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Carreiras 
fiscais 
Saiba por que vale a 
pena investir nelas. 
PÁG. 8

para nalistas  
do MPU.
Concurso é aguardado 
para o 2º semestre de 
2018.  PÁG. 7

DETRAN-SP

INSS 7.888 VAGAS EM NOVO CONCURSO AINDA EM 2018. GANHOS DE ATÉ R$ 12 MIL PÁG. 7

Polícia Federal  
edital ainda  
este mês. PÁG. 6

iPHan  edital 
Para 411 vagas 
Pode sair esta 
semana PÁG. 6

575 VAGAS AUTORIZADAS
Próximo passo é a escolha da banca organizadora. Do total de 
oportunidades, 375 são para cargo de oficial (nível médio/técnico) e  
200 para agente (nível superior). Ganhos iniciais de até R$ 4.657.  PÁG. 12

RemuneRação de até

R$ 11.961
Polícia Rodoviária 
Federal 
Órgão analisa três bancas 
para organizar novo certame 
com 500 vagas. PÁG. 6
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Juntos somos 
mais fortes
Folha Dirigida e Folha do 
Concurseiro agora são uma coisa 
só. Aumentamos o número de 
páginas, incorporamos o conteúdo 
dos dois veículos e deixamos o jornal 
ainda mais bonito

Se você é um dos nossos 
queridos leitores que nos 
leem regularmente, deve ter 
percebido que, há duas 
semanas, nosso jornal 
mudou. Deixamos de ser a 
Folha do Concurseiro para 
incorporar os conhecimen-
tos da Folha Dirigida e 
somar forças. Assim, nossas 
equipes agora se uniram sob 
a marca da Folha Dirigida. E 
você só tem a ganhar.

Primeiro porque o jornal 
ficou ainda mais bonito, 
deixou de ser monocrático e 
agora vem cheio de cores e 
fotos.  E segundo porque 
temos ainda mais conteúdo 
– nosso jornal, que antes 
tinha oito páginas, passou a 
ter 12.

Todas as seções, páginas 
e a essência da antiga Folha 
do Concurseiro continuam 
aqui: matérias com gráficos 

para facilitar a leitura, 
histórias de alunos aprova-
dos nos certames, textos 
com assuntos atuais que 
podem ser cobrados nas 
redações, passo a passo 
prático para as coisas da 
vida. Mas agora elas vêm 
acompanhadas de seções 
com ofertas de estágios e 
trainee, ficha de exercícios 
para você praticar em casa e 
dois espaços extras para 
repassar as dicas de 
especialistas (veja Entre 
Servidores, na pág. 4, e 
Colunista convidado, na 
pág. 8).

Nossa ideia é levar ainda 
mais conteúdo para auxiliar 
seus estudos − com informa-
ções gratuitas e de qualida-
de. Esperamos que  você 
goste das mudanças!

Um abraço.

E D I T O R I A L

SAIBA COMO 
 UM EDITAL 
É LANÇADO 

1 estudo  Órgão avalia 
necessidades internas — 
quantas vagas precisa e em 
quais áreas.

2 solicitaÇão  Proposta de 
concurso é enviada ao governo 
estadual ou ao Ministério do 
Planejamento.

3 parecer final Governo 
estuda o pedido. Pode reduzir 
ou não as vagas. Em seguida, 
publica o parecer no Diário 
Oficial da União.

4 autorizado  Órgão abre 
licitação para escolher a banca.

5 edital publicado Banca 
vencedora lança edital e 
data das provas. Inscrições 
começam em seguida.

FFUNDAMENTAL MMÉDIO TTÉCNICO SSUPERIOR   CADASTRO RESERVA

JUN
2018

PROGRAME—SE

concurso 
autorizado!   
Detran-SP 
realizará nova 
seleção para  
575 vagas. PÁG. 12

é o saláRio dos 
delegados da 
Polícia Federal. 
Edital sai em 
junho. PÁG. 6R$ 23.130 vagas no INSS. Órgão publicará 

edital com cargos de nível médio 
e superior. PÁG. 7

7.888
O MELHOR 
DA EDIÇÃO*

CONCURSOS CARGOS LOCAL
ESCOLARI-
DADE VAGAS

SALÁRIO 
MÁXIMO STATUS

Polícia Civil
Agente de
polícia e auxiliar de 
papiloscopista

são paulo M 600 R$ 3.596
Inscrições  
encerradas  

MPU Técnico e analista nacional MS — R$ 11.916 Solicitado

Prefeitura de 
São Bernardo  
do Campo       

Diversos cargos são paulo MS 752 R$ 9.611
Inscrições  
até 26/06  

Receita 
Federal

Auditor fiscal e  
analista-tributário

nacional S 2.083 R$ 20.123 Solicitado

Polícia Federal Agente, escrivão, 
perito e delegado

nacional S 500 R$ 23.130 Autorizado

Polícia 
Rodoviária 
Federal        

Policial rodoviário nacional S 500 R$  9.931 Autorizado

Banco Central Técnico, analista 
e procurador

nacional MS 990 R$ 19.655 Solicitado

INSS Analista, técnico 
e perito

nacional MS 7.580 R$ 10.616 Solicitado

DETRAN
Oficial Estadual 
de trânsito I
Agente estadual 
de trânsito

nacional MS 575 R$ 4.657 Autorizado

Sec. Est. de 
Educação

Professor de 
educação básica II

são paulo S — R$ 1.811 Autorizado

Sec. Est. de 
Educação Agente escolar são paulo M 1.495 R$ 1.142

Inscrições 
até 10/07
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Queria viver 
a rotina dos 
policiais de 
rua, e não 
só cuidar da 
papelada 
dentro das 
delegacias

Sonho de polícia
Decidido, Marcus Rodrigues se dedicou 
dois anos para ser aprovado no concurso da 
Polícia Civil de São Paulo. Virou agente de 
polícia. E quer mais: levar um dos cargos de 
investigador em 2018

I N S P I R AÇ ÃO

MarcuS rodrigueS sempre 
teve um sonho: ser policial. Fez 
um curso técnico de Gestão de 
Pessoas (Recursos Humanos) só 
para tentar virar investigador da 
Polícia Civil de São Paulo. Entre 
2012 e 2013, quando foram reali-
zados os últimos dois concursos 
do órgão, Marcus se inscreveu 
em todas as carreiras possíveis. 
“Abriram todos os cargos, dese-
nhista, necropsista etc. Eu me 
inscrevi em tudo o que dava. Só 
não fiz o que exigia cursos espe-

cíficos, tipo fotografia”, conta. 
Quando as provas começaram, 
era uma loucura: quase todo do-
mingo tinha uma prova.

Ao final das avaliações, Mar-
cus pode escolher entre duas 
profissões – escrivão ou agente 
de polícia. Optou pela última. 
Queria viver a rotina dos poli-
ciais de rua, e não só cuidar da 
papelada dentro das delegacias. 
E, em três anos de carreira, tem 
certeza: acertou em cheio na 
escolha. “É tipo frase de Orkut: 

para quem faz o que ama, as 
coisas são lindas, tudo flui”, co-
memora. “Esquece essa imagem 
do policial bombado, tatuado. 
Trabalho da polícia civil é mais 
investigativo. Não é só chutar 
porta. Tem que ter os nerds, o 
cara do computador, o pessoal 
da inteligência”, diz.

Até chegar lá, no entanto, 
Marcus ralou um bocado. De-
sempregado, dedicou-se por 
dois anos aos estudos. Pelas 
manhãs, resolvia burocracias 
e pendências da vida pessoal. 
À tarde estudava em casa e à 
noite frequentava os cursos da 
Central de Concursos. “Quan-
do abriram os editais, eu ia para 
lá nos finais de semana, em fe-
riado. Eu quase morava no pré-
dio”, relembra. Na escola, Mar-
cus absorvia o que podia dos 
professores e, em casa, pratica-

va com exercícios das apostilas 
e provas anteriores.

Sofreu para pegar alguns 
conteúdos, como criminologia 
e raciocínio lógico. “Para mim, 
foram as matérias mais difíceis. 
As leis, vocês vê na televisão, nos 
jornais. Mas em criminologia 
era tudo novo”, relata. Depois de 
ser aprovado na primeira fase, 
matriculou-se em uma acade-
mia para treinar todos os exer-
cícios físicos cobrados para os 
cargos. Conseguiu a aprovação 
e garante que dali não sai mais.

Quer dizer, pretende até 
sair. Mas só do cargo, não da 
Polícia Civil. Em 2018, espe-
ra levar uma das 600 vagas de 
investigador ofertadas no novo 
certame. A dica que ele leva 
para si e para outros concursei-
ros é simples: “Sentar a bunda e 
estudar”, brinca.
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ESTÁGIOS 
& TRAINEES

Entre
Servidores

a agência Brasil Press ins-
creve para estágio em ativida-
des como follow up ativo com 
imprensa via telefone, e-mail 
e chat.

A vaga é para estudantes 
que estejam cursando jorna-
lismo ou RP e oferece remu-

neração de R$1 mil, com ho-
rário de trabalho de segunda 
a sexta, das 13 e 19h, em Alto 
de Pinheiros. 

como fazer : Os interessados 
deverão enviar o CV para  
angelica@brasilpress.net.

a LojaS Americanas iniciou 
o processo seletivo do Pro-
grama de Estágio em Loja – 2º 
semestre. Podem se candida-
tar estudantes de todo o país 
dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Econo-
mia, Engenharias, Marketing 

e Publicidade e Propaganda, 
com previsão de formatura 
até dezembro de 2018 ou ju-
lho 2019. 

como fazer : As inscrições 
podem ser feitas até 8 de julho: 
estagio.lasa.com.br.

O SAS Plataforma de Edu-
cação inscreve para o seu pro-
grama de trainee. A empresa 
oferece benefícios como ho-
tel no primeiro mês de traba-
lho e auxílio-mudança, além 
de remuneração compatível 
com o mercado. Desde 2016, 
73% dos trainees aprovados 
são de outros estados além 
do Ceará – onde fica a matriz 
–, como São Paulo, Paraná e 
Minas.

É preciso estar no último 
ano de qualquer curso uni-
versitário ou ser graduado há 
no máximo dois anos.

como fazer : Os interessados 
devem se cadastrar no site www.
traineesas.com.br até 11 de junho.

JORNALISMO   
Agência Brasil  
tem vagas para estágio

VÁRIOS CURSOS
Lojas Americanas: vagas  
para estágio em todo o país

TRAINEE  
SAS Plataforma recruta  
candidatos em São Paulo

*

19.945 

contrataÇões  
diretas 

e 7.367 indiretas  
na construção civil  
foram os resultados  
de financiamentos  

públicos

FIQUE 
DE OLHO

 7.896
empregos  

diretos e 1.318 
indiretos deixaram 

o comércio em 
segundo lugar 

em contratações 
em 2017

oLá! Tudo bem com contigo?
a enap (Escola Nacional de 
Administração Pública) lançou 
em maio de 2018 vários cursos 
presenciais e a distância com 
foco na desburocratização e 
inovação na gestão pública. 
Confira a seguir:

Área de Gestão da Inova-
ção: Abordagens para desenho 
e aceleração de projetos de des-
burocratização, Cases inovação, 
Difusão de inovações no setor 
público, Pensamento ágil em 
projetos, Gestão de processos 
com foco em inovação etc.

Área de Metodologias 
para Projetos de Inovação: 
Design thinking para inovação 
no governo, Economia compor-
tamental aplicada às políticas 
públicas, Design Etnográfico 
aplicado a políticas públicas, 
Método ágil para criação e teste 
de soluções inovadoras (Design 
Sprint) etc.

Área de Ciência de Dados: 
Análise estatística descritiva, 
Análise estatística inferencial, 
Análise de regressão para ciên-
cia de dados, Design, visualiza-
ção e interpretação de dados, 
Fundamentos de análise estatís-
tica aplicada à ciência de dados, 
em R, Modelagem multivariada 
para ciência de dados etc.

Área de Governo Digital: 
Governança digital, Introdução 
à interoperabilidade, Modelo 

de acessibilidade em governo 
eletrônico (Conteudista/Desen-
volvedor), Open government 
(MOOC) etc.

Área de Liderança para 
Inovação: Ciclo internacional 
de desenvolvimento de execu-
tivos da Administração Públi-
ca Federal – Harvard Kennedy 
School, Communication and 
media training – Indiana Uni-
versity, Leading different ge-
nerations – Indiana University, 
Lideranças e inovação em plane-
jamento, orçamento e compras, 
Lideranças em transformação 
de serviços, Programa executivo 
de competências para liderança 
– Indiana University.

A maioria dos cursos já está 
disponível e o servidor pode 
fazer diferentes combinações 
entre as opções, conforme de-
sejar. Mais informações sobre os 
cursos, você acessa aqui: http://
www.enap.gov.br/pt/web/pt-br/
inovacao-na-gestao-publica.

Claro que voltaremos a falar 
aqui na Folha Dirigida sobre ino-
vação na gestão pública – e tere-
mos algumas surpresas! Aguar-
de e até breve! ;-)

antonio batist é Diretor da escola de governança em gestão pública 
da Universidade Federal Fluminense (EGGP/UFF), Mestre em Adminis-
tração, consultor, professor, empreendedor e servidor público. 

A Enap lançou em 
maio de 2018 vários 
cursos presenciais e a 
distância com foco na 
desburocratização e 
inovação na gestão pública

antônio batist antoniobatista@id.uff.br

Cursos da Enap para  
inovação na gestão pública
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ATUALIDADES DIVERSÃO & CULTURA

eM Maio, a Associação de Fu-
tebol Argentina (AFA, que equi-
vale à nossa CBF) convidou fu-
tebolistas, dirigentes, membros 
da comissão técnica e jornalis-
tas para uma breve “jornada no 
idioma e na cultura russa”. A 
ideia era só ensinar umas frases 
básicas e alguns costumes dos 
anfitriões do Mundial. Até aí 
nada demais.

Só que a AFA errou. No ma-
terial entregue aos participan-
tes, havia um capítulo com oito 
dicas para “ter uma chance 
com mulheres russas”. E esta-
va cheio de informações retró-
gradas, dispensáveis e óbvias. 
Criticada, a AFA informou que 
havia rolado um “erro de im-
pressão” – e que o capítulo não 
deveria estar ali.

Não deveria mesmo. Machis-
mo e futebol caminham juntos 
desde que o esporte surgiu. So-
bra desrespeito às mulheres nas 
arquibancadas – como se o corpo 
delas ali, naquele espaço, deves-
se ser contemplado e assediado.  
Um manual de “pegação” só 
reforça a ideia de que futebol é 
para macho – e macho que é ma-

cho precisa dar em cima da mu-
lherada.

O problema é que esse rótu-
lo traz violência e medo. Só no 
Brasil, a cada uma hora e meia, 
uma mulher é assassinada por 
um homem. Cerca de 500 mil são 
estupradas por ano. Quase toda 
mulher já sofreu assédio e 80% 
delas deixam de fazer algo para 
escapar dessa violência, segundo 
pesquisa do site Think Olga.

Na contramão, o Corinthians 
lançou a campanha #CaleOPre-
conceito”. As camisetas da equi-
pe de futebol feminino foram 
estampadas com frases machis-
tas e só seriam retiradas quando 
empresas estivessem dispostas a 
bancar o time e colocar suas mar-
cas ali – e apagar o machismo do 
futebol.

 90%
das mulheres já 

sofreram assédio*

série
Clube de Cuervos 
Em 13 capítulos, a 
comédia mexicana, 
produzida pela Netflix, 
apresenta as dispu-
tas de poder entre os 
herdeiros de um time 
de futebol. É uma abor-
dagem bem-humorada 
sobre o machismo 
neste esporte.

documentário
Mulheres do Progresso: 
Muito Além da Várzea
Quatro mulheres contam 
como o futebol amador 
influencia a formação das 
crianças das periferias – e 
destacam ainda a importân-
cia do papel feminino no de-
senvolvimento do esporte de 
várzea nessas comunidades.

Por um futebol sem machismo

 *dados da pesquisa do site Think Olga



   AUTORIZADO   

Polícia 
Federal define 
Cebraspe como 
organizadora
Um edital com 500 vagas 
deve sair ainda em junho

ainda não saiu a autorização 
oficial para o novo concurso da 
Polícia Rodoviária Federal, mas 
o órgão confia tanto na realiza-
ção do certame que já começou 
a se preparar. Estão na disputa 
três nomes para a banca organi-
zadora: Cebraspe, Iades e uma 
terceira, cujo nome ainda não foi 
revelado.  

Com o aval de Raul Jung-
mann, ministro de segurança pú-

ÓrgÃO Polícia Federal

eScOlaridade  
Superior

remuNeraÇÃO  
de R$ 12 mil a R$ 23 mil

ÓrgÃO Polícia Rodoviária Federal 

eScOlaridade Superior

remuNeraÇÃO R$ 9.931

não há mais mistério. Confor-
me a Folha Dirigida havia ante-
cipado, quem cuidará do novo 
certame da Polícia Federal é o 
Cebraspe (antiga Cespe/UnB). 
Com essa definição, a PF espera 
publicar o edital, com 500 opor-
tunidades, ainda em junho.

Todas as vagas exigem nível 
superior. E serão assim distri-
buídas: 180 para agente, 150 
para delegado, 80 para escrivão, 
60 para perito criminal e 30 para 
papiloscopistas. As remunera-
ções são de R$ 12.441 para agen-
te, escrivão e papiloscopista e  
R$ 23.130 para delegado e perito.

  AUTORIZADO  

Iphan divulga edital até dia 15
MaiS uMa etapa foi cumprida 
rumo à publicação do edital do 
concurso Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). O Cebraspe (antigo Ces-
pe/UnB) foi oficializado como 
organizador da seleção para 411 
vagas, por meio de contrato assi-
nado no dia 29 de maio. O extrato 
do documento foi publicado na 
última segunda-feira, 4 de junho, 

ÓrgÃO IPHAN

eScOlarida-
de  
Médio e 
superior

remuNera-
ÇÃO  
de R$ 3.877 a 
R$ 5.493

no Diário Oficial da União. Segun-
do infomrações obtidas por uma 
fonte do Iphan, o edital deve sair 
até sexta, dia 15. Embora o crono-
grama do concurso não tenha sido 
ainda anunciado, certamente as 
inscrições serão abertas ainda nes-
te mês de junho, sendo aceitas pelo 
site do Cebraspe.

O concurso contemplará diver-
sos estados, inclusive São Paulo. 

Quem possui ensino médio com-
pleto poderá se candidatar a uma 
das 131 vagas para auxiliar insti-
tucional, cuja remuneração é de 
R$3.877,97. Quem tem formação 
superior, por sua vez, poderá con-
correr a técnico I, cuja oferta será 
de 176 vagas, e analista I, com 104. 
Os rendimentos, nesse caso, são de 
R$5.493,29. Tais valores já incluem 
o auxílio-alimentação de R$458. 

Segundo Raul Jungmann, 
ministro da Segurança Pública, 
os candidatos aprovados serão 
majoritariamente alocados nas 
cidades que fazem fronteira com 
outros países.

PROVAS ANTERIORES
eM 2012 e 2014, quando foram 
realizados os dois últimos con-
cursos, o Cebraspe também foi 
o organizador. Houve duas fases 
eliminatórias e classificatórias: 
objetiva com 120 questões (para 
assinalar certo e errado) e discur-
siva (um texto com até 30 linhas). 
Entre os conteúdos exigidos, es-
tavam Direito Penal, Adminis-
trativo, Processual Penal, Cons-
titucional e Legislação Especial. 
Os aprovados passaram ainda 
por testes físicos, práticos e ava-
liações psicológicas e foram sub-
metidos à investigação social.

blica, a publicação da autorização 
é pura formalidade. O ministro 
liberou, por enquanto, a contra-
tação de 500 novos policiais ro-
doviários federais. É necessário 
ter curso superior e habilitação a 
partir da categoria B ou superior. 
A remuneração é de R$ 9.931.

Há ainda expectativas de se-
rem abertas mais 1,5 mil vagas 
para a área administrativa, em 
que o déficit é alto. Mas, pri-
meiro, é necessário criar essas 
vagas novamente. Isso porque 
o governo extinguiu os cargos 
que estavam vagos por meio de 
um decreto de lei.
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 AUTORIZADO  

Três bancas disputam a 
organização de concurso da PRF
Com aval do governo, A Polícia Rodoviária Federal 
começa a organizar certame com 500 vagas

ETAPAS DO 
CONCURSO

fase 1

outras fases

120 questões objetivas
Redação com até 30 linhas

Avaliação física
Testes práticos
Exame psicológico
Investigação social



 EXPECTATIVA  

INSS pede urgência 
para a contratação de 
10.468 servidores
O órgão solicita a abertura de 
novo concurso e convocação de 
2.580 excedentes do certame 
anterior

Em documento enviado ao 
Ministério do Planejamento, o 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) fez dois pedidos 
em caráter de urgência: aber-
tura de novo concurso público 
para a contratação de 7.888 no-
vos servidores e convocação de 
outros 2.580 candidatos aprova-
dos no último certame, em 2015.

Essas novas oportunidades 
seriam distribuídas entre os 
cargos de técnicos (3.984 vagas; 
ensino médio; R$ 5.186,79), ana-
listas (1.692 vagas; nível superior 
em áreas ainda não informadas; 
R$ 7.659,87) e peritos médicos 
(2.212 vagas; graduado em medi-

o MiniSTério Público da 
União conta com a publicação 
de edital para um novo concurso 
público até outubro. A informa-
ção foi passada por Alexandre 
Camanho, secretário geral do 
órgão, em abril. Embora não haja 
verbas para bancar os custos do 
novo certame, o MPU planeja 
cobrir os gastos com as taxas de 
inscrição. O Tribunal de Contas 
da União não se pronunciou so-
bre essa possibilidade.

Devem ser abertas vagas para 
analistas, técnicos administra-
tivos e técnicos de segurança. 
As remunerações iniciais são 
de R$ 11.916,90, R$ 7.618,61 e  
R$ 8.676,26, respectivamente.

Atualmente, existem 1.749 
cargos vagos no MPU – a carên-
cia é justamente nos três cargos 
pautados para a seleção. Os in-
teressados em disputar uma 
vaga para analista devem ter 
nível superior, enquanto os car-
gos de técnicos exigem apenas 
ensino médio.

ÓrgÃO INSS

eScOlaridade  
Médio e superior

remuNeraÇÃO  
de R$ 5 mil a R$ 12 mil

ÓrgÃO MPU

eScOlaridade Médio e superior

remuNeraÇÃO de R$ 7 mil a  
R$ 11 mil

cina; R$ 12.683,79). Para a con-
vocação de excedentes, estão 
previstas a contratação de 2.050 
técnicos e 530 analistas.

Com déficit de mais de 16 
mil servidores em todo o país, 
a necessidade de abertura de 
uma nova seleção é urgente. 
Falta tanta gente que, segundo 
o INSS, o órgão tem recebido 
cada vez mais notificações ju-
diciais dos órgãos fiscaliza-
dores. Por uma razão simples: 
não há funcionários suficientes 
para atender a população, que 
recorre à Justiça para conseguir 
seus direitos.

Atento ao caos dentro do 
INSS, o governo publicou, no 

  EXPECTATIVA  

Ibama envia novo pedido
de concurso: 1.888 vagas 

  EXPECTATIVA  

ICMBio solicita mais de mil vagas para 
cargos dos níveis médio e superior

o inSTiTuTo Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Reno-
váveis (Ibama) encaminhou novo 
pedido de concurso ao Ministério 
do Planejamento. Foram solicita-
das 1.888 vagas, 258 a mais do que 
o pedido feito no ano passado. 

O Ibama que abrir 759 vagas 
de técnico administrativo (nível 
médio; R$4.408,94), 832 para 

aSSiM coMo o Ibama, o Institu-
to Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICMBio) 
também enviou nova solicitação 
de concurso ao Ministério do 
Planejamento. Foram solicita-
das 1.179 vagas, sendo 457 para 
técnico administrativo, 67 para 
técnico ambiental, 561 para ana-
lista administrativo e 94 para 

analista ambiental, 297 de ana-
lista administrativo (ambos de 
nível superior; R$9.389,04). A 
expectativa é que o governo fe-
deral inclua a verba para a reali-
zação do concurso no orçamento 
de 2019. Sendo autorizado pelo 
Planejamento, parte das vagas 
deverá ser destinada ao estado 
de São Paulo. 

analista ambiental.
As duas primeiras funções exi-

gem o nível médio e têm remune-
rações iniciais de R$4.408,94. Já 
as duas últimas, formação superior 
e ganhos de R$9.389,84. Todos os 
valores incluem R$458 de auxílio-
-alimentação. Sendo autorizado, o 
concurso deverá contemplar São 
Paulo e outros estados.

final de maio, uma portaria 
concedendo a autorização ao 
presidente do INSS para “pro-
ver cargos efetivos do Quadro 
de Pessoal por meio de concur-
so público”. Com isso, aumen-
tam-se as expectativas em tor-
no de abertura do concurso.

Sindicalistas e especialistas 
na área acreditam que o Minis-
tério do Planejamento deverá 
autorizar a abertura de nova 
seleção até agosto, quando ex-
pira o prazo de validade do cer-
tame passado. Como a carência 
de pessoal acontece em todo o 
país, devem ser abertas vagas 
em todos os estados – com mais 
oportunidades em São Paulo.  
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 EXPECTATIVA  

MPU planeja 
publicar edital 
em outubro
Expectativa é do secretário 
geral do órgão

VAGAS

novo concurso

convocaÇão de 
excedentes

Técnicos

Técnicos

Analistas

Analistas

Peritos

3.984

2.050

1.692

530

2.212

TOTAL DE VAGAS: 7.888

TOTAL DE VAGAS: 2.580
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Além de bons salários, os edi-
tais das carreiras fiscais são mui-
to semelhantes. Segundo Cassia-
no Leonel, professor da Central 
de Concursos, se você estudar 
para um desses concursos já terá 
aprendido 80% do conteúdo de 
qualquer outro certame.

Isso porque muitas matérias 
se repetem. Veja pelas últimas 
provas da Receita Federal e da 
Secretaria Municipal da Fazen-
da de São Paulo (ISS-SP), ambas 
cobraram Direito Constitucio-
nal, Administrativo e Tributário, 
Contabilidade Geral e Avançada, 
Administração Pública, Audito-
ria, Língua Portuguesa, Matemá-
tica e Raciocínio Lógico.

Para 2018, a Receita Federal 
já anunciou que deve realizar um 
concurso emergencial até o se-
gundo semestre. Serão 700 vagas 
para auditores-fiscais, 1.453 para 
analistas-tributários e 1.200 para 
a área administrativa. A expecta-
tiva é de que em 2019 seja realiza-
do ainda outro concurso, com 2,3 
mil vagas. As carreiras exigem 
nível superior e as remunerações 
são de R$ 20.123 para auditores e 
R$ 11.639 para analistas.

Por ora, sabe-se que a Prefei-
tura já protocolou um processo, 
mas ainda não há detalhes sobre 
quantidade de vagas ou banca or-
ganizadora. A remuneração pode 
chegar a R$ 16.273,72, dependen-
do da produtividade do servidor 
e das metas alcançadas no mês. 
Candidatos precisam ter curso 
superior em qualquer área.

Outra oportunidade na área 
fiscal é o concurso para técni-
co da Secretaria de Fazenda do 
Estado de São Paulo (Sefaz/SP). 
A carreira exige apenas nível 
médio e a remuneração varia de 
R$ 2.039,15 a R$ 2.974,30 (com 
bônus). Espera-se que 849 vagas 
sejam ofertadas em 2018.

Por que vale a pena investir 
nas carreiras fiscais 
Uma coisa é certa: se você estudou para 
um concurso, terá estudado para todos 
os outros

raquel stasiaki Professora de cursos preparatórios para concursos 
públicos, advogada e mestre em Direito.

Colunista
Convidado
raquel stasiaki 

Ética no serviço público 

SEFAZ-SP
Deve abrir 849 

vagas para 
técnicos (nível 

médio) em 2018. A 
remuneração vai de 
R$ 2 mil  R$ 2,9 mil.

ISS-SP
Abriu processo 

para novo certame 
para auditor (nível 
superior). Não há 

previsão de vagas. 
Remuneração pode 
chegar a R$ 16 mil.

RF
Solicitou concurso 
emergencial com 
2.083 vagas de 
nível superior. 
Remunerações 
de R$ 11 mil a 

R$ 20 mil.

*BOX SOBRE 
CARREIRA 

FISCAL

Para 2018, a 
Receita Federal 
já anunciou que 
deve realizar 
um concurso 
emergencial até o 
segundo semestre

Na qualidade de titular dos 
atos administrativos, o agente 
público reflete o próprio poder 
estatal, quem vê um servidor vê 
parte integrante do Estado, de-
vendo suas atitudes e compor-
tamentos estar voltados para a 
preservação da honra e da tradi-
ção dos serviços públicos. 

Os atos, atitudes e compor-
tamentos dos servidores públi-
cos deverão incluir sempre uma 
avaliação de natureza ética, de 
modo a harmonizar as condu-
tas pessoais com os objetivos e 
valores da Administração Pú-
blica. Os servidores devem estar 
preparados para poder escolher, 
quando diante de mais de uma 
alternativa legal, a que melhor 
se coadunar com a ética e com o 
interesse público.

Assim, a Administração Pú-
blica precisa atrair para o servi-
ço público pessoas preparadas, 
voltadas para práticas profissio-
nais responsáveis, direcionadas 
para o coletivo. 

A ética, enquanto disciplina, 
vem incorporando, acertada-
mente, os conteúdos progra-
máticos dos procedimentos de 
acesso às funções públicas.  O 
que representa um ganho signi-
ficativo à gestão comprometida 
com o interesse público, porque 
o novo servidor já ingressa nos 
quadros funcionais com a ideia 
de que não poderá jamais des-
prezar o ingrediente ético de sua 
conduta e de que não terá que 
decidir somente entre o legal e 
o ilegal, o justo e o injusto, mas 
principalmente entre o honesto 
e o desonesto.

Como principal fonte para o 
estudo, temos o Decreto Fede-

ral nº 1.171/94. Esse expediente 
aprova o Código de Ética Profis-
sional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal, 
muito presente nos concursos 
públicos, além de outros Códi-
gos de Ética específicos de de-
terminados tribunais e órgãos 
públicos.

A instituição de Códigos de 
Ética e Comissões de Ética den-
tro das repartições são medidas 
que também contribuem para 
a formação moral dos servido-
res, na medida em que  tornam 
expressas as normas que regem 
o comportamento dos servido-
res e a ação do órgão público, 
além de reduzir a subjetividade 
das interpretações pessoais dos 
agentes públicos sobre as regras 
éticas adotadas na Administra-
ção, seja por meio da descrição 
de determinadas condutas es-
peradas, definindo deveres e 
proibições ou pela possibilida-
de de formular consulta a uma 
Comissão de Ética para dirimir 
dúvidas.

Estabelecer padrões de con-
duta éticos dentro da Adminis-
tração possibilita ainda que o ci-
dadão e as entidades sociais que 
se relacionem com a repartição 
possam avaliar e aferir a hono-
rabilidade e a lisura com que os 
agentes desempenham a função 
pública.

Como educadora, acredito 
na mudança pela educação. E 
a gestão eticamente orientada 
como instrumento para atingir 
a excelência dos serviços presta-
dos à sociedade deve começar já 
na fase do recrutamento de pes-
soal e manter-se obviamente ao 
longo da vida funcional.
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FICHA DE 
EXERCÍCIOS

Direito 
do Tra- 
balho
Para ajudar 
na preparação 
daqueles que 
estão estudando 
para concursos da 
Justiça Trabalhis-
ta, como o Tribu-
nal Regional do 
Trabalho de São 
Paulo (TRT-SP), 
por exemplo, 
FOLHA DIRIGIDA 
publica teste espe-
cial de Direito do 
Trabalho, disci-
plina que tem um 
peso maior nas 
seleções para esta 
área. Intensifique 
ao máximo a sua 
preparação!

1 
Analise as afirmativas a 
seguir no que diz respeito 

a trabalho em regime de tempo 
parcial

I Considera-se trabalho em 
regime de tempo parcial aquele 
cuja duração não exceda a trinta 
horas semanais, sem a possibi-
lidade de horas suplementares 
semanais, ou, ainda, aquele cuja 
duração não exceda a vinte e seis 
horas semanais, com a possibi-
lidade de acréscimo de até seis 
horas suplementares semanais.

II Na hipótese de o contrato 
de trabalho em regime de tempo 
parcial ser estabelecido em nú-
mero inferior a vinte e seis horas 
semanais, as horas suplementa-
res a este quantitativo serão con-
sideradas horas extras, estando 
também limitadas a seis horas 
suplementares semanais.

III As horas suplementares da 
jornada de trabalho normal pode-
rão ser compensadas diretamente 
até a semana imediatamente 
posterior à da sua execução, 
devendo ser feita a sua quitação 
na folha de pagamento até o final 
do exercício (ano), caso não sejam 
compensadas.
assinale a alternativa que 
contém somente afirmativas 
corretas: 
(a) I e II
(b) II e III
(c) I, II e III 
(d) I e III 
(e) II

2 
Conforme nova redação 
dada à CLT, por força da Lei 

n° 13.467/2017, considere:
I Havendo extinção por acordo 

entre empregado e empregador, 
serão devidas as seguintes ver-
bas rescisórias: metade do aviso 
prévio, se indenizado e metade 
da indenização sobre o saldo 
do FGTS e as demais verbas 
trabalhistas em sua integralida-
de, podendo sacar 80% do valor 
dos depósitos do FGTS, podendo 
ingressar no Programa de Segu-
ro-Desemprego.　

II Constitui objeto ilícito de 
convenção coletiva ou de acordo 
coletivo de trabalho a supressão 
ou a redução do valor nominal do 
décimo terceiro salário.

III Se for pactuada cláusula 
que reduza o salário ou a jornada, 
a convenção coletiva ou o acordo 
coletivo de trabalho deverão 
prever a proteção dos emprega-
dos contra dispensa imotivada 
durante o prazo de vigência do 
instrumento coletivo.
assinale a alternativa que 
contém somente afirmativas 
corretas: 
(a) I e II 
(b) II e III
(c) I, II e III
(d) II e III 
(e) II

3 
Analise as afirmativas a 
seguir considerando as 

regras da CLT:
I De acordo com a nova reda-

ção dada à CLT, por força da Lei 
n° 13.467/2017, para a caracte-
rização de grupo econômico e, 
consequentemente, sua respon-
sabilidade solidária pelas obriga-
ções decorrentes da relação de 
emprego, deve ser considerado, 
dentre outros requisitos, a exis-
tência de personalidade jurídicas 
próprias e, as empresas estive-
rem sob a direção, controle ou 
administração de outra empresa 
do grupo.　

II Empregado e empregador 
são os sujeitos do contrato de 
emprego. Analisados isolada-
mente, o conceito de empregado 
demanda a presença de pessoa 
física ou jurídica pessoalidade, 
não eventualidade, dependência 
e onerosidade.　

III Considera-se empregador 
a empresa, individual ou coleti-
va, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, 
assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço.
assinale a alternativa que 
contém somente afirmativas 
corretas: 

(a) I e II
(b) II e III
(c) I, II e III 
(d) I e III 
(e) II

4 
Analise as afirmativas a 
seguir no que diz respei-

to de licença maternidade
I A empregada gestante tem 

direito à licença-maternidade 
de 120 (cento e vint(e) dias, sem 
prejuízo do emprego e do salário.

II À empregada que adotar ou 
obtiver guarda judicial para fins 
de adoção de criança ou adoles-
cente será concedida licença-
-maternidade nos termos acima. 
A licença-maternidade só será 
concedida mediante apresenta-
ção do termo judicial de guarda 
à adotante ou guardiã.

III Em caso de morte da ge-
nitora, é assegurado ao cônjuge 
ou companheiro empregado o 
gozo de licença com duração de 
metade do período da licença-
-maternidade, exceto no caso de 
falecimento do filho ou de seu 
abandono.
assinale a alternativa que 
contém somente afirmativas 
corretas: 
(a) I e II 
(b) II e III
(c) I, II e III
(d) I e III 
(e) II

5 
Analise as afirmativas a 
seguir no que diz respei-

to do trabalho noturno:
I Inclusive nos casos de reve-

zamento semanal ou quinzenal, 
o trabalho noturno terá remu-
neração superior a do diurno e, 
para esse efeito, sua remunera-
ção terá um acréscimo de 20 % 
(vinte por cento), pelo menos, 
sobre a hora diurna.

II A hora do trabalho noturno 
será computada como de 52 
minutos e 30 segundos. Con-
sidera-se noturno, o trabalho 
executado entre as 22 horas 
de um dia e as 5 horas do dia 

seguinte.
III O acréscimo acima, em 

se tratando de empresas que 
não mantêm, pela natureza 
de suas atividades, trabalho 
noturno habitual, será feito, 
tendo em vista os quantitati-
vos pagos por trabalhos diur-
nos de natureza semelhante. 
Em relação às empresas cujo 
trabalho noturno decorra da 
natureza de suas atividades, o 
aumento será calculado sobre 
o salário mínimo geral vigente 
na região, não sendo devido 
quando exceder desse limite, 
já acrescido da percentagem.
assinale a alternativa que 
contém somente afirmativas 
corretas: 
(a) I e II
 (b) II e III
(c) I, II e III 
(d) I e III 
(e) II

6 
Analise as afirmativas 
a seguir no que diz 

respeito a férias:
I Ao completar doze meses 

de trabalho, o empregado 
maior de idade passa a ter 
direito a férias de trinta dias 
corridos. Nesse caso, as férias 
serão concedidas no período 
que melhor lhe convir.

II Quando o salário for 
pago por hora com jornadas 
variáveis, apurar-se-á a média 
do período aquisitivo, apli-
cando-se o valor do salário na 
data da concessão das férias.

III Os adicionais por tra-
balho extraordinário, noturno, 
insalubre ou perigoso não 
serão computados no salário 
que servirá de base ao cálculo 
da remuneração das férias.
assinale a alternativa que 
contém somente afirmativas 
corretas: 
(a) I e II 
(b) II e III
(c) I, II e III
(d) I e III 
(e) II

Respostas 1A | 2D | 3D | 4A | 5B | 6E
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PASSO A PASSO

Esqueçam o glamour do Japonês 
e do Hipster da Polícia Federal

antônio macedo  é agente da Polícia Federal há 18 anos

Conselho de
Especialista
Antônio Macedo

a TeLeviSão lançou alguns po-
liciais federais ao estrelato com 
cenas e fotos famosas das prisões 
da operação Lava Jato. Quem não 
se lembra do Japonês da Federal? 
E do Hipster bonitão? Bem, es-
queça esse glamour todo. A roti-
na dos agentes da Polícia Federal 
é bem diferente. Principalmente 
no começo da carreira.

Quando comecei, em 2001, 
fui trabalhar na cidade de Ponta 
Porã, no Mato Grosso do Sul, na 
fronteira com o Paraguai. Por ali 
funciona a maior rota de tráfico 
de drogas do país e trabalho era 

o que não faltava! A toda hora, 
meu telefone tocava com pedi-
dos para acompanhar alguma 
operação – “vai sair um carrega-
mento de tal coisa. Precisamos 
de agentes na pista”.

Antes de passar no concurso, 
minha vida toda estava no Dis-
trito Federal. Fui parar a quase 

É preciso estar 
preparado: 
você vai ralar 
bastante nos 
primeiros anos. 
E se você não 
gostar de rotina, 
a vida na PF 
pode se encaixar 
perfeitamente

1 crie uma rotina Estabeleça 
os horários de estudo, descanso, as 
paradas para lanches, e reserve um 
tempo para dormir. Só o sono restau-
ra as conexões entre seus neurônios e 
melhora o desempenho do cérebro.

3 cuide do 
ambiente Pouca 
iluminação estimula a 
produção de hormô-
nios responsáveis pelo 
sono. Portanto, deixe 
sua área de estudos 
bem iluminada – e, 
quando for dormir, 
apague toda fonte de 
luz (inclusive a televi-
são e o celular).

Como estudar 
em casa
Está difícil chegar do 
curso e praticar sozinho? 
A gente dá uma força

4 descanse O recomendado 
é dar uma pausa de dez minutos 
por hora. E de nada adianta aca-
bar com seu tempo livre – um cé-
rebro estressado leva mais tempo 
para absorver conhecimento. 
Tire dias de folga para sair com 
amigos e relaxar um pouco.

2 trace metas 
Quando há muito ma-
terial para revistar, pa-
rece ainda mais difícil 
encontrar motivação. 
Para dar um ânimo, 
estabeleça a quantida-
de de páginas para ler 
por dia – ou trace uma 
meta de exercícios a 
serem resolvidos. 

1,5 mil quilômetros de distância 
de casa. Só consegui remoção 
para outro canto em 2004. E ain-
da não voltei para casa – fui para 
Aracaju. Retornei para Brasília 
em 2010. Quase por sorte: um 
colega de Aracaju trabalhava por 
lá e fizemos a permuta.

As carreiras na Polícia Fe-
deral começam assim mesmo. 
Quando o órgão abre um con-
curso, os funcionários da ativa 
escolhem se querem transfe-
rência para outra cidade. E aí 
sobram aos novatos os locais 
mais remotos e com maior de-
manda de trabalho. Se você 
passar, pode ser que seja alo-
cado nos confins da Amazônia 
e só consiga chegar a Manaus 
depois de passar umas seis ho-
ras em um avião ou 30 em um 
barco-táxi.

Não digo isso para desmo-
tivar ninguém. Mas é preciso 
estar preparado: você vai ralar 
bastante nos primeiros anos. E 
tudo bem se essa for sua praia. 
Aliás, se você não gostar de ro-
tina, a vida na PF pode se encai-
xar perfeitamente.

Eu adoro meu trabalho e 
nunca me arrependi de ter mu-
dado de profissão. Pelo contrá-
rio, vivia frustrado na Educação. 
As mudanças nessa área demo-
ravam muito tempo para acon-
tecer (quando aconteciam). Na 
Polícia Federal, a cada operação, 
eu vejo resultados imediatos. 
Não somos super-heróis, e não 
tenho a menor pretensão de re-
solver todos os males do Brasil. 
Mas faço o meu melhor.
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O que é essa tal de 
taF? COmO devO me 
preparar?
muitos concursos cobram no edital 
um Teste de Aptidão Física, o TAF. Isso 
porque algumas carreiras ofertadas 
exigem mesmo um pouco de prepa-
ro físico dos servidores aprovados e 
contratados. A prova é mais comum 
em carreiras policiais, mas aparece 
também em cargos que exigem uma 
rotina fora das instituições, como o 
de segurança do trabalho do Tribunal 
Regional do Trabalho. Nesses testes, 
podem ser exigidas habilidades em 
corrida, natação, barra fixa etc. Para se 
sair bem, leia o edital e treine os exer-
cícios que serão cobrados na prova.

quem tem aIds Ou 
HepatIte B pOde ser 
ImpedIdO de assumIr O 
CargO?
uma lei estadual de São Paulo veda ex-
pressamente a discriminação aos portado-
res do vírus HIV. E define que “solicitar exa-
mes para a detecção de HIV ou aids para 
inscrição em concurso ou seleção para 
ingresso no serviço público ou privado” ou 
“impedir o ingresso ou a permanência no 
serviço público ou privado de suspeito ou 
confirmado portador do vírus HIV ou pes-
soa com aids, em razão dessa condição”, 
são atos discriminatórios. Em casos de 
hepatite B, o STJ costuma garantir a posse 
se não houver demonstração de incompati-
bilidade com o exercício do cargo.

Tchau, dor de 
cabeça
um bom diagnóstico para tratar 
enxaquecas e dores de cabeça re-
correntes exige o acompanhamen-
to das crises. Em quais horários 
acontecem? Qual a intensidade 
e a localização da dor? Quais os 
sintomas? Com o app Headache, 
você consegue criar um diário 
com todos detalhes de cada crise 
e enviar para seu médico. Com 
esses relatórios e histórico, será 
mais fácil diagnosticar a doença, 
além de descobrir quais os gati-
lhos das crises e como evitá-los. 
Todas as informações ficam 
salvas em nuvem – ou seja, não há 
como perdê-las, mesmo se você 
deletar o aplicativo. Além disso, 
é possível cadastrar os medica-
mentos utilizados e programar um 
alarme para lembrar a hora que 
deve tomá-los.

TECH

Headache app 
Cria relatórios e 
histórico de dores 
de cabeça

disponível para  
Android

DÚVIDA  
DO LEITOR

MANDE SUA 
PERGUNTA! 
ESCREVA PARA: 
duvidas@
centraldeconcursos.
com.br



no úLTiMo dia 25 de maio, foi 
divulgada, no Diário Oficial do 
Estado, a autorização do gover-
nador Márcio França para o novo 
concurso público do Departa-
mento Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran-SP). A portaria 
contempla 575 vagas, sendo 375 
para o cargo de oficial estadual de 
trânsito I e 200 para agente esta-
dual de trânsito I.

A carreira de oficial estadual 
de trânsito I é destinada àqueles 
que possuem o nível médio ou 
curso técnico e garante remune-
ração inicial de R$ 1.863.

Para concorrer ao posto de 
agente estadual de trânsito I, é 

ÓrgÃO  
Detran-SP

eScOlaridade 
Médio ou 
técnico e 
superior

remuNeraÇÃO 
R$ 1,8 mil a  

R$ 4,6 mil

necessária formação em nível 
superior e Carteira Nacional de 
Habilitação, no mínimo, catego-
ria “B”. Os ganhos iniciais são de 
R$ 4.657,50.  

Os próximos passos para a rea-
lização do concurso do Detran-SP 
serão a formação da comissão e a 
escolha da banca organizadora. 

Último concurso
O Detran-SP lançou seu últi-

mo concurso em 2013, com 1.200 
vagas para os cargos de agente e 
oficial. A banca responsável pela 
organização do certame foi a 
Fundação Vunesp e a seleção foi 
feita por meio de prova objetiva 

com questões de múltipla escolha 
sobre conhecimentos básicos e 
específicos, além de avaliação de 
documento.

Os candidatos ao cargo de 
oficial estadual de trânsito I res-
ponderam 12 perguntas de língua 
portuguesa, cinco de matemáti-
ca, quatro de legislação, quatro de 
noções de informática e 25 de le-
gislação de trânsito. Já para agen-
te, foram 10 questões de língua 
portuguesa, cinco de matemáti-
ca, sete de direito administrativo, 
quatro de legislação, quatro de 
noções de informática, 22 de le-
gislação de trânsito e oito de ges-
tão pública.
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  EXPECTATIVA  

TRF-3 prepara 
concurso para 2018
o TribunaL Regional Federal 
da 3ª região, que abrange os 
estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul, se prepara para 
lançar um novo concurso 
público. Em nota, o TRF-3 
informou que já foram iniciados 
estudos para uma nova seleção, 
porém não há previsão de 
quando eles serão finalizados.  
E, apesar do Tribunal não 
confirmar os cargos e o quantita-
tivo de vagas até o momento, a 
expectativa é de que sejam 
oferecidas vagas para a área de 
apoio (técnicos e analistas 
judiciários). As remunerações 
iniciais atualmente são de  
R$ 7.592,83 e R$ 11.890,83, 
respectivamente. Até o começo 
de 2019, os valores sobem para  
R$ 8.475,36 e R$ 13.339,30.

ÓrgÃO  
Tribunal 
Reginal 
Federal

eScOlari-
dade  

Médio e 
superior

remuNe-
raÇÃO  

R$ 7 mil a   
R$ 11 mil 

  AUTORIZADO  

Autorizado novo concurso do 
Detran-SP para 575 vagas
São 375 vagas para oficial estadual de trânsito I e 200 para 
agente estadual de trânsito I. Iniciais de até R$ 4.657,50


