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COBRA TECNOLOGIA S.A 
CONCURSO PÚBLICO 2015/001 

 

DÚVIDAS FREQUENTES  
                   

O INSTITUTO QUADRIX responde abaixo dúvidas frequentes dos candidatos do Concurso Público 2015/001 – COBRA 
TECNOLOGIA. 
 

Acesso rápido: 
 
Edital Normativo 
 
Realizar inscrição 
 

DÚVIDAS GERAIS 
 

Quantos concursos da COBRA TECNOLOGIA S.A. (BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS) estão vigentes?  
A empresa tem 3 concursos vigentes: 2012/001, 2013/001 e 2014/001.  
 

EDITAL HOMOLOGAÇÃO 1ª VIGÊNCIA PRORROGAÇÃO

2012/001 27/02/2013 26/02/2015 26/02/2017

2013/001 25/09/2013 25/09/2014 25/09/2015

2014/001 02/07/2014 02/07/2015 02/07/2016
 

 
Por que a COBRA TECNOLOGIA S.A. (BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS) está realizando um novo concurso se tem 3 (três) 
vigentes? 
A Empresa informa que, para alguns cargos e localidades, todos os candidatos aprovados já foram convocados. Em tantos 
outros, o cadastro de reserva já está em vias de esgotar. Portanto, para suprir a necessidade de seus negócios, a COBRA (BBTS) 
considera necessária a realização de novo concurso. 
 
Quantos candidatos já foram convocados pela BBTS? 
A tabela abaixo apresenta o número de convocações por Editais. 
 

EDITAL
CONVOCADOS 

EM 2013

CONVOCADOS 

EM 2014

CONVOCADOS 

EM 2015

TOTAL DE 

CONVOCADOS

2012/001 340 416 138 894

2013/001 272 641 321 1234

2014/001 - 229 178 407

CONVOCADOS POR 

ANO*
612 1286 637 2535

 
 
*Considerando somente os Editais vigentes 

http://www.quadrix.org.br/resources/1/concursos/2015/cobra/bbtecnologia_concurso_publico_2015_edital_v1.pdf
https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx
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Quais os benefícios que a COBRA TECNOLOGIA S.A. (BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS) oferece aos seus funcionários? 

 Vale Refeição ou Alimentação no valor de R$ 639,85; 

 Cesta Alimentação no valor de R$ 209,51; 

 Vale Transporte com desconto de 4% sobre o salário base; 

 Vale Cultura de R$50,00, com desconto de acordo com a faixa salarial; 

 Auxílio Creche e pré-escola com reembolso no valor de até R$ 261,90; 

 Auxílio Escola para dependentes portadores de deficiência com reembolso de até R$ 648,40; 

 Auxílio Funeral com reembolso de até R$3.000 (extensível aos dependentes, pais e cônjuge); 

 Auxilio Material Ótico com reembolso de 50% do valor da compra (limitado ao salário mínimo); 

 Auxílio Medicamento com reembolso de 40% do valor da compra; 

 Auxílio Odontológico com reembolso de acordo com tabela vigente; 

 Pagamento e desconto de Anuidade de Órgão de Classe (Parcelamento da fatura); 

 Plano de Saúde (opcional); 

 Licença Maternidade cidadã – 2 meses; 

 Licença Amamentação – 15 dias ou Redução da carga horária de 1h diária até 6 meses após o fim da licença; 

 Seguro de Vida (opcional); 
  
Qual a destinação dos valores de taxa de inscrição pagos pelos candidatos? 
Todos os valores arrecadados relativos ao pagamento de inscrições pelos candidatos são retidos pela própria organizadora 
(INSTITUTO QUADRIX) para que esta possa suportar os custos de realização do concurso público, tais como: aluguel de salas, 
contratação de profissionais especializados, elaboração, distribuição e aplicação de provas e outros necessários à execução 
dos serviços inerentes ao certame, não sendo repassado qualquer valor à COBRA (BBTS). 

 
DAS INSCRIÇÕES E ACESSO AO SISTEMA DE INSCRIÇÃO 
 

Como devo proceder para me inscrever no concurso?  
Após acessar a página do concurso no site do INSTITUTO QUADRIX, leia atentamente o edital normativo para verificar se você 
preenche os requisitos necessários para concorrer ao cargo/perfil pretendido. Para se inscrever CLIQUE AQUI 
 
Esqueci minha senha. Como proceder? 
O candidato deve clicar em “Esqueci minha Senha” e responder as perguntas necessárias para recuperar sua senha. Caso o 
candidato não responda corretamente as perguntas sobre seu cadastro, será enviada mensagem eletrônica automática para 
seu endereço de email cadastrado com as orientações para recuperação da senha. Se o candidato não tiver mais acesso ao 
email de seu cadastro, deverá enviar mensagem eletrônica para contato@quadrix.org.br e relatar o ocorrido para que seu 
cadastro seja recuperado.   

 
DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  
 

Fiz minha inscrição via internet. Como obtenho o comprovante de inscrição?  
Primeiramente, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa para que sua inscrição seja homologada. Feito isso, deverá 
acessar novamente o site e imprimir seu comprovante de inscrição na data estabelecida no edital normativo: 
a) 17/08/2015 para cargos de nível superior; 
b) 28/08/2015 para cargos de nível médio. 
É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 

 
DO EDITAL E FASES DO CONCURSO 
 

É importante ler os editais do concurso? 
Sim. É de responsabilidade do candidato ler e ter conhecimento de todas as regras do concurso. Esses documentos são as 
regras que regem o concurso e ditam os direitos e os deveres, tanto da instituição organizadora quanto dos participantes. 
Pelos editais é possível conhecer as formas de inscrição, as fases do concurso, os tipos de avaliações aplicadas, os critérios de 
classificação e os prazos para recursos. 
 
A fase de Prova de Títulos é obrigatória? O candidato que não possuir títulos é eliminado? 
A Prova de Títulos será aplicada apenas para cargos de nível superior e tem caráter apenas classificatório, ou seja, caso o 
candidato não possua títulos, não terá pontuação nesta fase, mas não será desclassificado. 

https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx
mailto:contato@quadrix.org.br
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DOS REQUISITOS E DA ESCOLARIDADE 
 

REQUISITO PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
Diploma de nível superior completo em qualquer área, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC com carga 
horária mínima de 1.600 horas. 
 
REQUISITO PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Diploma de nível médio completo expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Possibilidade de trabalho em 
feriados e finais de semana e turnos de trabalho em regime diferenciado, resguardados todos os direitos previstos em lei.  
 
REQUISITO PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DE OPERAÇÕES - EQUIPAMENTOS 
Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio, expedido por instituições de ensino reconhecidas pelo 
Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, dos cursos que possuam registro no respectivo 
Conselho de Classe, como técnico, e que constem na Tabela de Convergência do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos: Eixo 
Tecnológico Controle e Processos Industriais – Catálogos: Automação Industrial, ou Eletroeletrônica, ou Eletromecânica, ou 
Eletrônica, ou Eletrotécnica, ou Mecatrônica; Eixo Tecnológico Informação e Comunicação – Catálogos: Manutenção e 
Suporte em Informática, ou Redes de Computadores, ou Telecomunicações.  
Disponibilidade para viagens; possibilidade de utilização de veículo próprio; e desejável carteira de habilitação (CNH - mínimo 
categoria "B"). Possibilidade dos serviços exigirem turno de trabalho em regime diferenciado, feriados e finais de semana. 
(*) As denominações dos cursos técnicos requeridos para o cargo de Técnico de Operações - Perfil Equipamentos, objeto 
deste Edital, foram estabelecidas com base no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído pelo Ministério da Educação 
através da Portaria nº 870, de 16 de julho de 2008. Serão aceitos diplomas e certificados de outros cursos técnicos, com 
denominações anteriormente utilizadas, desde que constem na Tabela de Convergência do Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos e sejam convergentes para os cursos técnicos requeridos para o cargo ofertado. 
 
CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS  
http://pronatec.mec.gov.br/cnct/anexos.php 
 
TABELA DE CONVERGÊNCIA DO CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS 
http://pronatec.mec.gov.br/cnct/pdf/tabela_convergencia.pdf 
 
Quando deverão ser apresentados os requisitos exigidos dos cargos/perfis? 
O candidato deverá comprovar os requisitos exigidos do cargo/perfil no momento em que for convocado, em caso de 
aprovação. Não há necessidade de comprovação dos requisitos do perfil no ato da inscrição.  
 
O candidato que ainda não é formado, poderá se inscrever para o concurso? 
Sim, porém deve ser observado que o concurso tem validade de 1 ano, após a homologação, e poderá ser prorrogado por 
mais 1 ano. No ato da convocação, em caso de aprovação, o candidato deverá apresentar os requisitos exigidos. Esta 
convocação poderá ocorrer a qualquer momento, durante o período de validade do concurso. Dependerá de sua 
classificação e da necessidade de contratação do órgão.  

 
DOS MATERIAIS DE ESTUDO 
 

Existe bibliografia recomendada para estudo do conteúdo programático? 
Não. O conteúdo programático definido para a realização das provas não segue autores específicos. O candidato escolherá, a 
seu critério, a bibliografia para estudo, de acordo com as matérias de cada disciplina constante no Conteúdo Programático de 
cada cargo/perfil. 
 
O candidato consegue obter informações adicionais sobre o conteúdo programático, além das que estão dispostas no 
edital normativo e demais editais publicados? 
Não. Os conteúdos programáticos foram definidos, aprovados e estão nos editais publicados. Não há informações 
adicionais, além dos documentos oficiais do concurso público (editais e comunicados). 
 
O INSTITUTO QUADRIX ou a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS comercializam material de estudo? 
Não. O INSTITUTO QUADRIX e a BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS não elaboram, produzem, fornecem, comercializam ou 
recomendam nenhum tipo de apostila ou material de estudo para concursos. 

http://pronatec.mec.gov.br/cnct/anexos.php
http://pronatec.mec.gov.br/cnct/pdf/tabela_convergencia.pdf
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DAS PROVAS 
 

Como o candidato toma conhecimento dos locais e horários das provas?  
Os locais e os horários de realização das provas são divulgados no site do INSTITUTO QUADRIX (http://www.quadrix.org.br), 
conforme estabelecido em edital. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado. Tais informações não são disponibilizadas por telefone.  
 
O INSTITUTO QUADRIX envia alguma correspondência comunicando os locais e os horários das provas?  
Não. De acordo com item específico do edital normativo: 
O INSTITUTO QUADRIX não enviará correspondência ao endereço dos candidatos informando os locais de aplicação de 
provas. 
 
Devo chegar ao local de provas com quanto tempo de antecedência?  
É recomendado comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do 
horário fixado para o seu início. 
Que documentos o candidato deve apresentar no dia de provas?  
Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; 
carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto). 
Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista 
(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 
Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados acima, ainda que autenticados, ou quaisquer outros 
documentos. 
 
Caso o candidato esqueça o documento de identidade, ainda assim poderá realizar as provas?  
Não. Neste caso, ele será automaticamente eliminado do concurso. 
 
O candidato pode levar o caderno de provas? É permitido anotar as respostas?  
O candidato poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas e suas respectivas anotações 
no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. Não é permitida a saída 
com outras anotações. O candidato não poderá fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante 
de inscrição ou em qualquer outro meio, que não os permitidos. 
 
O candidato que não puder levar o caderno de prova terá acesso a ele posteriormente? 
Sim. O caderno de prova padrão de cada cargo/perfil estará disponível para consulta no período recursal correspondente. 
 
Quem não puder realizar as provas na data estabelecida no edital, por motivo de doença, por exemplo, poderá realizar 
em outro dia? 
Não haverá segunda chamada para a realização de provas. O não comparecimento implicará a eliminação automática do 
candidato. 

 
DA CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO 
 

Como o candidato será convocado para qualificação e posse? 
Os candidatos serão convocados por telegrama e/ou e-mail; por essa razão é imprescindível que os endereços de residência 
e de e-mail sejam cadastrados corretamente no momento da inscrição. Caso haja alteração nesses endereços, a atualização 
deverá ser solicitada ao Instituto Quadrix (até a homologação do concurso) ou à BBTS (após a homologação). 

 
OUTRAS DÚVIDAS 
 

Não encontrei uma solução para minha dúvida. Como proceder? 
O candidato poderá obter informações na Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX, por meio do endereço 
eletrônico contato@quadrix.org.br 

mailto:contato@quadrix.org.br

