Nº 155, segunda-feira, 14 de agosto de 2017
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 1, PETROBRAS/PSP RH 2017.1,
DE 11 DE AGOSTO DE 2017
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO
DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS
DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS realizará
Processo Seletivo Público para provimento de vagas e formação de
cadastro, mediante condições estabelecidas neste Edital.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 1.1 - O Processo
Seletivo Público será regido por este Edital e executado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 1.2 - O Processo Seletivo Público, até a
homologação dos resultados finais, será constituído de avaliação da
qualificação técnica dos(as) candidatos(as), representada por habilidades e conhecimentos aferidos por meio da aplicação de provas
objetivas, sendo as provas de conhecimentos básicos de caráter eliminatório e, em caso de empate, classificatório, e as provas de conhecimentos específicos de caracteres eliminatório e classificatório; e
de aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) pretos(as) ou pardos(as), conforme subitem 3.2. 1.3 - As
provas e aferições da veracidade da autodeclaração prestada por candidato(as) pretos(as) ou pardos(as) serão realizadas nas cidades de
provas vinculadas aos polos de trabalho correspondente, indicadas no
Anexo II. 1.4 - Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou
adequados nas cidades de realização das provas, estas poderão ser
realizadas em outras localidades. 1.4.1 - As eventuais alterações dos
locais de realização das provas, conforme subitem 1.4 deste Edital,
serão devidamente informadas por ocasião da convocação para a
realização das mesmas.1.5 - Nos locais indicados na coluna "Localidades" do quadro do Anexo II deste Edital, existem Unidades da
PETROBRAS abrangidas pelo polo de trabalho correspondente. O(A)
candidato(a) que vier a ser admitido(a) ou readmitido(a) poderá ser
inicialmente alocado(a) em qualquer uma dessas localidades, conforme o polo de trabalho. 1.6 - O(A) candidato(a) poderá ser alocado(a) em qualquer uma das localidades abrangidas pelo polo de
trabalho, conforme Anexo II, independentemente do domicílio do(a)
candidato(a) e/ou do local de realização das provas, de acordo com a
necessidade e conveniência da PETROBRAS.
2 - DOS CARGOS: 2.1 - Os cargos oferecidos, polos de
trabalho, vagas, cadastro esperado, localidades, cidades de provas,
requisitos, exemplos de atribuições e remuneração encontram-se especificados nos Anexos I, II e III.
3 - DAS RESERVAS DE VAGAS: 3.1 - Das vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PCD). 3.1.1 - As vagas reservadas às pessoas com deficiência encontram-se explicitadas no
Anexo I. 3.1.1.1 - Além das vagas previstas neste Edital, das que
vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste Processo
Seletivo Público, 5% (cinco por cento) serão providas na forma do
artigo 37, VIII, da Constituição Federal e do Decreto nº 3.298/1999,
alterado pelo Decreto nº 5.296/2004, nos termos da Súmula 377, do
Superior Tribunal de Justiça, da Lei nº 12.764/2012 e da Lei nº
13.146/2015, respeitado o cadastro esperado por cargo/polo de trabalho. 3.1.1.1.1 - Para os cargos/polos de trabalho em que não existe
previsão inicial de reserva de vaga para pessoas com deficiência, será
formado cadastro conforme disposto no Anexo I, o qual somente será
utilizado na hipótese do subitem 3.1.1.1. 3.1.2 - Para se inscrever
neste Processo Seletivo Público, na condição de pessoa com deficiência, o(a) candidato(a) deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se
pessoa com deficiência; b) encaminhar laudo médico (original ou
cópia autenticada), emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados da
data de publicação deste Edital, atestando a espécie e o grau ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, conforme definido no subitem 3.1.4.1.
Caso o(a) candidato(a) não envie o laudo médico com referência
expressa ao código correspondente da CID-10, não poderá concorrer
às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição. 3.1.3 - O(A) candidato(a) com deficiência
auditiva que necessitar utilizar aparelho auricular no dia das provas
deverá enviar laudo médico (original ou cópia autenticada) específico
para esse fim, conforme subitem 3.1.4.1. Caso o(a) candidato(a) não
envie o referido laudo, não poderá utilizar o aparelho auricular. 3.1.4
- O(A) candidato(a) com deficiência que, no ato de inscrição, não
declarar a opção de concorrer às vagas reservadas para pessoas com
deficiência e/ou não enviar laudo médico, conforme determinado nos
subitens 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4.1 e 3.1.5 deixará de concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência e não poderá interpor recurso
em favor de sua situação. 3.1.4.1 - O(A) candidato(a) que desejar
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá
postar correspondência, via SEDEX, ao Departamento de Concursos
da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio
Comprido - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20261-903), impreterivelmente,
até o dia 05/09/2017 (mencionando Processo Seletivo Público PETROBRAS PSP RH 2017.1), confirmando sua pretensão e anexando
documentos conforme subitens 3.1.2 e 3.1.3. 3.1.5 - Caso o(a) candidato(a) não envie a documentação exigida, não concorrerá às vagas
reservadas às pessoas com deficiência, mesmo que tenha assinalado
tal opção no Requerimento de Inscrição. 3.1.5.1 - O envio do laudo
médico é de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a). A FUNDAÇÃO CESGRANRIO e a PETROBRAS não se responsabilizam
por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo ao seu
destino. 3.1.6 - O laudo médico deverá ser legível, sob pena de não
ser considerado. 3.1.7 - Os(As) candidatos(as) que se declararem com
deficiência participarão deste Processo Seletivo Público em igualdade
de condições com os(as) demais candidatos(as) no que concerne ao
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao
horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exi-
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gidas para todos(as) os(as) demais candidatos(as). 3.1.8 - O(A) candidato(a) que se inscrever como pessoa com deficiência e obtiver
classificação dentro dos critérios estabelecidos neste Edital figurará
em lista específica de acordo com o cargo/polo de trabalho de sua
opção e também na listagem de classificação geral dos(as) candidatos(as) ao cargo/polo de trabalho de sua opção, onde constará a
indicação de que se trata de candidato(a) com deficiência, respeitado
o cadastro esperado por cargo/polo de trabalho, conforme Anexo I.
3.1.9 - A inobservância do disposto nos subitens anteriores acarretará
a exclusão do(a) candidato(a) da listagem específica das vagas reservadas às pessoas com deficiência e sua inclusão apenas na listagem geral, caso não tenha sido eliminado(a) deste Processo Seletivo
Público. A PETROBRAS convocará, então, o(a) próximo(a) candidato(a) com deficiência ou o(a) próximo(a) da lista geral, caso a
listagem de pessoas com deficiência do referido cargo/polo de trabalho já se tenha esgotado. 3.1.10 - Os(As) candidatos(as) aprovados(as) na condição de pessoas com deficiência serão convocados(as), por meio de documento de convocação enviado via postal
com aviso de recebimento, conforme necessidade e conveniência da
PETROBRAS, de acordo com a classificação obtida neste Processo
Seletivo Público, para avaliação por equipe multiprofissional, designada pela PETROBRAS, que emitirá parecer conclusivo sobre o
enquadramento ou não da sua deficiência à legislação definida no
subitem 3.1.1.1 e sobre a compatibilidade das atribuições do cargo
com a deficiência, observadas: a) as informações fornecidas pelo(a)
candidato(a) no ato da inscrição; b) a natureza das atribuições e
tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do ambiente
de trabalho à execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo(a)
candidato(a), de equipamentos ou outros recursos que habitualmente
utilize; e e) a Classificação Internacional de Doenças (CID-10).
3.1.10.1 - O(A) candidato(a) que não atender à convocação para
avaliação pela equipe multiprofissional será eliminado(a), sendo excluído(a) deste Processo Seletivo Público. 3.1.10.2 - Caso a deficiência do(a) candidato(a) não esteja enquadrada à legislação definida
no subitem 3.1.1.1, o(a) candidato(a) será excluído(a) da listagem
específica de pessoas com deficiência e constará apenas da listagem
geral, observado o subitem 10.2. 3.1.10.3 - A incompatibilidade das
atribuições do cargo com a deficiência do(a) candidato(a) acarretará
sua contraindicação e consequente eliminação deste Processo Seletivo
Público. 3.1.10.4 - O(A) candidato(a) tem prazo de até 3 (três) dias
úteis, contados a partir do dia posterior à comunicação de seu não
enquadramento e/ou sua contraindicação, para apresentar recurso,
com assessoria de especialista, ou não, a seu critério, contra parecer
conclusivo da equipe multiprofissional. 3.1.10.4.1 - O(A) candidato(a) não enquadrado(a) e/ou contraindicado(a) será comunicado(a)
dessa situação por meio de documento específico, enviado via postal
com aviso de recebimento, devendo ser considerada a data do recebimento da comunicação como base para a contagem do prazo para
apresentação do recurso mencionado no subitem 3.1.10.4. 3.1.10.4.2 Os recursos deverão ser apresentados pessoalmente pelo(a) candidato(a) ou por intermédio de procurador(a) legalmente constituído(a) na Unidade da PETROBRAS que conduziu a realização da
avaliação pela equipe multiprofissional, constando as seguintes informações: nome e endereço completos, telefone para contato, Cadastro de Pessoa Física (CPF), identidade, cargo/polo de trabalho,
classificação, motivo da eliminação e argumentação e/ou documentos
que poderão, a critério da Comissão Examinadora, servir como base
para justificar a reversão da eliminação. 3.1.10.4.3 - A Comissão
Examinadora deste Processo Seletivo Público constitui-se em última
instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão recursos adicionais. 3.1.11 - As vagas reservadas
para pessoas com deficiência que não forem providas serão revertidas
para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos(as) demais candidatos(as) aprovados(as), observada a ordem geral de classificação
por cargo/polo de trabalho. 3.2 - Das vagas reservadas aos candidatos
que se autodeclararem pretos ou pardos. 3.2.1 - As vagas reservadas
aos(às) candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as) ou pardos(as) encontram-se explicitadas no Anexo I. 3.2.1.1 - Somente haverá reserva
imediata de vagas para candidatos(as) autodeclarados pretos(as) ou
pardos(as) nos cargos/polos de trabalho com número de vagas igual
ou superior a 3 (três). 3.2.1.2 - Além das vagas previstas neste Edital,
das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste
Processo Seletivo Público, 20% (vinte por cento) serão providas na
forma da Lei nº 12.990/2014, respeitado o cadastro por cargo/polo de
trabalho e a alternância das convocações. 3.2.1.2.1 - Para os cargos/polos de trabalho em que não existe previsão inicial de reserva de
vaga para candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as) ou pardos(as),
será formado cadastro conforme disposto no Anexo I, o qual somente
será utilizado na hipótese do subitem 3.2.1.2. 3.2.2 - Para participar
deste Processo Seletivo Público na condição preto(a) ou pardo(a),
o(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, se autodeclarar como
tal, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 3.2.2.1 - A autodeclaração terá validade, exclusivamente, para este Processo Seletivo
Público, não podendo a mesma ser utilizada para outros processos de
qualquer natureza. 3.2.2.2 - As informações prestadas no momento da
inscrição são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), respondendo, nos termos da Lei, por qualquer falsidade. 3.2.2.3 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o(a) candidato(a) será eliminado(a) do Processo Seletivo Público e, se tiver sido admitido(a)
ou readmitido(a), ficará sujeito(a) à anulação de seu contrato de
trabalho, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis, conforme previsto pelo artigo 2º, parágrafo único,
da Lei nº 12.990/2014. 3.2.2.4 - O(A) candidato(a) que, quando da
inscrição, não declarar a opção em concorrer às vagas reservadas aos
candidatos(as) pretos(a) ou pardos(as), concorrerá apenas às vagas
destinadas à ampla concorrência. 3.2.3 - Os(As) candidatos(as) que,
na inscrição, se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as) concorrerão
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concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, bem como às de pessoa com deficiência caso se declarem, também, como tal, de acordo com a sua classificação no
Processo Seletivo Público. 3.2.4 - Os(As) candidatos(as) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as) participarão deste Processo Seletivo Público em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as) no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos
critérios de aprovação, ao horário, ao local de aplicação das provas e
às notas mínimas exigidas para todos(as) os(as) demais candidatos(as). 3.2.5 - Após a etapa de qualificação técnica e antes da
homologação do resultado final, os(as) candidatos(as) que tenham, na
inscrição, se autodeclarado pretos(as) ou pardos(as) e tenham obtido
nas provas objetivas a pontuação requerida para aprovação, serão
convocados(as) para aferição da veracidade da autodeclaração prestada, nos termos do subitem 3.2.5.1. 3.2.5.1 - A convocação se dará
por ordem de classificação e em quantitativo equivalente ao dobro do
cadastro esperado para candidatos(as) pretos(as) ou pardos(as), por
cargo/polo de trabalho, conforme Anexo I. 3.2.5.2 - A veracidade da
autodeclaração será verificada por Comissão específica designada pela Petrobras para este fim. 3.2.5.3 - Para o procedimento de verificação, os(as) candidatos(as) que se autodeclararam pretos(as) ou
pardos(as) deverão se apresentar pessoalmente perante a Comissão,
sendo especificamente convocados para este fim. 3.2.5.4 - A convocação para o procedimento de aferição de veracidade da autodeclaração será realizada por meio de Edital específico a ser divulgado em 31/10/2017, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO
(www.cesgranrio.org.br). 3.2.5.5 - Os(as) candidatos(as) que não atenderem à convocação para o procedimento de verificação tratado neste
item serão eliminados(as) do presente Processo Seletivo Público.
3.2.5.6 - O procedimento de verificação será filmado para fins de
registro de avaliação e tais filmagens serão de uso exclusivo da
Petrobras. Serão eliminados(as) do presente Processo Seletivo Público
os(as) candidatos(as) que se recusarem a assinar o termo de autorização da filmagem e/ou que se retirarem do procedimento de
verificação sem autorização. 3.2.5.7 - Para aferição da veracidade da
autodeclaração serão considerados pela Comissão apenas os aspectos
fenotípicos dos(as) candidatos(as). 3.2.5.8 - A Comissão Específica
será composta por 5 (cinco) membros, distribuídos por gênero, cor e,
preferencialmente, naturalidade. 3.2.5.9 - Será considerado(a) como
preto(a) ou pardo(a) o(a) candidato(a) que assim for reconhecido por
pelo menos 2 (dois) membros da Comissão avaliadora. 3.2.5.10 Os(as) candidatos(as) que não forem considerados(as) pretos(as) ou
pardos(as) pela Comissão avaliadora serão eliminados(as) do presente
Processo Seletivo Público, conforme previsto na Lei nº 12.990/2014.
3.2.5.11 - O(A) candidato(a) não enquadrado(a) como preto(a) ou
pardo(a) pela Comissão avaliadora será comunicado(a) dessa situação
no site da Fundação Cesgranrio, em até dois dias úteis após a aferição
pela Comissão. 3.2.5.11.1 - O(A) candidato(a) terá prazo de até 3
(três) dias úteis, contados a partir do dia posterior à divulgação no site
da Fundação Cesgranrio da decisão quanto ao seu não enquadramento, para apresentar recurso. 3.2.5.11.2 - Os recursos deverão ser
apresentados por meio do campo de Interposição de Recursos, na
página referente a este Processo Seletivo Público, no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br). 3.2.5.11.3 - Após o período indicado
no subitem 3.2.5.11.1, não serão aceitos recursos adicionais.
3.2.5.11.4 - Os recursos serão analisados por Comitê Recursal específico, designado pela Petrobras e composto por 5 (cinco) membros. 3.2.5.11.5 - Terá o recurso deferido e, portanto, será considerado(a) como preto(a) ou pardo(a), o(a) candidato(a) que assim for
reconhecido por pelo menos 2 (dois) membros do Comitê Recursal.
3.2.5.11.6 - As decisões dos recursos serão disponibilizadas na página
da Fundação Cesgranrio, na área pessoal do(a) candidato(a).
3.2.5.11.7 - O Comitê Recursal específico constitui-se em última
instância para recursos relativos à participação de candidato(a) na
condição de preto(a) ou pardo(a), sendo soberano em suas decisões.
3.2.5.12 - O não enquadramento do(a) candidato(a) como preto(a) ou
pardo(a) pelas Comissões avaliadoras previstas neste item não se
configura em ato discriminatório de qualquer natureza. 3.2.5.13 - As
avaliações das Comissões previstas neste item quanto ao enquadramento ou não do(a) candidato(a) como preto(a) ou pardo(a) terão
validade apenas para este Processo Seletivo Público. 3.2.6 - O(A)
candidato(a) que se inscrever como preto(a) ou pardo(a) e obtiver
classificação e aprovação dentro dos critérios estabelecidos neste Edital figurará em lista específica de acordo com o cargo/polo de trabalho de sua opção e também na listagem de classificação geral
dos(as) candidatos(as) ao cargo/polo de trabalho de sua opção, observado os limites previstos pelos subitens 3.2.1.2.1, 10.2 e Anexo I.
3.2.7 - Somente figurarão na listagem específica final de candidatos(as) pretos(as) ou pardos(as) aprovados(as) no presente Processo
Seletivo Público, o(a) candidato(a) que: a) tiver se autodeclarado
como preto(a) ou pardo(a) no momento da inscrição; b) for aprovado(a) na etapa de qualificação técnica e obtenha classificação que
o(a) habilite para a etapa de verificação da autenticidade da autodeclaração, conforme subitem 3.2.5 deste Edital; c) tiver a veracidade da autodeclaração confirmada pela Comissão avaliadora,
conforme subitem 3.2.5 e seguintes deste Edital; d) for abrangido(a)
pelo cadastro, nos termos do previsto pelos subitens 3.2.1.2.1, 10.2 e
Anexo I deste Edital; e) cumprir todos os demais atos previstos neste
Edital. 3.2.8 - Os(As) candidatos(as) pretos(as) ou pardos(as) admitidos(as) dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados(as) para efeito do preenchimento das
vagas reservadas. 3.2.9 - Em caso de desistência ou eliminação de
candidato(a) preto(a) ou pardo(a) aprovado(a) em vaga reservada, a
vaga será preenchida pelo(a) candidato(a) preto(a) ou pardo(a) posteriormente classificado(a). 3.2.10 - As vagas reservadas para candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as) ou pardos(as) que não forem
providas, serão revertidas para a ampla concorrência e preenchidas
pelos(as) demais candidatos(as) aprovados(as), observada a ordem
geral de classificação por cargo/polo de trabalho.
4 - DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA AD-
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