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Instrumento Contratual denominado "Segundo Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão de Geração nº 25/2000-ANEEL". Contratante:
Romeu Donizete Rufino, Diretor-Geral da ANEEL. Pela concessio-
nária: Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro, Diretor Presidente, e Jorge
Paglioli Jobim, Diretor de Geração. Testemunhas: Ana Cláudia Cirino
dos Santos e Hélvio Neves Guerra. Data da Assinatura: Brasília, 23
de novembro de 2017.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº
043/1999-ANEEL. Contratante: A União, por intermédio da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Contratada: Companhia São
Patrício de Geração e Transmissão de Energia Elétrica S. A., inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 18.433.682/0001-91. Processo nº
48100.001153/1996-33. Objeto: Quarto Termo Aditivo ao Contrato de
Concessão nº 043/1999-ANEEL que tem por objetivo formalizar a
inclusão da Subcláusula Nona na Cláusula Sétimo do Instrumento
Contratual denominado "Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Con-
cessão nº 043/1999". Contratante: Romeu Donizete Rufino, Diretor-
Geral da ANEEL. Pela concessionária: Ricardo de Pina Martin, Di-
retor Presidente, e Jonas Borges, Diretor Econômico Financeiro. Pelos
acionistas controladores: Ricardo de Pina Martin. Testemunhas: Ana
Cláudia Cirino dos Santos e Hélvio Neves Guerra. Data da As-
sinatura: Brasília, 23 de novembro de 2017.

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E
CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n. 21/2017, oriunda do Pregão Eletrônico n. 24/2017, cujo objeto
é o Registro de Preços para fornecimento e instalação de cortinas tipo painel em tela
microperfurada, instaladas em trilhos de alumínio com três canaletas na cor branca,
conforme as especificações do Edital e seus Anexos. Processo n. 48500.004077/2017-09,
modalidade de licitação: Pregão Eletrônico. Vigência: 12 (doze) meses contados do dia
29/11/2017, encerrando-se em 28/11/2018, com adjudicação do objeto à seguinte em-
presa:
Nº DA ATA EMPRESA /CNPJ VALOR (R$)

21/2017 PERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIA-
NAS E CORTINAS LTDA.
CNPJ/MF n. 72.525.165/0001-98

255.000,00
(duzentos e
cinquenta e
cinco mil
reais)

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2017

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 48500004644201638. , publicada no D.O.U de
25/09/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de solução de
sistema de CFTV monitoramento eletrônico interno e externo do
complexo predial ANEEL/ANP, conforme especificações do Edital e
seus anexos. Novo Edital: 01/12/2017 das 08h00 às 12h00 e de14h00
às 17h59. Endereço: Sgan 603 Modulo j Sala 109 Asa Norte - BRA-
SILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 01/12/2017 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2017, às
15h00 no site www.comprasnet.gov.br.

UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente

(SIDEC - 30/11/2017) 323028-32210-2017NE800006

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9039/2017 - UASG 323031

Nº Processo: 48610006191201718. PREGÃO SISPP Nº 35/2017.
Contratante: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS-NA-
TURAL E BIOCOMBUSTI. CNPJ Contratado: 03118191000189.
Contratado : PREMIER EVENTOS LTDA -.Objeto: Prestação de
serviços sob demanda de organização e apoio a eventos a serem
realizados com a participação ou promoção da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP em todo território
nacional e no exterior. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
29/11/2017 a 29/11/2018. Valor Total: R$2.799.998,00. Fonte:
250322051 - 2017NE801125. Data de Assinatura: 29/11/2017.

(SICON - 30/11/2017) 323031-32205-2017NE800092

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A

EXTRATO DO CONTRATO Nº ECE-DJS-1256/2017

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO-
BRAS. CONTRATADA: LG Comércio e Serviços Eireli. OBJETO:
Aquisição de Material de Escritório e Expediente. ESPÉCIE: Con-
trato nº ECE-DJS-1256/2017. VALOR: R$ 34.496,71 (trinta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02, decreto 5.450/05, lei
8.666/93 (Pregão Eletrônico DJS Nº 14/2017). VIGÊNCIA: 04 (qua-
tro) meses. CRÉDITO: 1127120100. DATA DE ASSINATURA:
30/11/2017. SIGNATÁRIOS: Diretor da ELETROBRAS e Repre-
sentante Legal da CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº ECE-DJS-1261/2017

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO-
BRAS. CONTRATADA: Parco Papelaria Ltda.. OBJETO: Aquisição
de Papel Apergaminhado Branco A4. ESPÉCIE: Contrato nº ECE-
DJS-1261/2017. VALOR: R$ 53.760,00 (cinquenta e três mil, se-
tecentos e sessenta reais). FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10.520/02,
decreto 5.450/05, lei 8.666/93 (Pregão Eletrônico DJS Nº 26/2016).
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. CRÉDITO: 1127120100. DATA
DE ASSINATURA: 29/11/2017. SIGNATÁRIOS: Diretor da ELE-
TROBRAS e Representante Legal da CONTRATADA.

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 148/2017

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO-
BRAS; CONTRATADA: Ágora Produção de Eventos Eireli - ME;
OBJETO: Prestação de serviços de planejamento, estratégia, orga-
nização, coordenação, execução e avaliação de eventos, com a via-
bilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para o
evento "Coletiva de Imprensa", realizado em 14 de novembro de
2017, no Rio de Janeiro; ESPÉCIE: OS Nº 148/2017; VALOR: R$
5.230,00 (cinco mil, duzentos e trinta reais). FUNDAMENTO LE-
GAL: Decreto 7.892/13, lei 10.520/02, decreto 5.450/05 e lei
8.666/93 (Pregão Eletrônico DJS n° 05/2017). PRAZO DE VIGÊN-
CIA: 30 (trinta) dias. CRÉDITO: 6151110400. DATA DE ASSI-
NATURA: 09/11/2017. SIGNATÁRIOS: Gestor do Serviço, Gerente
de Comunicação e Relações Institucionais da ELETROBRAS e Re-
presentante Legal da CONTRATADA.

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 149/2017

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO-
BRAS; CONTRATADA: Ágora Produção de Eventos Eireli - ME;
OBJETO: Prestação de serviços de planejamento, estratégia, orga-
nização, coordenação, execução e avaliação de eventos, com a via-
bilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para o
evento "Workshop de Materialidade", realizado em 16 de novembro
de 2017, no Rio de Janeiro; ESPÉCIE: OS Nº 149/2017; VALOR: R$
16.315,00 (dezesseis mil, trezentos e quinze reais). FUNDAMENTO
LEGAL: Decreto 7.892/13, lei 10.520/02, decreto 5.450/05 e lei
8.666/93 (Pregão Eletrônico DJS n° 05/2017). PRAZO DE VIGÊN-
CIA: 30 (trinta) dias. CRÉDITO: 6151110400. DATA DE ASSI-
NATURA: 09/11/2017. SIGNATÁRIOS: Gestor do Serviço, Gerente
de Comunicação e Relações Institucionais da ELETROBRAS e Re-
presentante Legal da CONTRATADA.

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº 153/2017

CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO-
BRAS; CONTRATADA: Ágora Produção de Eventos Eireli - ME;
OBJETO: Prestação de serviços de planejamento, estratégia, orga-
nização, coordenação, execução e avaliação de eventos, com a via-
bilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para o
evento "Energy Efficiency Training Week for Latin America", rea-
lizado em 16 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro; ESPÉCIE: OS
Nº 153/2017; VALOR: R$ 11.460,00 (onze mil, quatrocentos e ses-
senta reais). FUNDAMENTO LEGAL: Decreto 7.892/13, lei
10.520/02, decreto 5.450/05 e lei 8.666/93 (Pregão Eletrônico DJS n°
05/2017). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. CRÉDITO:
6151110400. DATA DE ASSINATURA: 22/11/2017. SIGNATÁ-
RIOS: Gestor do Serviço, Gerente de Comunicação e Relações Ins-
titucionais da ELETROBRAS e Representante Legal da CONTRA-
TA D A .

b. Escolaridade - a partir do 9º ano do ensino fundamental;
c. Estar matriculado no ensino fundamental ou médio, caso

não o tenha concluído;
d. Não estar cursando ou ter concluído qualquer outro curso

de aprendizagem;
1.4. A operacionalização desse curso, objeto do Edital, se

desenvolverá mediante atividades teóricas e práticas, em conformi-
dade com o plano de curso, conforme abaixo:

1.4.1. Nas instalações do SENAI Laranjeiras, onde se dará as
atividades teóricas e práticas em ambientes pedagógicos, comple-
mentando com a prática profissional nas Unidades Operacionais da
Eletrobras.

1.5. A prática profissional na empresa contratante obedecerá
rigorosamente o que está disposto no Decreto 5598/2005 e o Decreto
6.481/2008 no que se referem à proibição de atividades em ambientes
insalubres e perigosos ao menor de 18 anos, salvo nas condições
estabelecida pelos mencionados dispositivos.

1.5.1. A prática profissional será concomitante ao curso de
formação do SENAI, porém só terá início após a conclusão do mó-
dulo básico e das duas primeiras unidades do módulo introdutório;

1.6. Para os aprendizes portadores de deficiência serão re-
servadas 5% (cinco por cento) das vagas existentes neste processo.

2. JORNADA DE APRENDIZAGEM E BENEFÍCIOS
2.1. Os candidatos habilitados em todas as etapas da seleção

serão convocados, em função das vagas existentes, para cumprimento
da cota a que se refere o art. 429 da CLT e obedecendo à ordem de
classificação, a assinar contrato de aprendizagem com a Eletrobras,
regido pelos preceitos da CLT e amparado na Lei n° 10.097/2000 e
no Decreto n° 5.598/2005, sujeitando-se às normas internas vigentes
na empresa.

2.2. Remuneração: salário mínimo-hora (piso regional).
2.3. Além da remuneração especificada, a empresa oferece

como benefícios: auxílio transporte e auxílio-alimentação ou auxílio-
refeição.

2.4. A jornada de aprendizagem será de 4 (quatro) horas
diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, vedadas a prorrogação
e a compensação de jornada.

2.5. O contrato de aprendizagem terá duração de aproxi-
madamente 12 meses.

3. REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO DO JOVEM
APRENDIZ:

3.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, aos se-
guintes requisitos:

a. ter sido aprovado e classificado em todas as etapas desta
seleção, na forma estabelecida neste Edital, seus anexos e em suas
retificações;

b. ter nacionalidade brasileira;
c. ter no mínimo quatorze anos completos na data da ad-

missão;
d. ter no máximo 18 anos na data prevista para admissão (a

idade máxima prevista não se aplica a aprendizes portadores de de-
ficiência);

e. possuir o pré-requisito exigido para ocupar a vaga de
aprendizagem, conforme constante no item 1,3. do presente Edital;

f. ser considerado APTO em todos os exames médicos pré-
admissionais a serem realizados pela Eletrobras, conforme rotina es-
tabelecida pela empresa, devendo o candidato se submeter aos exa-
mes clínicos e laboratoriais relacionados no Anexo IV deste Edital, os
quais correrão às expensas da ELETROBRAS.

g. apresentar desenvolvimento físico, moral e psicológico
compatível com a formação técnico-profissional metódica objeto do
contrato de aprendizagem.

h. não ter participado de programa de aprendizagem, in-
clusive no Programa Jovem Aprendiz promovido pela Eletrobras.

3.1.1. O candidato que estiver concorrendo na condição de
portador de deficiência deverá, em caso de convocação para a fase de
pré-admissional, submeter-se-á a exames médicos complementares
realizados por equipe multiprofissional da Eletrobras, que terá decisão
terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou
não.

3.2 Exames médicos complementares, no caso de indicação
médica, além daqueles especificados no Anexo IV deste Edital, po-
derão ser solicitados por ocasião dos exames médicos pré-admis-
sionais e também correrão a expensas da Eletrobras.

EDITAL Nº 1, DE 30 DE NOVEMBRO DE DE 2017
PROCESSO SELETIVO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

As Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS -
CNPJ n° 00.01.180/0002-07, com base na Lei n°10.097/2000 e no
Decreto n° 5.598/2005, tornam pública a realização de processo se-
letivo, por meio do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - CNPJ n° 33.564.543/0001-90, visando o preenchimento
de 30 vagas para o Programa de Aprendizagem da Eletrobras.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A seleção será regida por este Edital, seus Anexos e

eventuais retificações, caso existam, e sua execução caberá ao SENAI
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência
o horário do Rio de Janeiro.

1.3. O Candidato deverá, antes de efetuar a inscrição, co-
nhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos, quanto;

a. Idade - entre 14 e 18 anos completos na data de admissão
(a idade máxima prevista não se aplica a aprendizes portadores de
deficiência);

4. SELEÇÃO
4.1. O processo seletivo será composto das etapas relacionadas no quadro abaixo, com as respectivas datas, horários e local

determinado.

E TA PA S D ATA HORÁRIO LOCAL
Publicação e divulgação do Edital 01/12/2017 A definir Diário Oficial da União, SENAI Laran-

jeiras e site da Eletrobras
Inscrição dos candidatos 08/12/2017 09h00min à 16h00min SENAI - Rua Esteves Junior, 47 - La-

ranjeiras
Prova Escrita e entrega de documentação para pon-
tuação extra (Declaração de baixa renda e Compro-

vação de escolaridade de escola pública).

13/12/2017 9h as 12h SENAI - Rua Esteves Junior, 47 - La-
ranjeiras

Divulgação do resultado da prova, pontuação extra,
classificados e lista de espera

20/12/2017 A definir Diário Oficial da União, SENAI Laran-
jeiras e site da Eletrobras

Contratação 02/01/2018
a

26/01/2018

09h00min à 16h00min Eletrobras

Assinatura do contrato de aprendizagem 30/01/2018 9h Eletrobras
Matricula no SENAI, início do curso de aprendiza-

gem Reunião de Responsáveis e Familiares
01/02/2018 13h Rua Esteves Junior, 47 - Laranjeira SE-

NAI - Rua Esteves Junior, 47 - Laran-
jeiras s
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4.2. A seleção será composta de Prova Escrita de Língua
Portuguesa e Matemática, de caráter eliminatório e classificatório,
cujo conteúdo programático está relacionado no Anexo III deste edi-
tal.

4.3. Apenas poderão realizar a Prova Escrita, aqueles can-
didatos que apresentarem o comprovante de inscrição deste processo
seletivo.

4.4. As provas serão aplicadas nas instalações do SENAI
Laranjeiras, que será responsável pela aplicação e correção das mes-
mas.

5. INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma

descrita neste Edital e serão gratuitas.
5.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá co-

nhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos
exigidos para o ingresso no programa.

5.2. As inscrições para o processo seletivo para o ingresso
nos cursos de aprendizagem estarão abertas, exclusivamente, no dia
08/12/2017, no horário de 9h as 16h, considerando-se o horário ofi-
cial do Rio de Janeiro, unicamente no posto de atendimento do
SENAI Laranjeiras, localizado na Rua Esteves Junior, 47 - Laran-
jeiras - Rio de Janeiro/RJ.

5.3. Na inscrição, o candidato receberá manual contendo
informações resumidas sobre o processo seletivo e sobre a Instituição
de Ensino (SENAI Laranjeiras) que realizará o curso de aprendi-
zagem.

5.4. A inscrição deverá ser efetuada pessoalmente pelo in-
teressado e no caso do candidato menor deverá ser efetuada acom-
panhada pelo responsável legal, sendo este responsável legal munido
de documentação comprobatória (documento de identidade que iden-
tifique o grau de parentesco com o menor e, se for o caso, o termo de
guarda).

5.5. Para realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar
original dos seguintes documentos:

a. Original da cédula de identidade dentro da validade;
b. Original do CPF do próprio candidato;
c. Comprovante de escolaridade, constando série e turno em

que está matriculado (declaração emitida no máximo 30 dias antes da
inscrição) ou histórico ou certidão.

d. Comprovante de residência;
e. Certificado de reservista para os jovens acima de 18

anos;
f. Carteira de trabalho;
g. Título de eleitor para os jovens acima de 18 anos.
5.6. No ato da inscrição, a Ficha de Inscrição estará dis-

ponível no SENAI Laranjeiras.
5.7. Impreterivelmente no ato da inscrição, todos os pré-

requisitos, de acordo com o disposto no item 1.3 do presente Edital e
associado à vaga, deverão ser comprovados, sendo impedido de rea-
lizar a inscrição nesta seleção aquele que não apresentar a devida
comprovação.

5.8. No ato da inscrição, o candidato receberá orientações a
respeito da entrega, no dia da prova, da Declaração de baixa renda,
conforme Anexo V e Comprovação de escolaridade de escola pública,
se for o caso.

5.9. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital
e em seus Anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento.

5.10. O candidato somente será considerado inscrito nesta
seleção após ter cumprido todas as instruções descritas neste Edital e
todos os seus Anexos.

6. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
6.1. Aos candidatos com deficiência serão reservados 5%

(cinco por cento) do total das vagas oferecidas neste processo se-
letivo, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Fe-
deral, o Decreto 3.298, de 20.12.99 e suas alterações, e o Decreto
5.296/04 e suas alterações.

6.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se
enquadrarem nas categorias discriminadas nos Decretos 3.298/99 e
5.296/04.

6.3. No ato da inscrição, o candidato com deficiência, deverá
declarar na Ficha de Inscrição essa condição e a deficiência da qual é
portador, bem como se deseja concorrer às vagas destinadas aos
deficientes.

6.4. O candidato portador de deficiência que, no ato da
inscrição, não declarar essa condição, não poderá interpor recurso em
favor de sua situação.

6.5. No caso de aprovação e classificação no processo se-
letivo, quando o candidato for convocado para as comprovações ne-
cessárias, deverá apresentar à equipe responsável pela avaliação das
condições de saúde, o laudo médico (original) atestando a espécie e o
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código cor-
respondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem
como a provável causa da deficiência. Esse laudo será retido e ficará
anexado ao processo do pré-admissional, para possíveis auditorias.

6.6. Caso a deficiência declarada na ficha de inscrição, não
se comprove, o candidato será eliminado da lista de aprovados por-
tadores de deficiência e reclassificado na lista geral de aprovados, de
acordo com sua pontuação.

6.7. Na falta de candidatos aprovados para as vagas re-
servadas aos portadores de deficiência, estas serão preenchidas pelos
demais candidatos, com estrita observância da ordem de classifi-
cação.

6.8. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições
especiais previstas no Decreto 3.298/99, participarão do processo
seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que
se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de apro-
vação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos.

6.9. As condições especiais solicitadas pelo candidato para o
dia da prova serão analisadas e atendidas, segundo critérios de via-
bilidade e razoabilidade, sendo comunicado do atendimento ou não de
sua solicitação quando da Inscrição.

6.10. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem
pessoas com deficiência, se aprovados no processo seletivo, terão
seus nomes publicados na lista geral dos aprovados, de acordo com a
pontuação obtida e em lista à parte.

7. PROVA ESCRITA
7.1. A Prova Escrita será composta de questões do tipo

objetiva.
7.2. Todas as questões serão igualmente distribuídas entre as

disciplinas de:
a. Língua Portuguesa;
b. Matemática.
7.3. Cada questão corresponderá a apenas uma única resposta

correta.
7.4. A pontuação por disciplina e o mínimo de pontos para

aprovação estão descritos no Anexo II deste Edital.
7.5. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo

III deste Edital.
8. REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA
8.1. A Prova Escrita será realizada no SENAI Laranjeiras,

localizado no endereço Rua Esteves Junior, nº 47, bairro Laranjeiras,
Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/12/2017, às 9:00 horas da manhã.

8.2. Qualquer alteração quanto ao local e dia de realização
da prova escrita será informada aos candidatos no dia da inscrição.

8.3. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, ao
término desse período será recolhido o conjunto.

8.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para
prestar a Prova com antecedência de 90 (noventa) minutos do horário
previsto para o fechamento dos portões de acesso ao local de prova,
munido de:

a. Comprovante de Inscrição;
b. Documento oficial e original de identidade, contendo fo-

tografia e assinatura (será exigida a apresentação do documento ori-
ginal, não sendo aceitas fotocópias, ainda que autenticadas);

c. Caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul, lápis
borracha e régua;

8.4.1. O candidato que não apresentar documento oficial de
identidade não realizará as provas.

8.4.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar
documento oficial de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá ser apresentado documento que comprove o registro do fato
em órgão policial, expedido no máximo em 30 dias, sendo o can-
didato submetido à identificação especial, compreendendo coleta de
dados e de assinaturas em formulário próprio.

8.4.3. Somente poderão realizar a Prova Escrita aqueles can-
didatos que apresentarem o comprovante de inscrição do processo
seletivo.

8.5. É expressamente proibido ao candidato portar no am-
biente da realização da prova, qualquer tipo de aparelho eletrônico e
de comunicação, sendo o candidato excluído do processo seletivo em
caso desta ocorrência.

8.6. O candidato não poderá portar também, no ambiente da
realização da prova, relógio, óculos escuros ou quaisquer acessórios
tais como chapéu, boné, gorro etc.

8.7. O candidato deverá comparecer no local de prova com
vestuário adequado às normas do SENAI, não sendo permitido a
entrada de candidatos de bermuda, camiseta, short, mini saia, mini
blusa, sandália e chinelo.

8.8. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para
a Prova Escrita. O não comparecimento, qualquer que seja a alegação,
acarretará a eliminação automática do candidato.

8.9. Não será permitido ao candidato entrar no local de
realização das provas após o horário previsto para o fechamento dos
portões.

8.10. Após conferência do documento de identidade, o can-
didato assinará a lista de presença e receberá do fiscal uma única via
da Prova Escrita.

8.11. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-
se do local de prova, sem autorização e acompanhamento da fis-
calização.

8.12. O candidato deverá conferir as informações contidas no
material recebido e, caso identifique algum erro, este deverá ser
informado ao fiscal de prova.

8.13. O candidato deverá responder de forma objetiva às
questões da Prova Escrita, marcando apenas uma única resposta, no
espaço apropriado, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével
preta ou azul.

8.14. O candidato somente poderá ausentar-se do ambiente,
onde estiver realizando as provas, depois de decorridos 40 (quarenta)
minutos de inicio da realização das mesmas.

8.15. O preenchimento da Prova Escrita será de inteira res-
ponsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade
com as instruções contidas em cada questão.

8.16. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregá-la,
obrigatoriamente, ao fiscal da prova.

8.17. Os três últimos candidatos deverão permanecer no local
de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição
em Ata de suas respectivas assinaturas.

8.18. Ao término da prova, aqueles candidatos que desejarem
a pontuação extra, conforme Anexo II deste edital, deverão apresentar
e entregar a documentação pertinente abaixo:

8.18.1. Declaração de Escolaridade, emitida 30 dias antes da
data de realização da prova, ou Certificado de conclusão do ensino
fundamental ou médio, para os candidatos que não estejam estudando,
ambos emitidos por Instituição de Ensino Pública.

8.18.2. Declaração de baixa renda, conforme anexo V.

8.19. Será eliminado desta seleção o candidato que:
8.19.1. Chegar ao local de prova após o fechamento dos

portões;
8.19.2. Durante a realização da prova, for surpreendido em

comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada;
8.19.3. Portar no ambiente da realização da prova, qualquer

tipo de aparelho eletrônico e de comunicação, sendo o candidato
excluído do processo seletivo em caso desta ocorrência.

8.19.4. Utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas
calculadoras e similares, telefones celulares ou qualquer tipo de con-
sulta durante o período de realização de sua prova, quer seja na sala
de prova ou nas dependências do seu local de prova;

8.19.5. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou
inexata;

8.19.6. Desrespeitar membro da equipe de fiscalização, assim
como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade ne-
cessária à realização da prova;

8.19.7. Descumprir qualquer das instruções contidas na capa
da prova;

8.19.8. Não realizar a prova, ausentar-se do local de prova
sem justificativa ou sem autorização, após ter assinado a lista de
presença;

8.19.9. Deixar de devolver a Prova Escrita ou de assinar a
lista de presença;

8.19.10. Não atender às determinações do presente Edital e
de seus Anexos.

8.20 Ao SENAI Laranjeiras caberá disponibilizar as ins-
talações físicas, bem como aplicar as provas e zelar pelo cumpri-
mento das regras estabelecidas por esse edital no que se refere à sua
aplicação.

9. CLASSIFICAÇÃO
9.1. A pontuação total da Prova Escrita será de 20 (Vinte)

pontos, subdivididos igualmente por cada disciplina:
9.1.1. Língua Portuguesa - 10 (dez) pontos; e
9.1.2. Matemática - 10 (dez) pontos.
9.2. Estará automaticamente eliminado desta seleção aquele

candidato que obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) dos
acertos em pelo menos uma das citadas disciplinas.

9.3. Será outorgada a seguinte pontuação extra para aqueles
candidatos que comprovarem documentalmente as seguintes situa-
ções:

9.3.1. Ser aluno de escola pública - 5 (cinco) pontos; e
9.3.2. Atestar baixa renda - 5 (cinco) pontos.
9.3.3. O falseamento das informações referentes à documen-

tação solicitada para atribuição de pontuação extra, implica em eli-
minação do candidato do processo seletivo ou desligamento do Pro-
grama, caso o candidato seja aprovado.

10. A nota final do candidato será calculada considerando-se
o somatório algébrico da pontuação obtida na Prova Escrita, res-
peitando-se a pontuação mínima exigida no item 9.2 deste Edital,
acrescidas da pontuação adicional de que trata o item 9.3 deste Edi-
tal.

10.1. Ficará sob responsabilidade do SENAI Laranjeiras a
correção das provas escritas e a conferencia dos comprovantes para
pontuação extra, conforme previsto nesse Edital.

10.2. A Classificação final respeitará os seguintes critérios:
10.3. Serão primeiramente classificados os 2 (dois) primeiros

candidatos aprovados às vagas de PcD, de acordo com item 1.6. Caso
uma das vagas ou ambas não sejam preenchidas em função da não
classificação de candidatos PcD, elas serão consideradas vagas de
Ampla Concorrência;

10.4. Em caso de empate, serão obedecidos, nessa ordem, os
seguintes critérios de desempate:

a. Ter comprovado baixa renda, conforme Anexo V;
b. Ser aluno de escola pública;
c. A maior nota em Língua Portuguesa;
d. A maior nota em Matemática;
e. O candidato que apresente a maior idade;
f. Ordem de inscrição no processo seletivo.
10.5. Formarão a lista de aprovados, os candidatos clas-

sificados dentro do número de vagas estabelecidas no Anexo I deste
Edital;

10.6. Além da lista de aprovados, será formada uma lista de
espera de 1/3 do quantitativo de vagas.

10.7. Os demais candidatos que não forem incluídos nas
listas descritas nos itens 10.5. e 10.6. serão desclassificados.

10.8. Os candidatos classificados na lista de espera, ou seja,
os que não estiverem dentro do número de vagas, definido no Anexo
I deste Edital, aguardarão um possível aproveitamento, por um pe-
ríodo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação do re-
sultado final no Diário Oficial da União.

10.9. Após o prazo de 90 (noventa) dias, os candidatos que
estiverem na lista de espera e que não forem convocados pelas em-
presas participantes deste Edital serão desclassificados.

11. RESULTADO
11.1. O resultado final da presente seleção será publicado no

Diário Oficial da União e disponibilizado no site da Eletrobras -
w w w. e l e t r o b r a s . c o m .

11.2. Todas as informações relativas à contratação, após a
publicação do resultado final, deverão ser obtidas na Eletrobras.

12. CONTRATAÇÃO
12.1. O candidato aprovado e classificado, obedecendo à

estrita ordem de classificação, de acordo com as regras previstas neste
Edital e seus respectivos Anexos, será convocado a comparecer, na
Eletrobras, por correspondência direta, por meio de carta com Aviso
de Recebimento (AR) ou telegrama.
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12.1.1. Os candidatos menores de idade deverão comparecer
a convocação com seus representantes legais.

12.2. Os candidatos convocados deverão apresentar, na data,
horário e local indicado, os seguintes documentos (original e có-
pia):

a. Carteira de Identidade;
b. Cartão de Identificação do CPF;
c. Certidão de Nascimento;
d. Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia das duas

primeiras folhas);
e. Título de Eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos);
f. Comprovante de Residência;
g. 02 (duas) fotos coloridas 3 X 4; e
h. Declaração da Instituição de Ensino mencionando que o

aluno está devidamente matriculado e informando qual série escolar
está cursando ou Certificado de conclusão do ensino fundamental ou
médio.

12.2.1. Na ocasião, será necessária ainda, a apresentação dos
seguintes documentos do representante legal do candidato (original e
cópia):

a. Carteira de Identidade; e
b. Cartão de Identificação do CPF.
12.3. No caso de impedimento para comparecimento na data

indicada na convocação, o candidato, ou seu representante legal, terá
o prazo improrrogável de até 3 (três) dias úteis, a contar da data
aprazada para seu comparecimento, para apresentar justificativa de
sua ausência e entrega da documentação necessária para a conti-
nuidade do processo seletivo.

12.4. A aprovação e classificação final nesta seleção não
asseguram ao candidato o direito de ingresso automático na vaga de
aprendiz, mas apenas a expectativa de ser nele admitido segundo a
rigorosa ordem classificatória.

12.5. A contratação fica condicionada ao atendimento dos
requisitos e aprovação em exames médicos pré-admissionais, con-
forme definido neste Edital e ao atendimento às condições cons-
titucionais e legais.

12.6. A não comprovação de quaisquer dos pré-requisitos
definidos para a vaga, mediante documentação específica, acarretará a
desclassificação e consequente eliminação do candidato.

13. CURSO DE APRENDIZAGEM
13.1. Após a contratação, os aprendizes serão matriculados,

obrigatoriamente, no SENAI Laranjeiras, localizado na Rua Esteves
Junior, 47 - Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ, onde realizarão o curso
de aprendizagem.

13.2. Para a realização da matrícula, os aprendizes deverão
apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

a. Carteira de Identidade;
b. Cartão de Identificação do CPF;
c. Certidão de Nascimento;
d. Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia das duas

primeiras folhas);
e. Título de Eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos);
f. Comprovante de Residência;
g. 03 (três) fotos coloridas 3 X 4;
h. Declaração da Instituição de Ensino mencionando que o

aluno está devidamente matriculado e informando qual série escolar
está cursando ou Certificado de conclusão do ensino fundamental ou
médio.

13.3. Parte Teórica
13.3.1. O curso será realizado no SENAI Laranjeiras, lo-

calizado na Rua Esteves Junior, 47 - Laranjeiras - Rio de Janei-
ro/RJ;

13.3.2. O curso será ministrado no turno da Tarde (de 13h às
17h) SENAI

13.3.3. O aprendiz deverá executar com zelo e diligência as
tarefas necessárias à sua formação, respeitando os horários e di-
retrizes estabelecidas pelo SENAI Laranjeiras.

13.3.4. O não cumprimento das normas estabelecidas para o
curso de aprendizagem, o desempenho insuficiente do jovem, falta
disciplinar grave ou ausência injustificada à escola que implique
perda do ano letivo, poderão acarretar a extinção do contrato de
aprendizagem.

13.4. Parte Prática
13.4.1. Será realizada em concomitância com a parte teórica,

nas instalações da Eletrobras, no município do Rio de Janeiro/RJ, em
dias alternados, conforme será informado no momento da contra-
tação.

13.4.2. As atividades práticas serão alinhadas ao conheci-
mento em processo de aquisição com a formação teórica no SENAI,
propiciando o aprofundamento do conhecimento técnico e vivencial,
de forma a preparar o jovem para o mercado de trabalho.

13.4.3. Além das atividades de rotina, o período de prática
na empresa poderá ser enriquecido por visitas técnicas e culturais,
oficinas e outras atividades de conteúdo educativo.

13.4.4. A Eletrobras designará formalmente um empregado
que fará o papel de monitor, sendo responsável pela orientação e
acompanhamento das atividades do aprendiz na Eletrobras, com apoio
do SENAI Laranjeiras.

13.4.5. O não cumprimento das normas estabelecidas para o
curso de aprendizagem, o desempenho insuficiente do (a) Jovem
Aprendiz, falta disciplinar grave ou ausência injustificada à escola
que implique perda do ano letivo, poderão acarretar a extinção do
contrato de aprendizagem.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O candidato deverá entrar em contato diretamente com

o posto de atendimento do SENAI Laranjeiras, localizado na Rua
Esteves Junior, 47 - Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ, para obter in-
formações e orientações sobre esta seleção tais como: Editais, pro-
cesso de inscrição, local de prova.

14.2. O SENAI Laranjeiras fornecerá, ao término do contrato de aprendizagem, certificado de qualificação profissional, àqueles (as)
que atingirem o índice mínimo de aproveitamento e de frequência, o qual conterá o curso oferecido, com a respectiva carga horária e
desempenho obtido (grau outorgado) pelo (a) Jovem Aprendiz.

ALEXANDRE VAGHI DE ARRUDA ANIZ
Diretor Jurídico e de Gestão Corporativa

Anexo I - Quadro de Vagas

Curso de Aprendizagem Escolaridade/ Pré-requisito AC PcD To t a l CR
Assistente Administrativo Declaração que comprove estar cursando pelo menos o 9º ano do ensino

fundamental (ou estar cursando o nível médio) ou Diploma/ Certificado de
Conclusão do Ensino Médio.

28 02 30 10

Legenda:
AC - Ampla Concorrência;
PcD - Vagas reservadas às pessoas com deficiência;
Total - Total de vagas (Somatório das vagas de AC mais as vagas de PcD);
CR - Cadastro de reserva.
Horário de realização do curso de aprendizagem parte teórica e parte prática: Turno da Tarde - de 13 às 17h;
Anexo II - Quadro de Pontuação

Prova / Pontuação Extra Mínimo Exigido Pontuação
Prova Escrita de Português 50% dos acertos 10
Prova Escrita de Matemática 50% dos acertos 10
Ser aluno de escola pública Declaração de Escolaridade ou Certificado de Conclusão do Ensino

Fundamental ou Médio, para os candidatos que não estejam estu-
dando, ambos emitidos por Instituição de Ensino Pública
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Baixa Renda Declaração de baixa renda - conforme Anexo V 5

Anexo III - Conteúdos Programáticos
I - Português:
1. Textos
a. Compreensão e interpretação de textos literários e/ ou informativos extraídos de livros, revistas e jornais.
b. Interpretação de textos verbais, não verbais e mistos: quadrinhos, tiras, outdoors, propagandas, anúncios, etc.
2. Ortografia
a. Nova ortografia;
b. Acentuação gráfica;
3. Pontuação
a. Pontuação;
b. Crase;
4. Morfossintaxe
a. Classes de palavras: estrutura, formação, flexão e emprego no contexto da enunciação;
b. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação;
c. Frase, oração e período: termos da oração e suas funções morfossintáticas; classificação de orações (coordenadas e subordinadas);

relação sintático semântica entre as orações de um período; processo de coordenação e subordinação;
d. Sintaxe de concordância e regência;
5. Semântica
a. Homônimos e parônimos;
b. Sinônimos e antônimos;
c. Conotação e Denotação;
6. Linguagem figurada
a. Identificação e interpretação de figuras de linguagem
7. Redação de correspondências oficiais.
II - Matemática:
1. Aritmética
2. Regra de três simples e composta;
3. Juros simples e compostos;
4. Porcentagem;
5. Probabilidade (arranjo e permutações);
6. Razão e proporção;
7. Cálculo de área;
8. Perímetro;
9. Raciocínio Lógico;
10. Média aritmética;
11. Análise Combinatória.
Anexo IV - Exames Médicos Pré-Admissionais
Relação mínima de exames a serem solicitados ao candidato:
Para os candidatos do sexo masculino: Sangue: Hemograma Completo, Glicose; Urina: EAS; Fezes: Parasitológico; Ortho -rater; RX

de Tórax AP e Perfil e Vacina DT.
Para os candidatos do sexo feminino: Sangue: Hemograma Completo, Glicose; Urina: EAS; Fezes: Parasitológico; Ortho-rater;

RXdeTóraxAPePerfil; Vacina: ATT.
Anexo V - Declaração de Baixa Renda

Modelo de Declaração de Baixa Renda
Eu, _________________________________________________________, portador(a) da
(nome completo do responsável legal ou candidato maior de 18 anos)
Carteira de Identidade n° ________________, emitida pelo(a) ________________, e CPF n º
(órgão expedidor)
________________, residente na _____________________________________________
(endereço completo, rua, número, complemento, bairro)
na Cidade do ______________________________, declaro, para fins do Processo Seletivo
(município)
do Programa Jovem Aprendiz Eletrobras, que a renda mensal de minha família não ultrapassa o valor de 3 (três) salários mínimos, atendendo
assim a condição de baixa renda e estando apto a obter a pontuação especificada no item 9.3.2 deste Edital.
Certifico ainda que as informações contidas neste documento são verdadeiras e estou ciente de que qualquer declaração falsa implica nas
penalidades previstas na Lei e no item 9.3.3 deste Edital.
Rio de Janeiro, _____ de _____________ de 2017.

_______________________________________
(Assinatura do responsável legal ou candidato maior de 18 anos)


