconteça no último mês do estágio;
5.2 não tenham no projeto pedagógico dos seus cursos previsão de carga horária para estágio não obrigatório 
no período no qual se encontra o candidato;
5.3 estejam cursando a graduação numa Instituição de Ensino não conveniada com o Município do Rio de 
Janeiro.
6 O candidato que tenha realizado, em qualquer época, na Secretaria Municipal de Saúde, estágio não obrigatório 
poderá realizá-lo novamente, desde que atendidos aos requisitos estabelecidos neste Edital.
7 O Termo de Compromisso só será assinado pelo candidato que comprovar sua matrícula no período estabelecido 
no Título II, na Instituição de Ensino conveniada com o Município do Rio de Janeiro. A não comprovação de 
matrícula não permitirá o ingresso no estágio, sem condições de recurso. Para a assinatura do Termo de 
Compromisso, o estagiário deverá entregar declaração, expedida pela Instituição de Ensino conveniada, EX-
CLUSIVAMENTE conforme modelo a seguir, com validade de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão:

Timbre da Instituição de Ensino

DECLARAÇÃO

\).D434/-#<*9434*6"#*+)*3)4D%a4'5-*+-*,#$A2%-*Z5-*V@3%24$M3%-*I&)<*pppppppppppppppppppp<*4D&"-Q4R*+-*
Curso de _________________, com duração de _________ períodos, estará cursando no 1º semestre letivo 
de 2021, o __ período.
Declaramos, ainda, que o referido curso prevê, no seu Projeto Político-Pedagógico, carga horária para estágio 
não obrigatório.

Local/Data

Assinatura e carimbo da Instituição de Ensino

iGF*#)3A*#-D%.%$4+-*W#*!"#$%$&%'()#*+)*,"#%"-*I&)*.-"63/)/*-#*9)38-+-#*.-"#$4"$)#*"4#*\).D434'()#*493)#)"$4+4#*
pelos candidatos lotados;
7.2 no momento em que for constatada alguma divergência, o acadêmico será convocado para esclarecimentos, 
podendo, inclusive, ser excluído do Programa.
8 O candidato lotado munido do Termo de Compromisso de Estágio assinado pela sua Instituição de Ensino 
deverá comparecer na Unidade de estágio para iniciar o Programa de Estágio Não Obrigatório no dia e horário 
estabelecidos no Edital de Convocação da Secretaria Municipal de Saúde.
8.1 Será considerado desistente do Programa de Estágio, o candidato que não iniciar o Programa de Estágio Não 
V@3%24$M3%-<*"5-*#)"+-*4.)%$4*.-"$)#$4'5-*-&*E&#$%6.4$%04<*#4D0-*"-#*.4#-#*+)*J4D$4*E&#$%6.4+4*93)0%#$-#*)/*D)%G
9 As vagas surgidas por desistência após a lotação serão preenchidas até no máximo o dia 31/07/2021.

XVIII- Das Disposições Gerais
1 O certame será regulado por este Edital, organizado e executado pela Gerência de Recrutamento e Seleção 
da Coordenadoria de Concursos, Admissão e Acumulação da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da 
Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - FP/
SUBGGC/CGRH/CCAA/GRS.
1.1 a Gerência de Recrutamento e Seleção não se responsabiliza pela comercialização de apostilas referentes 
ao certame;
1.2 a legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos 
constitucionais, legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do certame.
2 O cronograma com as datas previstas da realização de todas as etapas encontra-se disponível no site http://

prefeitura.rio/web/portaldeconcursos.

2.1 dependendo da necessidade e conveniência da administração pública, o cronograma poderá sofrer 
alterações.
S*X*I&4DI&)3*$)/9-*9-+)3U#)UA*4"&D43*4* %"#.3%'5-<*93-04*-&*.-"0-.4'5-*+-*.4"+%+4$-<*+)#+)*I&)*0)3%6.4+4#*
falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos.
4 O Processo Seletivo será homologado pela Subsecretária de gente e gestão compartilhada, sendo o ato 
3)#9).$%0-*9&@D%.4+-*"-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*:%-*+)*;4")%3-*\GVG:%-G
N*_-+4#*4#*.-"0-.4'()#<*40%#-#*)*3)#&D$4+-#*#)35-*9&@D%.4+-#<*)].D&#%04/)"$)<*"-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*
Rio de Janeiro - D.O.Rio e disponibilizados no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos.

5.1 até a homologação do certame não haverá comunicação pessoal dirigida ao candidato.
5.1.1 o acompanhamento das publicações de Editais, avisos e comunicados relacionados ao certame é de res-
ponsabilidade exclusiva do candidato.
5.2 é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde a convocação dos candidatos para o processo de 
lotação.
5.2.1 o candidato habilitado deverá acompanhar as publicações referentes à convocação para o processo de 
D-$4'5-<*"-*\%A3%-*V6.%4D*+-*7&"%.89%-*+-*:%-*+)*;4")%3-*U*\GVG:!V*)*"-*site http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/
exibeConteudo?id=8084115.
Y*X#*+K0%+4#*-3%&"+4#*+4#* %"J-3/4'()#*+)#$)*,+%$4D*9-+)35-*#)3*+%3%/%+4#<*+)*>`*4*Y`* J)%34<*"4*h)31".%4*+)*
Recrutamento e Seleção, Rua Afonso Cavalcanti nº 455, Anexo, 10º andar - Ala B - Cidade Nova/RJ, das 10h às 
13h ou das 14h às 16h, ou através dos telefones 2976-1612 / 2976-1103.
6.1 não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização de 
93-04#<*@)/*.-/-*3)#&D$4+-#<*24@43%$-#<*"-$4#<*.D4##%6.4'5-<*.-"0-.4'()#*-&*-&$34#*I&4%#I&)3* 3)D4.%-"4+4#*
aos resultados das provas e do Processo Seletivo.
7 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação de todas 
as condições, exigências e prazos estabelecidos neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 
)0)"$&4%#*4+%$4/)"$-#*)*%"#$3&'()#*)#9).86.4#*9434*4*3)4D%a4'5-*+-*.)3$4/)<*4.)3.4*+4#*I&4%#*)#$)*"5-*9-+)3A*
alegar desconhecimento.
7.1 em virtude do poder-dever de autotutela da Administração Pública, consubstanciado na Súmula nº 473 do 
C&93)/-*_3%@&"4D*q)+)34D*)*+-*93%".89%-*+4*D)24D%+4+)<*4#*3)234#*6]4+4#*")#$)*,+%$4D*9-+)35-*#-J3)3*)0)"$&4%#*
alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, 
até a data da convocação dos candidatos para a etapa correspondente, circunstância que será mencionada por 
meio de outro Edital.
8 Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Subsecretária de gente e gestão compartilhada.
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ANEXO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENGENHARIA, PEDAGOGIA, 
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PESSOAS, TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA E TECNOLOGIA EM 
GESTÃO HOSPITALAR

1. Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Ética e Cidadania. 3. Humanização. 4. Gestão da Qualidade.

REFERÊNCIAS:
1. Sistema Único de Saúde (SUS)
BRASIL. Constituição da República Federativa Brasileira de 1988. Título VIII: Da Ordem Social. Capítulo II: 
Da Seguridade Social. Seção II - Da Saúde. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm (Acesso em: 05/10/2020).
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm (Acesso em: 05/10/2020).
2. Ética e Cidadania
X:XZ_,C<*,D4%")G*r$%.4*)*?%+4+4"%4G*7%"%#$=3%-*+4*,+&.4'5-G*C).3)$43%4*+)*,+&.4'5-*B3-6##%-"4D*)*_)."-DM2%.4<*
2013. Disponível em http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/LIVROS%20SEGURAN%C3%87A%20DO%20
TRABALHO/M%C3%B3dulo%20IV/19%20%C3%89tica%20e%20Cidadania/Livro_Etica%20e%20Cidadania.
pdf (Acesso em: 05/10/2020).
h,XoT!Z_V<*s%DD)#*CG*?%+4+4"%4<*-*+%3)%$-*+)*#)3*J)D%aG*!2&4%#*)*+)#%2&4%#<*4$=*I&4"+-t*S`*)+%'5-G*\%#9-"80)D*
em http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=86534 (Acesso 
em: 05/10/2020).
3. Humanização
BRASIL. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo norteador das práticas 
de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Núcleo Técnico 
da Política Nacional de Humanização. - Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf (Acesso em: 05/10/2020).
BRASIL. Política Nacional de Humanização - PNH. Brasília, 2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf (Acesso em 05/10/2020).
4. Gestão da Qualidade
ZV[X,C<*XG*BGL*BX[XZ<*qG*:G*q&"+4/)"$-#*9434*7)DH-3%4* +4*o&4D%+4+)*)/*C)30%'-#*+)*C4K+)G* F`*,+%'5-G*
CEDET, 2017.

ENFERMAGEM, FARMÁCIA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, SAÚDE 
COLETIVA, SERVIÇO SOCIAL E TERAPIA OCUPACIONAL

1. Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Direito à Saúde 3. Relações interpessoais, Ética e Cidadania. 4. 
Humanização. 5. Segurança do Paciente.

REFERÊNCIAS:
1. Sistema Único de Saúde (SUS)
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm (Acesso em: 05/10/2020).
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Documento Anexo. Estabelece 
as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html (Acesso em: 
05/10/2020).
PAIM, J. S. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, 
p.1723-1728, jun 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csc/v23n6/1413-8123-csc-23-06-1723.pdf. 
(Acesso em 05/10/2020).

2. Direito à Saúde
BRASIL. Carta dos direitos dos usuários da saúde. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/
Carta5.pdf (Acesso em 05/10/2020).

GOMES, R. et al. Gênero, direitos sexuais e suas implicações na saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 
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EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO
AVISO DE DISPONIBILIDADE DE BENS

Conforme disposto no Art. 31, §2º, Resolução CGM nº1642/2020, a Empresa Municipal de Informática S/A - 
IPLANRIO torna pública a disponibilidade para transferência entre as unidades da Administração Direta e Indireta 
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, os bens abaixo descritos, tendo por base sua situação de desuso, im-
prestabilidade e recuperação antieconômica. Caso haja interesse de algum ente deste Município, a expectativa 
de resposta será de até 10 dias úteis contados a partir deste aviso, devendo ser agendado horário para visita e 
avaliação dos bens através do telefone 3971-1816, ou através do e-mail: daf_iplanrio@rio.rj.gov.br.

Quantidade Descrição

114 CPU

15 Monitor

9 Z-$)@--b

28 Switch

19 Z-@3)4b

1 Scanner

4 Impressora

1 Micro-ondas
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, torna pública, conforme determinado pela Portaria E/CED nº 14, de 
21 de maio de 2014, a listagem de alunos concluintes do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos 
- EJA do PEJA II - bloco 2 e demais projetos implementados pela Secretaria Municipal de Educação, referente 
ao ano letivo de 2020.
No ano de 2020, não houve Conceito Global, em razão da implementação de normas educacionais adotadas, em 
caráter excepcional, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020, bem como da Deliberação CME 42/2020, que dispõe sobre a Reorganização Curricular e do 
Continuum Curricular aprovado pela Deliberação CME 43/2020 com respaldo na Lei 14040/2020.

RELAÇÃO DE CONCLUINTES DO 9º ANO DE 2020

UNIDADE ESCOLAR E/CRE (07.16.001) E.M. FRANCIS HIME

NOME DATA DE NASCIMENTO SEXO GBL

ALEXANDRE BRAGA MONSORES VITORINO 12/05/2005 M

AMANDA DE SOUZA REIS 12/10/2005 F

ANA CLARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 28/06/2006 F

ANA KAROLINA DE FARIA DOS SANTOS 14/03/2005 F

ANA LETÍCIA RIBEIRO CARVALHAES 13/09/2004 F

ANDRESSA COSTA MACETA DA ROCHA 10/08/2005 F

ANDRESSA FERNANDES DE ALCÂNTARA 14/10/2005 F

ANDREY DE ALMEIDA COSTA ASSUNÇÃO 01/06/2006 M

ANDREY MAIA NUNES 04/07/2006 M

ANNA BEATRIZ SACRAMENTO BARCELLOS SALLES 16/09/2005 F

ANNA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO 25/01/2006 F

ANNA CLARA DE MOURA DA SILVA LOPES 08/10/2005 F

ANNA CLARA GONÇALVES ASSUMPÇÃO 11/05/2005 F

ARTHUR DA CONCEIÇÃO FEITOSA 26/04/2006 M

ARTUR LUIS DE ARAÚJO SANTOS 22/09/2005 M

BRUNA DE ALMEIDA MOURA DE MELO 14/06/2005 F

BRUNO LIMA LUDUVICO 15/04/2006 M

CAIO DA SILVA RAMOS 22/11/2005 M

CARLOS GUILHERME MAGALHÃES FRÓES 04/10/2005 M

CAUÃ SALVINO GUIMARÃES 12/03/2006 M
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