
INSS convoca greve 
para agilizar a abertura de 
novo concurso público com 
7.888 vagas. Remuneração 
máxima de R$ 12.638. PÁG. 7

Para 2.700 vagas  
de soldado da 
Polícia Militar de São 
Paulo.  PÁG. 6 

LE ITU R A  D I N Â M I CA  AC E LE R E  S E U S  E ST U D O S  E  G A N H E  TE M P O. PÁG . 1 0

575
DETRAN 
BUSCA 

Com concurso autorizado, órgão começa a escolher a banca organizadora. 
Oportunidades para os ensinos médio e superior. Remuneração de até R$ 4.657

ED. 1676 JULHO DE 2018 PUBLICADA EM 05/07  TIRAGEM 70.000 exemplares

O  m ai s  c ompl e t o  jor n al  e spe c i aliz a d o  em  e du c a ç ã o,  t rabalh o  e  c i d a d ani a

SERVIDORES

REMUNERAÇÃO INICIAL DE

R$ 3.049
Polícia Rodoviária 
Federal negocia para 
dobrar o número de vagas. 
Edital deve sair no segundo 
semestre deste ano. PÁG. 12
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A difícil tarefa 
de esperar 
por editais
Cada notícia é um passo em direção 
à tão aguardada publicação. Ou 
um leve atraso, que pode vir para o 
bem e só faz crescer as expectativas

COMO ANDA sua ansiedade 
à espera de lançamento dos 
editais? A cada nova notícia, 
um passo a mais – o Detran, 
por exemplo, começou a es-
colher a banca organizadora 
(confira na pág. 6). Ou um 
passo a menos, que causa 
um atraso, mas vem cheio de 
boas novidades – é o caso do 
concurso da Polícia Rodovi-
ária Federal, que negocia do-
brar as vagas ofertadas (veja 
na pág. 12).

Confesso que por aqui, 
na redação, esses trâmites 
todos geram um pouquinho 
de ansiedade também. E de 
loucura. A gente espera até 
os acréscimos do segundo 
tempo para conferir se o 
edital saiu ou não – só para 
poder levar a melhor infor-
mação até você.

Atrasos à parte, tem mui-

ta coisa rolando em julho. 
Além do Detran e da PRF, 
mencionados acima, a Po-
lícia Militar se prepara para 
lançar seu segundo edital do 
ano, com 2.700 novas vagas 
para soldados, e funcioná-
rios do INSS prometem uma 
greve para acelerar a abertu-
ra de concurso, aumentando 
as expectativas em torno de 
novas contratações.

Não faltarão chances para 
você, enfim, ingressar na 
vida estável do serviço públi-
co. E, para dar conta das ma-
térias todas, preparamos um 
manual para  ensinar a fazer 
leitura dinâmica – lá na pág. 
10. Com treino, você será 
capaz de acelerar sua leitura 
nas áreas de Direito e atuali-
dades. Vale a pena conferir.

Bons estudos!

E D I T O R I A L

PARA UM NOVO 
CONCURSO 
do Detran.
Oportunidades 
para ensinos médio 
e superior. PÁG. 6

PM-SP: 2.700 
VAGAS para 
soldados. 
Remuneração 
inicial de R$ 3 
mil. PÁG. 6575 VAGAS É O SALÁRIO máximo no próximo 

concurso do INSS. PÁG. 7

R$ 12.638
O MELHOR 
DA EDIÇÃO*

SAIBA COMO 
UM EDITAL 
É LANÇADO 

1 ESTUDO  Órgão avalia 
as 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

JUL
2018

PROGRAME—SE

CONCURSOS CARGOS LOCAL
ESCOLA-
RIDADE VAGAS

SALÁRIO  
MÁXIMO STATUS

MPU Técnico e analista NACIONAL MS — R$ 11.916 Solicitado

Receita 
Federal

Auditor fiscal e  
analista-tributário

NACIONAL S 2.083 R$ 20.123 Solicitado

Polícia Federal 
Agente, escrivão, 
perito, delegado  
e papiloscopista

NACIONAL S 500 R$ 23.130
Inscrições  
até 07/07  

Polícia 
Rodoviária 
Federal        

Policial rodoviário NACIONAL S 500 R$  9.931 Autorizado

Banco Central Analista e  
procurador

NACIONAL MS 230 R$ 19.655 Solicitado

INSS Analista, técnico 
e perito

NACIONAL MS 7.888 R$ 12.683 Solicitado

DETRAN
Oficial Estadual 
de trânsito I
Agente estadual 
de trânsito I

NACIONAL MS 575 R$ 4.657 Autorizado

Sec. Est. de 
Educação

Professor de 
educação básica II

SÃO PAULO S 15.000 R$ 1.938 Autorizado

Sec. Est. de 
Educação Agente escolar SÃO PAULO M 1.495 R$ 1.142

Inscrições  
até 10/07  

Polícia Militar Soldado SÃO PAULO M 2.700 R$ 3.049 Solicitado

Polícia Militar Aluno-oficial SÃO PAULO M 270 R$ 3.095 Solicitado
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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.

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 es-
colha. “É tipo frase de Facebook: 

para quem faz o que ama, as coi-
sas são lindas, tudo flui”, come-
mora. “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, e 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”, diz, brincando.
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ESTÁGIOS 
& TRAINEES

Entre
Servidores

A REDE Globo iniciou as inscri-
ções para o programa Trainee 
2018, que contempla profissionais 
com ensino superior bacharel, 
com conclusão de curso entre 
julho de 2016 e julho de 2018, ou 
pós-graduação/mestrado, para 
graduados a partir de julho de 
2016, cursando ou com formatu-
ra prevista. Todos os cursos são 
aceitos. Os interessados podem 
se inscrever até 15 de julho.

Não é necessário ter experiên-
cia. É considerado como pré-re-
quisito o nível de inglês avançado. 
Todos os cursos de nível tecnólogo 
e de graduação são aceitos. O pro-
cesso seletivo é composto de aná-
lise de pré-requisitos, teste de valo-
res com a Globo (online), dinâmica 
presencial e painel presencial.

Os candidatos poderão ser 
direcionados para as áreas de 
Tecnologia, Programação, Entre-

tenimento e Jornalismo, no Rio 
de Janeiro, ou para a área de Ne-
gócios, em São Paulo. As funções 
variam de acordo com o setor.

A previsão para o início das ati-
vidades é setembro. O programa 
tem duração de 18 meses. Duran-
te esse período, os selecionados 
serão alocados em determinada 
diretoria e rodarão por toda a 
área, participando de projetos es-
pecíficos em cada ciclo.

Os estagiários trabalharão 
oito horas por dia, em horário 
comercial, na maioria dos casos. 
Algumas áreas têm atuação em 
outros horários, dependendo da 
alocação. A empresa não divulga 
o valor dos salários, assim como 
o dos benefícios. Os interessa-
dos podem fazer suas inscrições 
e obter mais informações atra-
vés do site <vempraglobo.com.
br/trainee>.

A INDRA, uma das principais 
companhias globais de tecnolo-
gia e consultoria, iniciou seu pro-
grama de contratação de trainees 
em todo o Brasil. Para a cidade 
São Paulo, há 37 vagas, no setor de 
Sistemas, que contemplam pes-
soas de áreas ligadas a TI que te-
nham ensino superior completo, 
ou cursando, ou tecnólogos com 
formação completa. As oportuni-
dades estão disponíveis até o dia 
15 de julho.

O programa é voltado para o 
desenvolvimento de jovens, si-
milar ao de Trainee. Não é neces-
sário ter experiência. O processo 
seletivo inclui análise curricular, 
dinâmica de grupo e entrevista.

A previsão para as admissões 
da Indra é no dia 6 de agosto. 

Os candidatos que forem apro-
vados poderão contar com men-
toria e passagem por diversas 
áreas da empresa, com a pos-
sibilidade de serem admitidos 
conforme seus desempenhos. 
O programa prevê um acompa-
nhamento direcionado por um 
ano e seis meses, com avalia-
ções e reajustes salariais.

A jornada de trabalho é de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 
18h. A empresa não divulgou o 
valor dos salários. Os benefícios 
incluem assistência médica, as-
sistência odontológica, seguro de 
vida, vale-refeição e vale-trans-
porte. Os interessados podem 
se candidatar às vagas pelo link 
<http://epartner.vagas.com.
br/v1712267>.

   PRAZO ATÉ DIA 15  

Globo recebe inscrições para 
trainee na cidade de São Paulo

   SETOR DE SISTEMAS   

Indra: até dia 15 para programa

OLÁ! TUDO BEM com você? Esta-
mos trazendo a segunda e última 
parte da pequena série que repli-
ca e/ou adapta orientações advin-
das Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da Repúbli-
ca sobre as condutas dos agentes 
e servidores públicos no período 
eleitoral de 2018. Vamos lá?

No ano eleitoral, existem ve-
dações quanto às ações pu-
blicitárias do Governo?
Estão vedadas as ações de publi-
cidade institucional, publicidade 
de utilidade pública e publicida-
de mercadológica de produtos e 
serviços que não tenham concor-
rência no mercado, no período 
que corresponde aos três meses 
que antecedem o primeiro turno 
das eleições, podendo estender-
-se até o segundo turno, quando 
houver. Fundamentação: Lei nº 
9.504/1997, art. 73.

Quando exatamente começa 
e acaba o período eleitoral 
nas eleições de 2018?
O período eleitoral começa no 
dia 7 de julho e termina no dia 7 
de outubro, podendo se estender 
até 28 de outubro, em caso de 
eventual segundo turno. Funda-
mentação: Instrução Normativa 
SECOM nº 1, de 11 de abril de 
2018.

Há exceções às vedações da 
publicidade do Governo no 
período eleitoral?
No período eleitoral, não estão 
sujeitas ao controle da legislação 

eleitoral as ações publicitárias 
referentes à publicidade legal, a 
publicidade de utilidade pública 
reconhecida como de grave e ur-
gente necessidade pública pela 
Justiça Eleitoral, a publicidade 
mercadológica de produtos ou 
serviços que tenham concorrên-
cia no mercado e a publicidade 
destinada a público constituído 
de estrangeiros, realizada no 
país ou no exterior. Fundamen-
tação: Lei nº 9.504/1997, art. 73, 
inciso VI, alínea ‘b’.

Para maiores informações 
sobre publicidade institucional, 
publicidade mercadológica, pu-
blicidade legal e publicidade de 
utilidade pública, sugere-se a 
leitura da Instrução Normativa 
SECOM/SG-PR nº 1 de 27 de ju-
lho de 2017.

Como agir em caso de “situa-
ção de grave e urgente neces-
sidade pública”? 
Em conformidade com a Instru-
ção Normativa SECOM nº 1, de 
11 de abril de 2018. Com informa-
ções da AGU/SECOM/PR:

 
https://www.servidor.gov.br/
eleicoes

ANTONIO BATIST é diretor da escola de governança em gestão pública da 
Universidade Federal Fluminense (EGGP/UFF), mestre em Administra-
ção, consultor, professor, empreendedor e servidor público. 

O período eleitoral 
começa no dia 7 de 
julho e termina no 
dia 7 de outubro.

ANTÔNIO BATISTA antoniobatista@id.uff.br

Os Servidores Públicos e as 
Eleições de 2018 (parte 2/2)

*

124 
MIL JOVENS 

foram contratados 
desde o início 
de 2018 após 

ingressarem no 
programa Jovem 

Aprendiz, de 
acordo com um 

balanço divulgado 
pelo Ministério 

do Trabalho.

FIQUE 
DE OLHO

3,3 
MILHÕES DE 
APRENDIZES 

foram 
contratados 
desde 2005.
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ATUALIDADES DIVERSÃO & CULTURA

“NINGUÉM AQUI fora deu pro-
curação para vocês representa-
rem ninguém. Sem essa de re-
presentatividade, que isso não 
leva a nada”, disse o apresenta-
dor Tiago Leifert, em uma das 
eliminações da última edição do 
Big Brother Brasil. A eliminada 
da vez era Nayara, mulher ne-
gra, que falava sobre questões 
raciais no programa.

A moça não cativou os teles-
pectadores, é verdade, mas Lei-
fert errou na frase. A Represen-
tatividade importa. E muito. Até 
porque negros ainda são minoria 
quando se trata de aparições na 
TV. Segundo pesquisa de Renato 
Meirelles, do instituto de pesqui-
sa Locomotiva, mais de 90% dos 
protagonistas das campanhas 
publicitárias são brancos. Quase 

todos os protagonistas de nove-
las têm a pele clara – exceções 
feitas a Tais Araújo e Lázaro Ra-
mos. Aliás, o elenco de Segundo 
Sol, novela da Globo que se passa 
na Bahia – estado com mais ne-
gros do país –, tem uma minoria 
de atores negros em seu elenco.

Faltam espaço e visibilidade 
às minorias (mulheres, negros 

e negras, gays, bissexuais, lés-
bicas e transexuais). E o que se 
perde com isso? O entendimento 
de outra realidade: a do racismo 
e do preconceito enfrentados pe-
las minorias. E de dar às mino-
rias novas perspectivas – de es-
paço profissional, por exemplo.

É por isso que a Unicamp e ou-
tras universidade públicas passa-
ram a cobrar autores negros em 
suas listas de leitura obrigatória. 
O disco Sobrevivendo no Inferno, 
do grupo de rap Racionais MC’s, 
de 1997, fala sobre racismo e 
pobreza. E passa a toda a classe 
média branca, que é maioria en-
tre os aprovados, a visão de um 
mundo que não lhe pertence. Só 
assim, com entendimento, é pos-
sível combater a intolerância e o 
preconceito.

 90%
DOS PERSONAGENS 
DE PROPAGANDAS 

SÃO BRANCOS.

LIVRO
Quem tem medo do 
feminismo negro?
Djamila Ribeiro conta sobre 
sua infância e adolescência. 
Só no começo da vida adulta, 
ao trabalhar na Casa de Cultu-
ra da Mulher Negra, conheceu 
autoras que a fizeram ter or-
gulho de suas raízes. Também 
debate temas sobre feminis-
mo e interseccionalidade.

MÚSICA
Sobrevivendo no inferno
O disco de rap ganhou desta-
que em 1997. E transformou 
os manos da quebrada pau-
listana em estrelas da música 
brasileira. O álbum aborda 
histórias da periferia, a vida 
dura de quem tem poucas 
perspectivas e o racismo 
sofrido fora das favelas.

Representatividade importa
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Veja quais disciplinas 
caíram no último concurso

60
QUESTÕES

OFICIAL DE TRÂNSITO

AGENTE DE TRÂNSITO

5 
Matemática

5 
Mate-

mática

10
Língua 
portu-
guesa

25 Legislação 
de trânsito

25 
Legislação 
de trânsito

12
Língua 

Portuguesa4
Noções de 
Informática

4
Noções 
de Infor-
mática

4
Legislação

50
QUESTÕES

7 
Direito 
administrativo

4
Legislação

8
Gestão 
pública

  AUTORIZADO  

Detran começa  
a escolher banca 
organizadora
Novo concurso terá 575 vagas, 
com oportunidades para os 
níveis médio e superior

ÓRGÃO Detran

ESCOLARIDADE  
Médio e superior

REMUNERAÇÃO  
R$ 1.863 a R$ 4.657

ÓRGÃO Bacen

ESCOLARIDADE Superior

REMUNERAÇÃO R$ 17 a R$ 19 mil

AS EMPRESAS interessadas já 
enviaram suas propostas para 
o Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran 
SP) e agora cabe ao órgão avaliar 
a melhor opção e definir de vez a 
banca. Isso significa que o edital 
deve ser lançado em breve.

Autorizado no final de maio 
pelo governador de São Paulo, 
Márcio França, o novo concurso 

COMO OUTROS órgãos públicos, 
o Banco Central também enfren-
ta defasagem no quadro de fun-
cionários. E tratou de enviar ao 
Ministério do Planejamento pe-
dido para a abertura de concurso 
público com 230 vagas – com 200 
oportunidades para analistas e 
30 para procuradores.

Para analistas, a remunera-
ção inicial é de R$ 17.391,64 e 
exige curso superior em qual-
quer área de formação. Já os 
futuros procuradores precisam 
ter graduação em Direito, ins-
crição na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil e comprovação de, 
no mínimo, dois anos de prática 
forense. Os vencimentos são de 
R$ 19.665,67 por mês.

A expectativa é que o con-
curso seja autorizado em breve. 
Isso porque Esteves Colnago, 
ministro do Planejamento, deu 
prioridade ao órgão.

oferecerá 575 vagas para preen-
chimento imediato, sendo 375 
para o cargo de oficial estadual 
de trânsito I e 200 para agente 
estadual de trânsito I.

O cargo de oficial estadual de 
trânsito I é destinado àqueles que 
possuem o nível médio ou curso 
técnico e oferece remuneração 
inicial de R$ 1.863. Para concor-
rer ao posto de agente estadual 
de trânsito I, são necessárias for-
mação em nível superior e car-
teira nacional de habilitação, no 
mínimo, categoria B. Os ganhos 
iniciais são de R$ 4.657,50.

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 esco-
lha sobre conhecimentos bási-
cos e específicos, além de avalia-
ção de documento.

 EXPECTATIVA  

Banco Central 
solicita 
concurso com 
230 vagas
Órgão quer contratar 
analistas e procuradores 

  AUTORIZADO 

PM-SP: 2.700 
vagas para 
soldados
A POLÍCIA MILITAR do Estado 
de São Paulo (PM-SP) deu mais 
um passo para publicar o edital 
do seu novo concurso público 
com 2.700 vagas de soldado. Por 
meio de dispensa de licitação, a 
Fundação Vunesp foi escolhida 
para ser a banca organizadora.

Para concorrer a uma das 

2.700 vagas de soldado da PM-
-SP é necessário o ensino mé-
dio completo, habilitação entre 
as categorias “B” e “E” e altura 
mínima de 1,60m para homens 
e 1,55m para mulheres, além de 
idade entre 17 e 30 anos. A remu-
neração inicial é de R$ 3.049,41. 

Outras 270 vagas para aluno-
-oficial serão abertas também 
devem ser abertas a partir de 
julho - a autorização saiu em ju-
nho. A remuneração inicial che-
ga a R$ 3.535,54. Os dois editais 
devem ser publicados no come-
ço desse semestre.
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VAGAS

NOVO CONCURSO
Técnicos

Analistas

Peritos

3.984

1.692

2.212

TOTAL DE VAGAS: 7.888

ÓRGÃO SOLICITOU 

7.888 
NOVAS VAGAS

CONVOCAÇÃO  
DE EXCEDENTES
Técnicos

Analistas

2.050

TOTAL DE VAGAS: 2.580

530

EM JULHO, a Federação Na-
cional de Sindicatos de Traba-
lhadores em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social 
(FENASPS) promete paralisar 
os atendimentos no INSS caso 
suas solicitações não sejam aten-
didas. A principal delas: contra-
tação de servidores para suprir 
o déficit de 16 mil funcionários.

O órgão enviou ao Ministé-
rio do Planejamento, em maio, 
um documento em caráter de 
urgência para a abertura de con-
curso público com 7.888 vagas e 
convocação de outros 2.580 ex-
cedentes do certame anterior, 
realizado em 2015.

As novas oportunidades se-
riam assim distribuídas: 3.984 
vagas para técnicos (exige en-
sino médio e paga remunera-

ção de R$ 5.186,79), 1.692 para 
analistas (nível superior em áre-
as ainda não informadas, com 
salário e benefícios no valor de 
R$ 7.659,87) e 2.212 para peritos 
médicos (exige formação em 
Medicina; remuneração de R$ 
12.683,79). Para a convocação 
de excedentes, está prevista a 
contratação de 2.050 técnicos e 
530 analistas.

Sindicalistas acreditam que 
o governo autorizará a abertu-
ra de nova seleção até agosto, 
quando expira o prazo de vali-
dade do certame passado. 

ÓRGÃO INSS

ESCOLARIDADE Médio e superior

REMUNERAÇÃO R$ 5 mil  
a R$ 12 mil

 EXPECTATIVA  

INSS: funcionários 
anunciam greve para 
pressionar novo concurso
Órgão já pediu urgência para a 
contratação de 10.468 servidores

   INSCRIÇÕES ABERTAS  

Polícia Federal 
prorroga prazo 
de inscrições
Salários chegam  
a R$ 23.130

A POLÍCIA Federal prorrogou as 
inscrições para seu novo concur-
so. O prazo agora vai até sábado, 
7 de julho. A primeira etapa do 
processo seletivo acontece no 
dia 19 de agosto – com teste ob-
jetivo (120 questões, divididas 
em diversas disciplinas) e prova 
discursiva. A Cebraspe é a banca 
responsável pela seleção.

Entre as vagas (todas exigem 
nível superior), a PF reservou 
180 oportunidades para agente, 
150 para delegado, 80 para escri-
vão, 60 para perito criminal e 30 
para papiloscopistas. As remu-
nerações são de R$ 12.441 para 
agente, escrivão e pailoscopista e 
R$ 23.130 para perito e delegado 
(pede formação em Direito, com 
experiência mínima de três anos).

Além da primeira etapa, os 
candidatos aprovados passam 
por outros exames: físico, psi-
cológico, médico, avaliação de 
título (só para delegado e peri-
to) e prova prática de digitação 
(para escrivão).

ÓRGÃO Polícia Federal

ESCOLARIDADE Superior

REMUNERAÇÃO R$ 12 mil  
a R$  23 mil
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Quais as atribuições 
e os benefícios das 
carreiras fiscais?
As atribuições são as ativida-
des de fiscalização de tribu-
tos e do controle da arreca-
dação tributária. O principal 
benefício dessas carreiras é a 
estabilidade, por se tratarem 
de carreiras estatutárias 
típicas de Estado. Outro be-
nefício comum nas carreiras 
públicas é a possibilidade de 
o servidor participar de fun-
dos para a complementação 
de aposentadoria. A vanta-
gem desses fundos em rela-
ção aos privados é que eles 
recebem aportes relevantes 
do governo, proporcionais às 
contribuições dos servidores.
 
Como é a rotina de 
um auditor fiscal?
A rotina de um auditor da 
Receita Federal varia muito 
em função do tipo de ativi-
dade fiscal exercido. Você 
pode fazer auditoria contábil 
em determinada empresa ou 
analisar dados para detec-
tar o descumprimento das 
obrigações tributárias. Ou 
analisar e tomar decisões 
em processos de contencioso 
administrativo-tributário etc.
 
Qual a parte mais difícil 
dos concursos fiscais?
O volume grande de conte-

údo exigido na prova. Não 
é possível se preparar em 
pouco tempo. Ou seja, você 
precisa de foco no objetivo 
e persistência nos estudos.
 
Quais dicas você 
gostaria de passar 
aos concurseiros 
que almejam as 
carreiras fiscais?
Encare o concurso como um 
projeto de vida, conscienti-
ze-se de que é possível passar 
no concurso. Faça um bom 
curso preparatório, de pre-
ferência presencial, reserve 
toda semana algumas horas 
para estudar, crie rotinas, 
tenha foco e determinação. 
Não priorize nenhuma ma-
téria, mas comece pelas que 
tem mais dificuldade. E evite 
o erro mais comum: não 
desista na primeira derrota.

Por que você 
deve apostar em 
carreiras fiscais

DILZA TARANTO é pedagoga, consultora em Recursos Humanos e mestre 
em Sistemas de Gestão Integrada pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e master coach.

Colunista
Convidado
DILZA TARANTO

Metade do ano se passou: como 
continuar focando os estudos?

Não é possível 
se preparar em 
pouco tempo. 
Ou seja, você 
precisa de foco 
no objetivo e 
persistência 
nos estudos.

Iaroslau Sessak Junior 
conhece bem essa área. 
Exerceu por seis anos o 
cargo de agente fiscal de 
rendas do estado de São 
Paulo e se aposentou, 
em fevereiro, como 
auditor-fiscal da Receita 
Federal. Saiba mais 
sobre esses concursos.

O MÊS de junho terminou e ain-
da não saiu aquele edital que 
você esperava. O resultado dos 
últimos concursos ou ainda não 
foram publicados, ou não foram 
satisfatórios. Tanto estudo, tanta 
dedicação! O ano está na metade 
e nada de concreto se realizou. 
Calma. Respire: inspire de ma-
neira curta e expire longamente. 
Isso muda a sua fisiologia, oxige-
na todo o seu corpo e, de quebra, 
altera seu estado emocional.

É preciso ter certeza da impor-
tância da determinação, da disci-
plina e do autocontrole. Conside-
re-se responsável por sua vida, 
por seu futuro. Isso significa fun-
cionar de modo otimizado. Pes-
soas com funcionamento assim 
conseguem a máxima realização 
da autonomia, encontram moti-
vação dentro de si e no ambiente 
que estão inseridas, a fim de rea-
lizarem o seu potencial.

Acredite na sua capacidade 
de cumprir seus objetivos, ou 
seja, acredite na sua autoeficá-
cia. Muitas pesquisas sobre isso 
demonstram os benefícios para 
o processo de aprendizagem e 
para a vida como um todo. Pes-
soas autoeficazes são mais ati-
vas, trabalham com mais afinco, 
são mais persistentes e têm me-
nos reações emocionais adver-
sas quando encontram dificul-
dades, menos stress, ansiedade 
e depressão, além de terem um 
forte senso de organização, que 
motiva o aprendizado através 
da autoavaliação, automonito-
ramento e o estabelecimento de 
objetivos. Mais do que aumentar 

a crença nas próprias capacida-
des, a autoeficácia ajuda a pes-
soa a estruturar situações em 
que estará mais propensa ao su-
cesso do que ao fracasso.

Coloque suas emoções a ser-
viço do seu melhor desempenho 
e aprendizado. Trabalhe em sua 
capacidade máxima. Dê o me-
lhor de si. Desenhe seu sucesso. 
Elenque seus sonhos. Imagine-
-se daqui a alguns anos, tendo 
atingido os seus objetivos profis-
sionais. O que você está fazendo 
agora para que seus sonhos se 
tornem realidade? O que mais 
você pode fazer? Qual a impor-
tância dos seus objetivos para 
você, para sua vida, para sua fe-
licidade e seu bem-estar? Você 
está usando seus pontos fortes 
na sua intensidade máxima? 

O sucesso requer esforço 
sustentado. Não desanime! Me-
tade do ano passou, mas ainda 
resta a outra metade. É da mes-
ma forma como você se dispõe a 
ver um copo de água pela meta-
de: ele está meio cheio ou meio 
vazio? Você decide o ângulo que 
quer visualizar.

É preciso ter 
certeza da 
importância da 
determinação, 
da disciplina e do 
autocontrole.

SEFAZ-SP
Deve abrir 849 vagas 
para técnicos (nível 

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



  PEDIDO DE CONCURSO  

Mapa: concurso em pauta para 
555 vagas nos níveis médio e superior

  OFERTA DE 100 VAGAS  

AGU trabalha para definir a 
organizadora do concurso

O MINISTÉRIO da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) encaminhou ao Ministé-
rio do Planejamento pedido para 
abertura de novo concurso públi-
co, para ser realizado em 2019. 
Dessa vez, foram solicitadas 555 
vagas em cargos dos níveis mé-
dio e superior.

A distribuição é a seguinte: 
200 para agente de atividades 
agropecuárias, 100 para agente 
de inspeção sanitária e industrial 
de produto de origem animal, 
40 de agente administrativo, 80 

A ADVOCACIA Geral da União 
(AGU) concentra esforços para 
abrir o mais breve possível o 
seu concurso para 100 vagas 
em cargos de nível superior. 
No momento, a AGU trabalha 
para definir a organizadora da 
seleção. Feito isso, o edital será 
elaborado.

A portaria do Ministério do 
Planejamento que autorizou o 
concurso estabelece que o edi-
tal poderá ser divulgado até o 
dia 14 de dezembro, mas é mui-
to provável que o documento 

de analista técnico administra-
tivo, dez de economista, dez de 
estatístico e 115 de auditor fiscal 
agropecuário (sendo 100 para 
engenheiro agrônomo, dez para 
zootecnista e três para químico) 
e duas para farmacêutico.

Os cargos de agente de ativi-
dades agropecuárias, agente de 
inspeção sanitária e industrial de 
produto de origem animal e agen-
te administrativo exigem o nível 
médio. Para as demais funções, 
nível superior. As remunerações 
podem chegar a R$ 15.042,71.

seja divulgado bem antes desse 
prazo, já que a AGU tem pressa 
na realização da seleção.

As 100 vagas serão distribu-
ídas da seguinte forma: 48 para 
administrador, 32 para conta-
dor, dez para analista técnico-
-administrativo, cinco para téc-
nico em comunicação social, 
duas para arquivista, duas para 
técnico de assuntos sociais e 
uma para bibliotecário. A re-
muneração é de R$ 6.661,34, 
incluindo R$ 458 de auxílio-a-
limentação. 

9S I G A  A  F O L H A  D I R I G I D A   f/FolhaDirigida t/Folha _ Dirigida i/fdirigida y/FolhaDirigida

FICHA DE 
EXERCÍCIOS

Teste especial 
de Direto 
Previdenciário
Para os futuros 
candidatos do con-
curso para técnico 
e analista do Ins-
tituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). 
Questões seleciona-
das pelo professor 
Ítalo Romano, com 
gabarito comentado. 
Resolva o exercício 
com bastante aten-
ção e, ao final, conte 
o número de acertos 
e faça uma avalia-
ção crítica do seu 
desempenho. Bons 
estudos!

1 Julgue o próximo item, 
relativo à organização, 

aos princípios e ao cus-
teio da seguridade social. 
(Ano: 2018 – CESPE – PGM/

AM - Procurador do Município)

Constitui objetivo da seguridade 
social manter o caráter demo-
crático e descentralizado da 
administração, mediante gestão 
tripartite, com participação dos 
trabalhadores e empregadores e 
do Estado.  

GABARITO  Errado 
 
COMENTÁRIO  Fundamentação: O 
decreto 3.048/98 (Regulamento da 
Previdência Social), em seu art. 1º, 
elenca os princípios da Seguridade 
Social. Vejamos: 
 
Art. 1º A seguridade social com-
preende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, destinado a 
assegurar o direito relativo à saúde, 
à previdência e à assistência social. 
 
Parágrafo único.  A seguridade social 
obedecerá aos seguintes princípios 
e diretrizes: 
I - universalidade da cobertura e do 
atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na 

prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos 
benefícios, de forma a preservar-lhe 
o poder aquisitivo; 
V - equidade na forma de participa-
ção no custeio; 
VI - diversidade da base de financia-
mento; e 
VII - caráter democrático e des-
centralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e 
do governo nos órgãos colegiados. 
 
Portanto, a questão vai de encontro 
ao inciso VII do parágrafo único. 
A gestão é quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e 
do governo nos órgãos colegiados.

2
Julgue o item seguinte, a 
respeito da ordem social 

prevista na Constituição Fe-
deral de 1988. Nesse sentido, 
considere que a sigla SUS, 
sempre que empregada, se re-
fere ao Sistema Único de Saú-
de. (Ano: 2018 – CESPE – EBSERH 

- Conhecimentos Básicos - Cargos 

de Nível Médio - Área Assistencial)

A seguridade social compre-
ende o direito dos cidadãos a 
saúde, educação e segurança.

GABARITO  Errado  

COMENTÁRIO  Fundamentação: 
As ações da seguridade social são: 
Saúde, Previdência e Assistência 
Social. Vejam o que diz o art. 1º da 
Lei nº 8.212/91: 
 
Art. 1º A Seguridade Social com-
preende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, destinado a 
assegurar o direito relativo à saúde, 
à previdência e à assistência social.

3
 Acerca do custeio da 
seguridade social, 

julgue o próximo item. (Ano: 

2018 – CESPE – STJ - Analis-

ta Judiciário – Judiciária)

O salário-de-contribuição de 
segurado empregado deverá 
corresponder à integralidade 
de uma remuneração auferida 
durante o mês de trabalho.

GABARITO  Errado 
 
COMENTÁRIO  Vamos ao conceito 
de Salário de Contribuição do Segu-
rado Empregado:  
 
Lei 8.212/91: Art. 28. Entende-se 
por salário-de-contribuição: 
 
I - para o empregado e trabalhador 
avulso: a remuneração auferida 
em uma ou mais empresas, assim 

entendida a totalidade dos 
rendimentos pagos, devidos 
ou creditados a qualquer título, 
durante o mês, destinados a 
retribuir o trabalho, qualquer 
que seja a sua forma, inclusive 
as gorjetas, os ganhos habitu-
ais sob a forma de utilidades 
e os adiantamentos decorren-
tes de reajuste salarial, quer 
pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo 
à disposição do empregador 
ou tomador de serviços nos 
termos da lei ou do contrato 
ou, ainda, de convenção ou 
acordo coletivo de trabalho ou 
sentença normativa;      
 
Com base apenas neste dispo-
sitivo, marcaríamos a questão 
com “certa”, todavia, devemos 
lembrar de dois pontos: 
 
1º) A contribuição do segurado 
deve observar limites mínimo 
e máximo.  
 
2º) Existem rubricas na 
remuneração do segurado 
empregado que são parcelas 
não integrantes do SC, como 
por exemplo, as recebidas a 
título da indenização, como o 
a parcela recebida a título de 
vale-transporte, na forma da 
legislação própria; a ajuda de 
custo, em parcela única, rece-
bida exclusivamente em decor-
rência de mudança de local de 
trabalho do empregado; as diá-
rias para viagens; entre outras.
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PASSO A PASSO

Não há um dia igual ao outro
Na Polícia Rodoviária Federal, há pouca rotina  
e muito prazer – e a sensação de dever cumprido

RONY HUGUENIN é agente de polícia da Polícia Rodoviária Federal

Conselho de
Especialista
Rony Huguenin

ASSUMI MEU CARGO na Polícia 
Rodoviária Federal em 2012. E 
posso dizer com certeza: o servi-
ço é dinâmico e há pouca rotina. 
Em alguns dias, faço tarefas de 
combate ao crime, fiscalização 
de trânsito, apreensão de drogas 
e armas. Em outros, como sou 
formado em odontologia, auxi-
lio os programas de avaliação de 
saúde do órgão – aplicamos testes 
físicos e outros exames para me-
dir a saúde. Todo dia é diferente.

E cada dia me surpreende um 
pouco. No ano passado, prende-
mos um jovem professor, de clas-
se social alta. Ele escondeu, em 
um fundo falso, 32 quilos de pas-
ta base de cocaína. Naquela mes-
ma época, outro homem vinha 
de Foz do Iguaçu (PR) com ins-
trumentos musicais e aparelha-
gem de som. Paramos. Dentro 
dos amplificadores, guitarras e 

O trabalho na 
Polícia Rodoviária 
Federal me dá 
muito prazer. 
Sinto uma 
sensação 
pessoal de dever 
cumprido, de 
ajudar o Brasil 
a melhorar.

1 CRONOMETRE  
Pegue um texto e leia, 
com o cronômetro 
ligado, durante 
um minuto. Conte 
quantas palavras você 
leu. Em média, as 
pessoas devoram 150 
palavras nesse tempo. 
Com treino, você 
pode subir essa média 
para 800 palavras.

Como fazer leitura dinâmica
Seu cérebro lê as palavras como imagens. 
E, para interpretá-las, analisa-as com o 
conteúdo já gravado na memória. Para agilizar 
o processo, você precisa transformar um 
conjunto de letras em blocos cada vez maiores 

2 CONCENTRE-
SE Desligue 
qualquer 
distração: 
celular, redes 
sociais, televisão. 
E foque-se 
apenas no texto 
a ser lido.

3 AUMENTE SEU 
VOCABULÁRIO Se 
o lance é reduzir o 
tempo, quanto mais 
palavras você tem 
gravadas na memória, 
mais fácil e rápido 
será se já tiver um 
vocabulário afiado. 

5 NÃO USE A BOCA 
Você é do tipo que mexe 
a boca quando lê um 
texto? Terá de parar com 
isso. Se estiver difícil, use 
um dos dedos para seguir 
as linhas. Pratique essa 
técnica até ser capaz de 
absorver o conhecimento.

4 VEJA EM BLOCOS   
Com o tempo, você vai 
deixar de ler sílaba por 
sílaba. Até ler palavra 
por palavra e até frases 
por frases. E terá 
iniciado o processo 
de leitura dinâmica.

violões, havia armas e munições 
para abastecer o tráfico no Rio de 
Janeiro. Essas duas situações me 
marcaram muito. E me fazem 
sentir orgulho do meu trabalho.

Atualmente, trabalho em 
São Paulo. Mas comecei no Rio 
Grande do Sul, em Uruguaiana, 
cuidando da fronteira com a Ar-
gentina e o Uruguai. Foram 12 
meses lá. Em pouco tempo, um 
ano depois, consegui a transfe-
rência para voltar à minha ci-
dade. E nem por isso há menos 
trabalho. A rota do tráfico (de 
armas e drogas) passa por aqui. 
Não anda fácil, com o efetivo 
tão reduzido, mas ainda assim 
mantemos as estatísticas de 
produção e resultados.

Justamente por causa da falta 
de funcionários que o concurso é 
tão urgente. E essa é a sua chan-
ce. Mantenha o foco. Falo como 
concurseiro escolado – passei no 
meu concurso aos 17 anos, quase 
30 anos atrás. Pegue firme nos 
estudos, pois ainda há tempo. 
Se o edital sair nos próximos 30 
dias (estou especulando), por 
exemplo, você terá mais uns 60 
dias para estudar. Portanto, or-
ganize-se. Tire de duas a três ho-
ras, pelo menos, por dia. E preste 
atenção, em especial, no Código 
de Trânsito Brasileiro e nas ma-
térias jurídicas. 

Vale a pena o esforço: além 
de estabilidade e bons salários, 
o trabalho na PRF me dá muito 
prazer. Uma sensação pessoal 
de dever cumprido. De ajudar o 
Brasil a melhorar.

Para 
concursos 

públicos, não utilize 
essa técnica para ma-

térias mais complicadas, 
como matemática e conta-

bilidade. Em textos mais 
simples, como direito e 
atualidades, podem ser 

aplicadas essas 
técnicas.
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é necessário 
ter habilitação 
para o cargo de 
papiloscopista? 
DE ACORDO com o edital publicado pela Po-
lícia Civil de São Paulo, candidatos interes-
sados em concorrer ao cargo de auxiliar de 
papiloscopista precisam ter ensino médio 
completo e habilitação a partir da catego-
ria B. Se aprovados, ao tomarem posse do 
cargo, todos precisam apresentar os se-
guintes documentos: carteira de habilitação 
nacional, título de eleitor regularizado, RG, 
CPF, antecedentes criminais, comprovantes 
de formação escolar, certidão de nascimen-
to ou casamento, documento de inscrição 
no PIS ou PASEP, comprovante de resi-
dência e declaração de imposto de renda.

posso me inscrever em 
mais de um concurso 
da polícia federal?
NÃO. SEGUNDO o edital da PF, você só 
pode se inscrever em um cargo/área. 
Durante o período de inscrições, você 
pode alterar a área em que deseja tra-
balhar, mas não o cargo. Então atenção 
na hora da inscrição: acerte de primeira! 
Concursos da Polícia Civil, por exemplo, 
não exigem esse mesmo cuidado. Nos 
certames do órgão, você pode se inscre-
ver em quantas carreiras quiser (e foram 
várias este ano: escrivão, investigador, 
agente de polícia, agente de teleco-
municações, delegado, papiloscopista, 
auxiliar de papiloscopista) desde que 
tenha os pré-requisitos para cada vaga.

Organize sua vida
VOCÊ PROVAVELMENTE tra-
balha, estuda e ainda tem uma 
série de afazeres domésticos 
para lidar: contas para pagar, 
casa para arrumar. E a ideia do 
aplicativo Todoist é minimizar 
suas preocupações – ajudando 
você a organizar e se lembrar 
das tarefas. Em português, você 
pode adicionar algo simples, do 
tipo “colocar água nas plantas” 
todos os dias às 8h ou reunião 
na segunda-feira, às 10h. Com 
um marcador, é possível colocar 
uma marca no compromisso 
(“projeto casa”, “projeto férias” 
ou “projeto concurso”), selecio-
nar o grau de prioridade (para 
saber o que pode ser adiado) e 
compartilhar com quem mora 
com você – e, assim, delegar fun-
ções. O aplicativo ainda oferece 
um relatório de produtividade. 

TECH

Todoist Cria lista 
para gerenciamento 
de tarefas 

DISPONÍVEL PARA 
android e iOS

DÚVIDA  
DO LEITOR

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



RENATO DIAS, diretor-geral da 
Polícia Rodoviária Federal, ne-
gocia com o Ministério do Pla-
nejamento 500 vagas adicionais 
para um novo certame. De acor-
do com ele, os custos ao governo 
seriam os mesmos. Se der certo, 
o concurso ofertará mil vagas. A 
confirmação só acontecerá com 

ÓRGÃO Polícia Rodoviária 
Federal

ESCOLARIDADE Superior

REMUNERAÇÃO R$ 9.931,00 

a publicação do aval no Diário 
Oficial da União.  

Com a negociação, o edital 
deve sair apenas no segundo se-
mestre – a expectativa era que o 
documento saísse até o fim de 
junho. Apesar do atraso, a PRF 
se prepara desde o mês passado 
para agilizar o processo. Estão 
na disputa três nomes para a 
banca organizadora: Cebraspe, 
Iades e uma terceira, cujo nome 
ainda não foi revelado.  

Os interessados em concor-
rer precisam ter curso superior 
completo e habilitação a partir 
da categoria B ou superior. A re-
muneração é de R$ 9.931.

J U LH O  — 201812

  EXPECTATIVA 

MPU trabalha para 
viabilizar concurso
O MPU segue no esforço para obter 
a verba necessária para realizar con-
curso ainda este ano. Os cargos  já 
estão definidos: técnico administra-
tivo, de nível médio (R$ 7.618,61), e 
analista em Direito, que exige nível 
superior na área  (R$ 11.916,90). 

O total de vagas para cada um 
deles ainda não foi divulgado. A 
expectativa, no entanto, é que o 
MPU realize um grande número 
de contratações, tendo em vista 
que faltam 1.668 servidores para 
as duas funções, sendo 540 técni-
cos administrativos e 1.148 analis-
tas em Direito. 

Enquanto busca a verba para 
realizar o concurso, paralelamente 
o MPU já se mobiliza para escolher 
a organizadora da seleção. O obje-
tivo é que o edital seja divulgado 
em outubro.

ÓRGÃO 
Ministério 
Público da 

União

ESCOLARI-
DADE 

Médio e 
superior

REMUNERA-
ÇÃO  

R$ 7.618,61 
a  

R$ 11.916,90

 EXPECTATIVA  

PRF pede mais 500 vagas 
para novo concurso
Com o pedido, o edital deve sair no segundo semestre


