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Mais do
que na hora

Exército já recebe inscrições para oficiais. São 28 vagas para graduados em dez áreas. Já a Marinha seleciona candidatos com nível médio/técnico. PÁGINA 11

Área militar: 2º e 3º graus. Até R$11.130

AGENTE, ESCRIVÃO E OUTROS CARGOS

Encerram-se na segunda, dia 2 de julho, as inscrições do concurso para a Polícia Federal (PF). São oferecidas

500 vagas, distribuídas pelos cargos de agente, escrivão, papiloscopista, delegado e perito. Veja como concorrer. PÁGINA 3

PF: ÚLTIMOS DIAS PARA
500 VAGAS. ATÉ R$23.130

ESCOLARIDADE: NÍVEL SUPERIOR

A Controladoria Geral da União (CGU) e a Receita Federal programam a abertura de concursos para o cargo de

auditor. Escolaridade: nível superior em qualquer área. Remunerações de R$15.461 ou R$20.123 mensais. PÁGINAS 5 E 12

AUDITOR FEDERAL:
1.280 VAGAS. ATÉ R$20 MIL

Empresa federal situada no Rio de Janeiro, a EPE abrirá em breve concurso para assistente administrativo, cargo que exige o nível médio. PÁGINA 7

Rio: apenas nível médio. R$3.905

As recentes declarações do secre-
tário estadual de Segurança Pú-
blica do Rio de Janeiro, general
Richard Nunes, defendendo a
contratação de novos servidores
para a pasta, com a realização de
concursos públicos, dá uma cer-
ta esperança não só àqueles que
sonham em ingressar na Polícia
Civil, mas, também, na própria
população fluminense, que não
aguenta mais a violência que
tomou conta do estado. Página 6

Ministério das Relações Exteriores abre concurso para a carreira de
diplomata. Podem concorrer candidatos que tenham formação em qualquer
curso superior. São oferecidas 26 vagas. Saiba como concorrer Página 5

Saiu novo concurso para
diplomata. R$18.517 mensais

Iphan altera requisitos do
concurso para 411 vagas
Edital do concurso para o Iphan é retificado, sendo alterados requisitos de
algumas funções. Inscrições para 411 vagas seguem até 9 de julho. Página 2
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SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E OUTRAS ÁREAS

As prefeituras do Rio de Janeiro (Comlurb), Niterói, Maricá, Duque de Caxias, Porto Real e Resende programam a abertura de concursos. No

total, estão previstas 4.122 vagas em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. Primeiro edital deve sair nos próximos dias. PÁGINAS 8 A 10

PREFEITURAS: 4.122 VAGAS.
1º, 2º E 3º GRAUS. ATÉ R$3.128

CCCCCONCURSOSONCURSOSONCURSOSONCURSOSONCURSOS

Funarte:
138 vagas para
2º e 3º graus
Está em pauta a realização de
concurso para a Fundação Na-
cional de Artes (Funarte). A pre-
visão é de abertura de 138 va-
gas, distribuídas por cargos dos
níveis médio e superior, com
remunerações de R$3.877 e
R$5.493 mensais. Saiba mais
detalhes. Página 7

INSS: urgência
na realização de
concurso
Com mais de 10 mil servidores
com idade para se aposentar, o
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) aguarda autorização do
Ministério do Planejamento para
abrir concurso para 7.888 vagas
nos cargos de técnico, analista e
perito médico. Sinal verde pode vir
em agosto. Página 2
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NÍVEL SUPERIOR 
ANALISTA I 
REMUNERAÇÃO: R$ 5.035,29. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
CARGO 1 - ÁREA 1 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

.RJ 1 * **
CARGO 1 - ÁREA 4 - PATRIMÔNIO CULTURAL 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 2 * **
CARGO 1 - ÁREA 5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.  

UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

RJ 5 1 2
TÉCNICO I  
REMUNERAÇÃO: R$ 5.035,29. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais  
CARGO 2 - ÁREA 1 – CIÊNCIAS SOCIAIS/ANTROPOLOGIA  
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciências Sociais ou Antropologia, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.  

UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

RJ 2 * 1
CARGO 2 - ÁREA 2 - ARQUEOLOGIA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Arqueologia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC  

UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

RJ 1 * **
CARGO 2 - ÁREA 3 - ARQUITETURA E URBANISMO
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Arquitetura e Urbanismo, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de 
classe.  

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 2 * **
CARGO 2 - ÁREA 5 - BIBLIOTECONOMIA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Biblioteconomia, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.  

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 1 * **
CARGO 2 - ÁREA 6 - BOTÂNICA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Ciências Biológicas, fornecido por instituição de 

Iphan altera requisitos e distribuição das vagas
RRRRRIOIOIOIOIO     DEDEDEDEDE J J J J JANEIRANEIRANEIRANEIRANEIROOOOO     | Oferta passou de 47 para 48 vagas, além de cadastro. Foi incluída uma vaga de técnico 1, na área de Conservação

Inscrições
seguem abertas até
dia 9 de julho,
no site do Cebraspe

O Iphan
administra
diversos museus
espalhados
pelo país

INSS: abertura de concurso
é inevitável. 2º e 3º graus

AAAAAPOSENTPOSENTPOSENTPOSENTPOSENTADORIASADORIASADORIASADORIASADORIAS     | Mais de 10 mil servidores podem deixar o INSS

A realização de novo concur-
so para o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) é inevi-
tável. Não só pela grande ca-
rência de pessoal e número de
servidores com idade (mais de
10 mil) para se aposentar, mas,
também, porque o prazo de
validade da seleção anterior,
aberta em 2015, será encerra-
da no início de agosto.

Por isso, é questão de tem-
po o governo federal autorizar
novo concurso para o INSS,
caso contrário, não poderá re-
por as vacâncias originadas
por aposentadorias, mortes,
invalidez, entre outras formas.

Antes que o concurso de
2015 seja encerrado, o INSS
negocia junto ao Ministério
do Planejamento a convoca-
ção de 2.580 excedentes, sen-
do 2.050 vagas de técnicos e

530 de analistas.
Em paralelo a isso, o INSS

também pediu ao Ministério
do Planejamento autorização
para abrir novo concurso,
com oferta de 7.888 vagas,
sendo 3.984 para técnicos,
1.692 para analistas e 2.212
para peritos.

Acredita-se que até 5 de
agosto (data em que será en-
cerrado o prazo de validade da
seleção de 2015) o Ministério
do Planejamento possa auto-
rizar a chamada de aprovados
do certame anterior e a reali-
zação de novo concurso.

O cargo de técnico exige ní-
vel médio e tem remuneração
inicial de R$5.186,79. A fun-
ção de analista é aberta a can-
didatos com formação supe-
rior (áreas ainda serão infor-
madas) e tem rendimentos

de R$7.659,87. Já para peri-
to médico, a exigência é a gra-
duação em Medicina. Neste
caso, os ganhos sãoo de
R$12.638,79.

Um dos fatores que pode
contribuir para a abertura de
novo concurso é a pressão feita
por diversos representantes da
sociedade. Além do sindicato,
o INSS conta com o apoio do
Tribunal de Contas da União
(TCU) e da Defensoria Públi-
ca da União (DPU).

O TCU já fez auditoria re-
latando risco de colapso, em
caso da falta de concursos re-
gulares no INSS. A DPU, por
sua vez, ajuizou, na Justiça
Federal, um pedido de tutela
de urgência perante o INSS. O
objetivo é atenuar as dificul-
dades no atendimento da po-
pulação.

Quadro de vagas

 

ensino médio técnico em Agronomia ou Jardinagem, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo órgão competente, e registro no órgão de classe, 
quando for o caso.  

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 7 1 2

ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.  

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 1 * **
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CARGO 2 - ÁREA 7 – CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Conservação e Restauração de Bens Culturais 
Móveis, Museologia, Artes Visuais, Belas Artes, Artes Plásticas ou História da 
Arte, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.  

RJ 1 * **
CARGO 2 - ÁREA 8 - AGRONOMIA  
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Engenharia Agronômica, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de 
classe.  

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 1 * **
CARGO 2 - ÁREA 9 - ENGENHARIA CIVIL 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.  

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 2 * **
CARGO 2 - ÁREA 11 - EDUCAÇÃO  
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação de ensino superior em Educação, Pedagogia ou curso de graduação 
de nível superior de licenciatura em qualquer área de formação, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 2 * **
NÍVEL MÉDIO  
AUXILIAR INSTITUCIONAL 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.419,97. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais  
CARGO 3 - ÁREA 1 - ADMINISTRAÇÃO  
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
ensino médio (antigo segundo grau) ou curso técnico equivalente, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.  

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 2 * **
CARGO 3 - ÁREA 2 - ARQUIVOLOGIA 
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
ensino médio (antigo segundo grau) ou curso técnico equivalente, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.  

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 1 * **
CARGO 3 - ÁREA 4 - EDIFICAÇÕES 
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
ensino médio técnico em Edificações, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo órgão competente, e registro no órgão de classe.  

. UF. 
Vagas para 

ampla 
concorrência 

Vagas 
reservadas para 
candidatos com 

deficiência 

Vagas 
reservadas para 

candidatos 
negros 

. RJ 8 1 2
CARGO 3 - ÁREA 5 - CONSERVAÇÃO DE JARDINS HISTÓRICOS 
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

SERVIÇO
Edital e retificações:
www.folhadirigida.com.br
Inscrições e isenção:
www.cespe.unb.br/concursos/iphan_18/

O Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan)
retificou pela segunda vez o edi-
tal, perto do fim das inscrições. As
várias alterações foram divulgadas
na última terça-feira, dia 26. Houve
alteração nos requisitos de vários
cargos e na distribuição das 411 va-
gas (a oferta permanece a mesma).

Agora, o Rio de Janeiro conta
com mais uma oportunidade, na
função de técnico I, na área de
Conservação e Restauração. Com
isso, o número de vagas no estado
passou de 47 para 48. Houve mu-
dança na distribuição em outros
estados também. Ainda com rela-
ção a esse cargo, foi retificado tam-
bém o requisito. Agora, para con-
correr é preciso ter nível superior
em Conservação e Restauração de
Bens Culturais Móveis, Museolo-
gia, Artes Visuais, Belas Artes, Ar-
tes Plásticas ou História da Arte.

Ainda nas mudanças das carrei-
ras com vagas no Rio, a exigência
para o cargo de analista - área 1,
agora é de formação superior em
qualquer área, e não mais apenas
em Comunicação Social, como foi
publicado inicialmente no edital.
Agora, para todas as especialidades
da carreira de analista (incluindo
as de outro estado), para concor-
rer basta ter formação superior em
qualquer área. Além disso, não há
mais a exigência de pós-graduação
em todas as funções em que era
isso era necessário.

Houve alteração também no
conteúdo programático da carrei-
ra de técnico na área de Bibliote-
conomia (com vagas no Rio), que
passou a ter o tópico de Classifica-
ção Decimal de Dewey (CDD). A
tabela de atribuição de pontos para
a avaliação de títulos também pas-
sou por modificações. Todas as

mudanças podem ser conferidas
no edital de retificação, na FOLHA
DIRIGIDA Online.

Não houve nenhuma retifica-
ção na função de auxiliar insti-
tucional - única que exige o ní-
vel médio ou médio/técnico
nessa seleção, com 131 vagas. A
atual remuneração para esse cargo
é de R$3.877,97. Já no 3º grau,
quem atua nas carreiras de téc-
nico I (176 oportunidades) e
analista I (104) recebe o mesmo
ganho, de R$5.493,29. Os dois
valores já estão somados aos
R$458 de auxílio-alimentação.
Como o regime de admissão do
Iphan é o estatutário, há garan-
tia de estabilidade empregatícia.

As inscrições devem ser feitas
até o dia 9 de julho, no site do Ce-
braspe, o organizador. As taxas são
de R$84 para o cargo que exige
nível médio completo e de R$117
para as funções que têm como re-
quisito o ensino superior. Tam-
bém até dia 9 de julho, serão acei-
tos pedidos de isenção da taxa de
inscrição, no site da banca.

As provas objetivas estão mar-
cadas para 26 de agosto, em to-
das as capitais. O exame terá 120
perguntas, sendo 50 de Conhe-
cimentos Básicos e 70 específi-
cas, nas disciplinas de Língua
Portuguesa, Fundamentos da
Preservação do Patrimônio Cul-
tural, Noções de Gestão e Admi-
nistração Pública e Atualidades.

Nesse mesmo dia, os candida-
tos terão de desenvolver também
um texto dissertativo em no má-
ximo 30 linhas, sobre um tema da
atualidade. A seleção será compos-
ta ainda por análise de títulos, cuja
convocação será apenas para quem
estiver classificado na primeira
etapa. Dois anos é o prazo de vali-
dade do concurso, prazo que pode
dobrar, a critério do Iphan.
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Cargo / área Escolaridade 
Vagas para ampla 

concorrência 

Vagas reservadas 
aos candidatos 

negros 

Vagas reservadas 
aos candidatos 
com deficiência 

Cargo 1: Delegado de  
Polícia Federal 

Diploma, devidamente registrado, de bacharel em Direito, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC), e comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial 

112 30 8 

Cargo 2: Perito Criminal 
Federal/Área 1 - Contabilidade 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Ciências Contábeis ou em Ciências Econômicas, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC 

7 2 1 

Cargo 3: Perito Criminal 
Federal/Área 2 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, 
Engenharia de Telecomunicações ou em Engenharia de Redes de 
Comunicação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC 

3 1 1 

Cargo 4: Perito Criminal 
Federal/Área 3 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Análise de Sistemas, Ciências da Computação, 
Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Comunicação ou 
em Informática, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC 

15 4 1 

Cargo 5: Perito Criminal 
Federal/Área 4 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Engenharia Agronômica, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo MEC 

2 * ** 

Cargo 6: Perito Criminal 
Federal/Área 5 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Geologia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC. 

2 * ** 

Cargo 7: Perito Criminal 
Federal/Área 6 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Engenharia Química, Química Industrial ou em 
Química, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
MEC. 

3 1 ** 

Cargo 8: Perito Criminal 
Federal/Área 7 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC 

5 2 1 

Cargo 9: Perito Criminal 
Federal/Área 9 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Engenharia Florestal, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC 

3 1 ** 

Cargo 10: Perito Criminal 
Federal/Área 12 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC 

2 * ** 

Cargo 11: Perito Criminal 
Federal/Área 14 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação 
de nível superior em Farmácia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC. 

2 1 ** 

Cargo 12: Agente de Polícia 
Federal 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em 
nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC 

135 36 9 

Cargo 13: Escrivão de Polícia 
Federal 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em 
nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC 

60 16 4 

Cargo 14: Papiloscopista 
Policial Federal 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em 
nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

22 6 2 

Total — 373 100 27

PF: 500 vagas somente até segunda, 2
OOOOOPORPORPORPORPORTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDADEADEADEADEADE| Cargos ofertados no concurso são agente, escrivão, papiloscopista, perito e delegado, todos de nível superior

Remunerações
iniciais podem ser
de R$12.890 ou
R$23.130 mensais

Quadro de vagas

Dois cargos terão avaliação de títulos

As inscrições do concurso da
Polícia Federal (PF) estão na
reta final. O prazo, que vai até
a próxima segunda-feira, dia
2 de julho, a princípio não
será prorrogado. Por isso,
quem deseja concorrer a uma
das 500 vagas de nível superi-
or deve se apressar. Os cadas-
tros devem ser feitos no site
do Cebraspe, o organizador.

Quem tem graduação em
qualquer área mais carteira de
habilitação nas categorias B
ou superior poderá disputar
três carreiras: agente (180 va-
gas), escrivão (80) ou papilos-
copista (30). Nos três cargos
a remuneração é a mesma,
R$12.441,26. Esse valor é re-
ferente a esse ano, já que em
2019 o valor será reajustado,
e passará para R$12.890,50.

A PF também contratará
150 novos delegados, gradua-
dos em Direito e com experi-
ência jurídica ou policial de
três anos, além de Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH) B ou superior. Para essa
função, a remuneração inici-
al é de R$23.130,48, mas o
valor chegará a R$24.150,74
no próximo ano.

De acordo com o edital, há
quatro tipos de atividades que
podem ser consideradas como
prática jurídica. Uma delas é
o efetivo exercício de advoca-
cia, inclusive voluntária, com
a participação anual mínima
em 5 atos privativos de advo-
gado em causas ou questões
distintas, conforme o Estatu-

to da Advocacia. Outra possi-
bilidade é a execução de ati-
vidades exclusivas de bacha-
réis em Direito.

A terceira possibilidade é o
exercício de cargo, emprego ou
função, inclusive de magistério
superior, que exija a utilização
preponderante de conheci-
mentos jurídicos. Por fim, con-
ta como atividade jurídica para
o concurso, o exercício de fun-
ção de conciliador em tribunais
judiciais, juizados especiais, va-
ras especiais, anexos de juiza-
dos especiais ou de varas judi-
ciais, assim como o exercício
de mediação ou de arbitragem
na composição de litígios, pelo
período mínimo de 16 horas
mensais e durante um ano.

A mesma remuneração será
paga aos 60 futuros peritos, ad-
mitidos por meio desse con-
curso. Nesse caso, será preci-
so que os interessados tenham
curso superior nas áreas espe-
cificadas a partir do subitem
2.2.1 do edital, tais como Ci-
ências Contábeis, Análise de
Sistemas, Medicina, Farmácia,
Informática, Geologia, etc.

Após se cadastrar no site do
Cebraspe, será preciso pagar
a taxa de inscrição (até 20 de
julho, em qualquer banco),
que custa R$180 para as car-
reiras de agente, escrivão ou
papiloscopista, e R$250 para
delegado e perito. Quem for
membro de família de baixa
renda e estiver inscrito no Ca-
dÚnico do Governo Federal
poderá solicitar isenção des-
se valor no site da banca, tam-
bém até 2 de julho.

O concurso para a Polícia
Federal será composto por dez
etapas ao todo, dependendo da
carreira. Na primeira haverá
uma prova objetiva e outra dis-
cursiva, marcada para 19 de
agosto, em dois turnos. Os ho-
rários de realização em cada
turno só serão divulgados com
a convocação dos candidatos
para a prova objetiva.

Na parte de múltipla escolha
serão propostas 120 questões,
abrangendo disciplinas de Co-
nhecimentos Básicos e Espe-
cíficos, de acordo com o car-
go. A prova discursiva também
varia, dependendo da carreira.
Os candidatos a todas as fun-
ções, exceto a delegado, terão
de escrever um texto disserta-
tivo, em até no máximo 30 li-
nhas. Já os delegados precisa-
rão responder a três questões
dissertativas, além de elaborar
uma peça profissional.

A fase seguinte da seleção é
um teste físico, que será apli-
cado a todas as carreiras. Todos
os inscritos passarão ainda por
avaliação médica e psicológi-
ca, investigação social e curso
de formação.

Conheça todas as etapas do concurso
Já os escrivães serão subme-

tidos também a uma prova prá-
tica de digitação, enquanto que
os delegados e peritos terão seus
títulos analisados. Para delega-
do, haverá ainda uma prova
oral. O concurso será válido por

um mês, prazo que pode dobrar,
a critério da corporação.

Os participantes devem ficar
atentos, pois nem todos os que
forem aprovados na prova ob-
jetiva seguirão no concurso. De
acordo com o cargo, um núme-

No concurso para a Polícia
Federal, o candidato pode con-
seguir até sete pontos a mais na
sua nota final no concurso, de-
pendendo da formação acadê-
mica que possui. Esta possibi-
lidade, porém, vale apenas para
os cargos de delegado de polí-
cia e perito criminal, pelos quais
os inscritos também terão pela
frente prova de títulos.

O título que proporciona
maior pontuação é o de douto-
rado, que pode render dois pon-
tos ao participante. O de me-

nor pontuação é o que atesta
exercício de cargo público de na-
tureza policial, que pode con-
tabilizar de 0,3 a 1,5 pontos para
o aprovado.

A convocação para esta fase
abrangerá os aprovados nas eta-
pas iniciais, respeitados os em-
pates na última colocação e a
reserva de vagas para os candi-
datos com deficiência e para
candidatos negros. Veja, abai-
xo, a relação de pontos possí-
veis por titulação, no concur-
so da PF:

ALÍNEA TÍTULO 
VALOR 

DE CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

DOS TÍTULOS 

A 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
doutorado em Direito, no caso do cargo de Delegado de Polícia 

Federal, ou na área da Perícia a que concorre, no caso dos 
cargos de Perito Criminal Federal. Também será aceito 

certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado em 
Direito, desde que acompanhado de histórico escolar. 

2,00 2,00 

B 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
mestrado em Direito, no caso do cargo de Delegado de Polícia 

Federal, ou na área da Perícia a que concorre, no caso dos 
cargos de Perito Criminal Federal. Também será aceito 

certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado em 
Direito, desde que acompanhado de histórico escolar. 

1,00 1,00 

C 

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de 
especialização lato sensu em Direito, no caso do cargo de 
Delegado de Polícia Federal, ou na área da Perícia a que 

concorre, no caso dos cargos de Perito Criminal Federal, com 
carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, 

reconhecido pelo Ministério da Educação. Também será aceita a 
declaração de conclusão de pós-graduação em nível de 

especialização em Direito, desde que acompanhada de histórico 
escolar. 

0,50 0,50 

D 

Exercício no cargo de Delegado de Polícia, para os candidatos 
ao cargo de Delegado de Polícia, ou exercício no cargo de Perito 
Criminal, para os candidatos ao cargo de Perito Criminal Federal 

(todas as áreas). 

0,40 
por ano 

completo sem 
sobreposição 

de tempo 

2,00 

E 

Exercício em cargo público de natureza policial, exceto o da 
alínea D, nas instituições: Polícia Federal, Polícia Rodoviária 

Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis e(ou) polícias 
militares. 

0,30 por ano 
completo, 

sem 
sobreposição 

de tempo 

1,00 

Máximo 
de 

pontos 
— — 7,00 pontos 

Títulos: veja pontuações

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições e isenção: http://
www.cespe.unb.br/concursos/pf_18/

ro específico de participantes
terá a prova discursiva corrigi-
da, e o restante estará elimina-
do. Veja, a seguir, um quadro
com o quantitativo máximo de
provas discursivas corrigidas
por cargo:

Cargo/Área 
Vagas para ampla 

concorrência 
Vagas reservadas aos 

candidatos negros 
Vagas reservadas  

aos candidatos com deficiência 

 Cargo 1: Delegado de Polícia Federal    448ª    120ª    32ª   

 Cargo 2: Perito Criminal Federal/Área 1   35 10 5 

 Cargo 3: Perito Criminal Federal/Área 2   15 10 5 

 Cargo 4: Perito Criminal Federal/Área 3   75 20 5 

 Cargo 5: Perito Criminal Federal/Área 4   10  *    **   

 Cargo 6: Perito Criminal Federal/Área 5   10  *    **   

 Cargo 7: Perito Criminal Federal/Área 6   15 10  **   

 Cargo 8: Perito Criminal Federal/Área 7   25 10 5 

 Cargo 9: Perito Criminal Federal/Área 9   15 10  **   

 Cargo 10: Perito Criminal Federal/Área 12   10  *    **   

 Cargo 11: Perito Criminal Federal/Área 14   10 10  **   

 Cargo 12: Agente de Polícia Federal    540ª    144ª    36ª   

 Cargo 13: Escrivão de Polícia Federal    240ª    64ª    16ª   

 Cargo 14: Papiloscopista Policial Federal    88ª    24ª    8ª   

(*) Não haverá correção de prova discursiva para candidatos negros em razão do quantitativo de vagas oferecido. 
(**) Não há correção de prova discursiva para candidatos com deficiência em razão do quantitativo de vagas oferecido. 

Veja quantas provas discursivas serão corrigidas por carreira
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IFRJ: foco na valorização dos servidores
IIIIINSNSNSNSNSTITUTTITUTTITUTTITUTTITUTOOOOO     FEDERALFEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL     | Novo reitor do IFRJ, Rafael Almada cria pró-reitoria específica que trabalha o desenvolvimento institucional

Rafael Almada
quer investir ainda
mais na formação
dos servidores do IFRJ

Há pouco mais de um mês
à frente do Instituto Federal
do Rio de Janeiro (IFRJ), o
reitor Rafael Almada tem como
um dos focos de sua gestão
valorizar os cerca de 1.300
servidores técnico-administra-
tivos e os mais de 2 mil do-
cente da instituição.

Por isso, uma de suas pri-
meiras medidas nesse sentido
foi criar uma pró-reitoria es-
pecífica que trabalha o desen-
volvimento institucional.
“Queremos valorizar os servi-
dores e a sustentabi-
lidade dentro da
Administração
Pública”, ga-
rantiu o
novo reitor
do IFRJ.

Na visão
de Rafael Al-
mada, o ser-
vidor não
pode ser trata-
do como um
número dentro
da Diretoria de
Gestão de Pessoas. Por
isso, o reitor promete investir
em políticas internas para que
os docentes e técnico-adminis-
trativos possam trabalhar de
forma feliz e produzindo cada
vez mais e melhor.

“Vamos criar mecanismos
de progressão, de qualificação,
além de identificar demandas
e entender determinadas situ-
ações do servidores. Por exem-
plo, se ele perde em qualida-
de de vida trabalhando em um
campus muito longe da sua
residência. Então, essa pró-rei-
toria tem pensado nisso e é uma
política que a gente quer fa-
zer em toda nossa gestão, de
pensar como o servidor”, des-
tacou o reitor do IFRJ.

Com o objetivo de fortale-
cer ainda mais a instituição e
melhorar a qualidade dos
serviços prestados à popula-
ção, sobretudo aos alunos,

Rafael Almada informou que
o IFRJ continuará investindo
bastante na capacitação e qua-

lificação de seus do-
centes e técnico-

administrati-
vos.

Segundo o
reitor, é gra-
tuita a mai-
or parte
dos cursos
oferecidos,

e que a ins-
tituição sem-

pre buscar cri-
ar mecanismos

de oportunizá-los
aos servidores. “Sempre

estimulamos a capacitação e
qualificação dos servidores.
Há muitos professores nossos
que têm a oportunidade de re-
adequar o horário para que
possam ter uma licença para
terminar ou fazer um mestra-
do, realizar uma especializa-
ção ou até mesmo um douto-
rado.”

Para Rafael Almada, os alu-
nos do IFRJ são os maiores be-
neficiados por essa política de
capacitação e qualificação de
servidores. “Você ter a opor-
tunidade, mesmo no curso
técnico, de estudar com um
professor doutor só amplia seu
leque de troca de experiência
com esse docente. Da mesma
forma funciona com os técni-
co-administrativos. Então, te-
mos estimulado isso e inves-
tido recurso do governo fede-
ral para esta capacitação.”

Política baseada na meritocracia
Os servidores que buscam se

capacitar e qualificar terão mais
chances de vir a ocupar cargos
comissionados no IFRJ. Isso
porque, segundo o reitor Rafael
Almada, sua política de gestão
pessoas à frente do instituto será
baseada na meritocracia.

“O processo de escolha do
reitor envolve eleição, envol-
ve a comunidade. Nós não po-
demos cair na história de ten-
tar achar que cargos devem ser
para amigos políticos. Na ver-
dade, tem que ser para aque-
las pessoas preparadas para de-
senvolver a instituição. Já es-
tamos fazendo muito isso na
nossa gestão: dar atribuição
àqueles que se prepararam
profissionalmente para rece-
ber essas funções.”

Rafael Almada chama aten-
ção para o fato de a adminis-
tração pública estar em trans-
formação, que passa necessa-
riamente por um processo de
transparência, e de possuir um
papel estratégico para o desen-
volvimento do país.

Nesse sentido, na visão do
reitor do IFRJ, é fundamental
que o servidor público com-
preenda seu papel na socieda-
de. “Um bom servidor, um
bom gestor tem que compre-
ender seu papel, tem que ser

ético. Tem que entender que
ele lida com recurso de todos,
então precisa ser ético na sua
construção. O serviço públi-
co cada vez mais tem que ser
transparente, mostrar o que
está fazendo. As pessoas não
podem ter dúvida do proces-
so de transparência que o ser-
viço público precisa”, disse.

Dentro desse contexto, Ra-
fael Almada destacou ser fun-
damental que o servidor pú-
blico mantenha-se atualizado
e capacitado para as novas de-
mandas que surgem.

“Assim como na iniciativa
privada, o servidor não pode
acreditar que há uma certa es-
tabilidade profissional, não
pode se acomodar. Se um pro-
fessor dá a mesma aula há dez,
cinco anos, tem algo errado.
Ele tem que fazer diferente,
tem que atualizar a aula. Já o
servidor técnico-administra-
tivo tem que entender que a
legislação muda. O próprio
processo da gestão pública vai
se alterando. Então, é preciso
ter atenção a estes fatores. Essa
história que servidor público
não trabalha é coisa de mui-
to tempo atrás. Hoje, trabalha-
mos bastante como qualquer
outro profissional da iniciati-
va privada.”

Rafael Almada: “Queremos
valorizar os servidores“

“Sempre estimulamos a
capacitação e qualificação
dos servidores. Há muitos

professores nossos que têm a
oportunidade de readequar o
horário para que possam ter
uma licença para terminar ou
fazer um mestrado, realizar
uma especialização ou até

mesmo um doutorado”

OS SERVIDORES PÚBLICOS
E AS ELEIÇÕES DE 2018 (PARTE 2/2)
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lá! Tudo bem com você?
Em 2018 teremos eleições no Brasil
e, entre outros cargos, estará em dis-

puta o de Presidente da República. É natural
que os servidores e demains agentes públi-
cos tenham dúvidas sobre alguns assuntos
relacionados às eleições. Portanto, em fun-
ção da complexidade e relevância do tema,
estamos trazendo aqui na coluna a segunda
e última parte da pequena série que replica
e/ou adapta orientações advindas do Minis-
tério do Planejamento, da Justiça Eleitoral,
da Advocacia-Geral da União e especialmente
da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República.

Vamos lá?

1. No ano eleitoral existem vedações quanto
às ações publicitárias do Governo?

Estão vedadas as ações de publicidade
institucional, publicidade de utilidade pú-
blica e publicidade mercadológica de pro-
dutos e serviços que não tenham concor-
rência no mercado, no período eleitoral,
que corresponde aos três meses que an-
tecedem o primeiro turno das eleições,
podendo estender-se até o segundo turno,
quando houver. Fundamentação: Lei nº
9.504/1997, ar t. 73.

2. Quando exatamente começa e acaba o
período eleitoral nas eleições de 2018?

Começa no dia 7 de julho e termina no
dia 7 de outubro, podendo se estender até
28 de outubro, em caso de eventual se-
gundo turno. Fundamentação: Instrução Nor-
mativa SECOM nº 1, de 11 de abril de 2018.

3. 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 le-
gal, a publicidade de utilidade pública re-
conhecida como de grave e urgente ne-
cessidade pública pela Justiça Eleitoral,
a publicidade mercadológica de produtos
ou serviços que tenham concorrência no
mercado e a publicidade destinada a pú-
blico constituído de estrangeiros, reali-
zada no país ou no exterior.

Fundamentação: Lei nº 9.504/1997, art.
73, inciso VI, alínea ‘b’.

4. O que caracteriza a Publicidade Instituci-
onal?

É a que se destina a divulgar atos,
ações, programas, obras, serviços, cam-
panhas, metas e resultados dos órgãos
e entidades do Poder Executivo Fede-
ral, com o objetivo de atender ao prin-
cípio constitucional da publicidade, de
valorizar e fortalecer as instituições
públicas, de estimular a participação
da sociedade no debate, no controle e
na formulação de políticas públicas e
de promover o Brasil no exterior.

Destaque-se que a publicidade instituci-
onal destinada estritamente a público es-
trangeiro, no Brasil ou no Exterior, não está

sujeita à vedação da legislação eleitoral.
Fundamentação: Instrução Normativa

SECOM/SG-PR nº 1 de 27 de julho de 2017.

5. O que caracteriza a Publicidade Mercado-
lógica?

É a publicidade que se destina a alavancar
vendas ou promover produtos e serviços que
tenham ou não concorrência no mercado.

Fundamentação: Instrução Normativa
SECOM/SG-PR nº 1 de 27 de julho de 2017.

6. O que caracteriza a Publicidade Legal?

É a que se destina à divulgação de balan-
ços, atas, editais, decisões, avisos e de
outras informações dos órgãos e entidades
do Poder Executivo Federal, com o objetivo
de atender a prescrições legais.

Fundamentação: Instrução Normativa
SECOM/SG-PR nº 1 de 27 de julho de 2017.

7. O que caracteriza a Publicidade de Utili-
dade Pública?

É a que se destina a divulgar temas de
interesse social e apresenta comando de ação
objetivo, claro e de fácil entendimento, com
o objetivo de informar, educar, orientar,
mobilizar, prevenir ou alertar a população para
a adoção de comportamentos que gerem be-
nefícios individuais e/ou coletivos.

Fundamentação: Instrução Normativa
SECOM/SG-PR nº 1 de 27 de julho de 2017.

8. O que caracteriza uma “situação de grave
e urgente necessidade pública”, para fins de
publicidade de utilidade pública durante o
período eleitoral?

A definição das situações de grave e
urgente necessidade pública está a cargo
da Justiça Eleitoral, dependendo de pré-
via consulta e autorização específica. Dessa
forma, as propostas de ações publicitári-
as embasadas em justificativas de situ-
ação de grave e urgente necessidade pú-
blica, deverão ser previamente submeti-
das à apreciação do Tribunal Superior Elei-
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toral, a quem compete reconhecer a per-
tinência da gravidade/urgência e autori-
zar a realização da ação.

Fundamentação: Lei nº 9.504/1997, art.
73, inciso VI, alínea ‘b’ e orientação SECOM.

9. Como se dá o procedimento de envio à Jus-
tiça Eleitoral para a autorização de campa-
nhas de utilidade pública de grave/urgente
necessidade?

A publicidade submetida ao controle da
legislação eleitoral que, a juízo dos órgãos
e entidades, possa ser reconhecida como
de grave e urgente necessidade pública,
para fins de veiculação, exibição, exposi-
ção ou distribuição durante o período elei-
toral, deverá ser apresentada à SECOM com
pedido de encaminhamento à Justiça Elei-
toral para autorização de sua realização.

Os pedidos de encaminhamento à Justi-
ça Eleitoral, enviados à SECOM, deverão estar
acompanhados:

I - de informações que demonstrem, de
forma clara e objetiva, a grave e urgente
necessidade pública da ação de publicidade
a ser realizada; e

II - das respectivas peças e/ou mate-
riais publicitários, em duas vias, sob a
forma de roteiro, storyboard, leiaute, ‘bo-
neca’ ou leiaute montado, ‘monstro’ ou
leiaute eletrônico, storyboard animado ou
animatic, ou, quando for o caso, de exem-
plar da peça ou material.

As peças e/ou materiais publicitários
só poderão ser veiculados, exibidos, ex-
postos ou distribuídos na forma aprovada
pela Justiça Eleitoral, observadas as even-
tuais modificações por ela determinadas.

Fundamentação: Instrução Normativa
SECOM nº 1, de 11 de abril de 2018.

10. A partir de qual data o órgão deve enca-
minhar consultas para a Justiça Eleitoral so-
bre as campanhas de utilidade pública de grave/
urgente necessidade?

Com a antecedência necessária para que a
campanha de utilidade pública, considerada
de grave e urgente necessidade, possa ser
encaminhada para análise e manifestação da
Justiça Eleitoral, a qual poderá autorizar, ou
não, a sua veiculação, exibição, exposição ou
distribuição no período eleitoral.

Fundamentação: Orientação SECOM.
Com informações da SECOM/PR: https:/

/www.servidor.gov.br/eleicoes
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Hoje vou escrever sobre essa grande dúvida de quem busca
a colocação no mercado de concurso público. Estudar para con-
cursos não é estudar para um único concurso, é estudar para
uma área de concursos com disciplinas semelhantes, pois o
candidato precisa amadurecer sua forma de estudar. O conhe-
cimento é impor tante, mas como o candidato obtém esse co-
nhecimento é o que faz a diferença entre as que são aprovados
rapidamente e os que demoram mais.

Na maioria das vezes não se constrói o conhecimento necessário
para ser aprovado dentro do número de vagas estudando para o primeiro
concurso público. O primeiro motivo é estudar errado para obter o
grande volume de conhecimentos com considerável profundidade
cobrados nas provas. Claro que a maioria do conteúdo descrito no
edital não aparece na prova, mas precisam ser conhecidos de uma
forma ou de outra para que a disciplina tome forma na cabeça do
candidato. Por isso é importante que o candidato inicie o estudo
com uma visão ampla, porém pouco profunda das disciplinas e na
sequencia inicie a resolução de questões de concursos.

A utilidade de estudar a par tir de questões é aprofundar os
temas que o candidato só conhece superficialmente no limite do
que é cobrado na prova. Essa lógica de estudo demanda amadu-
recimento, muitos candidatos ficam presos ao estudo teórico por
muito mais tempo que o aconselhável por medo de conhecer o
seu desempenho em cada uma das disciplinas que estuda. Re-
solver questões, medindo o resultado, expõe a fragilidade do co-
nhecimento. O problema é que essa é a melhor informação que
um candidato pode ter dele mesmo.

Conhecer as fraquezas, os assuntos ou disciplinas que desempe-
nha mal, orienta o estudo e corrige a fragilidade. É muito comum
o candidato estudar mais as disciplinas que gosta e deixar um pouco
de lado as disciplinas que não gosta e por isso não tem conhecimen-
to necessário para fazer questões. Essa capacidade de reconhecer
suas fragilidades é o ponto de virada na preparação, é quando o
candidato está efetivamente estudando para alcançar sua aprova-
ção dentro do número de vagas.

Antes disso, as chances são muito pequenas. Leva um tempo
para o candidato chegar a esse nível de amadurecimento, enfren-
tar seus fantasmas, perceber que o erro é muito mais importante
que o acer to, já que orienta a preparação e faz evoluir o conhe-
cimento necessário para a prova. O autoconhecimento é o primei-
ro passo para o sucesso em concursos. O segundo passo é corrigir
as falhas de conhecimento, é ter consciência que precisa estudar
mais as disciplinas que não gosta e acima de tudo, medir cons-
tantemente o desempenho para conseguir perceber a melhora do
desempenho ou mesmo a necessidade de estudar a disciplina
ainda com mais afinco.

Quando o erro não agride mais, mas apenas deixa o candidato com
raiva e vontade de descobrir o motivo do erro, grande parte do caminho
de preparação já foi vencido. Conhecer o conteúdo todo não é pos-
sível e nem desejável, para o candidato.

O fator que limita a aprovação é o autoconhecimento e a correção
das fragilidades. Quando o sofrimento do erro é substituído pela
vontade de conhecer o conteúdo necessário, o candidato vai tomar
posse muito em breve. Para passar em um concurso, o candidato
precisa da humildade de procurar o erro nele mesmo, na sua pre-
paração e se corrigir. Enquanto isso não acontece, as provas pas-
sam e pouco avança o desempenho. Principalmente é por isso que
muitos candidatos levam muito tempo para serem aprovado. É também
por isso que quando um candidato passa no seu primeiro concurso,
várias outras aprovações vêm na sequência. Essa é uma reflexão
que os candidatos precisam fazer, principalmente os que já estão
nesse mercado a mais tempo do que gostariam.

O que atrasa a aprovação?

Paulo Estrella
Paulo Estrella é especialista

em concursos e diretor da
Academia do Concurso

Contato: paulo.estrella@academiadoconcurso.com.br

PAPO DE
ESPECIALISTAS

O que te leva a fazer um concurso?
Organizar-se, ter um bom plano de estudos, definir horários e uma

boa grade de estudo, ler e acompanhar o edital do concurso, tudo isso
são boas ações e muito eficientes para chegar à aprovação. A questão
central aqui é: decidiu se preparar para um concurso público? Por
que? Pretende seguir uma carreira pública? Por que? Todas as estra-
tégias e planejamentos não substituem a determinação interna in-
questionável de passar no seu concurso público. Mas, o que é esta
"determinação interna inquestionável"?

Do latim propos?tum, o propósito é a intenção (ou o intento) de fazer
ou deixar de fazer algo. Outra definição é "o desejo de querer fazer algo
que você considera importante e que tenha um significado para você."

Quando identificamos nosso propósito de vida, tudo passa a fluir
melhor: fazemos as melhores escolhas, desempenhamos melhor o
nosso papel no mundo, conquistamos paz e felicidade, desenvolve-
mos maior foco e resiliência para lidar inclusive com as adversidades
e tropeços no caminho.

Quem não tem algo para acreditar ou aquele sentimento que faz o
coração bater mais forte, anda pela vida perdido, sem uma direção. Muita
gente inclusive entra em depressão por não ter certeza de qual é o seu
motivo para viver. Como retratado no conto Alice o País das Maravilhas
"se você não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir".

Aristóteles foi ainda mais fundo "toda pessoa deve ter algum objetivo
para o qual dirigir a sua boa vida e todos os seus atos serão conduzidos
a ele, uma vez que não ter uma vida organizada em função de um deter-
minado fim é um sinal de grande tolice".

O propósito e sua relevância para nossas vidas vêm sendo estudado
pelas ciências, incluindo a Filosofia, e pelas religiões há tempos.

A Filosofia defende que ter um propósito de vida torna a experiência
finita de vida a melhor possível.

As religiões, de modo geral, falam que tê-lo nos mantém conectados
ao caminho para uma vida virtuosa, com significado e realização, que nos
levará ao propósito maior: a união com Deus, Brahma, Tao, Eu maior,
Unidade ou Todo.

Diversos estudos comprovam que pessoas com um forte senso de
propósito na vida: têm melhor saúde física, mental e psicológica, vivem
mais, estão menos suscetíveis à dependência química, são mais resi-
lientes ao stress, são menos suscetíveis à depressão e suicídio, têm
maior autoestima, têm melhor qualidade de sono, têm melhor qualidade
de vida e por aí vai.

Mas perceba que, independente da linha de pensamento, sempre é
falada a mesma coisa: ter um propósito de vida é fundamental para a vida.

Apesar da beleza e relevância do conceito, descobrir seu propósito de
vida nem sempre é muito fácil.

Aqui vão algumas perguntas simples, mas que devem ser profunda-
mente refletidas com intuito fundamental de contribuir para que encontre
seu propósito e se ele será ou não alcançado passando em um concurso
público e seguindo uma carreira pública:

Qual é o sentido da humanidade? E como eu contribuo? Como dá para
aproveitar melhor os meus talentos? Onde posso ser mais útil: empresa
pública ou privada? De que forma posso ser mais eu? Afinal, qual é o meu
trabalho? Como estar presente de corpo e alma em tudo o que faço?
Lembre-se que "quem tem um porquê, encontra o como!"

Reflita sobre isso e bons estudos.

Alexandre Prado
Alexandre Prado é coach, consultor,

especialista em finanças, escritor e
professor de cursos na área

dedesenvolvimento humano e
organizacional

Contato - E-mail: alex@nucleoexpansao.com.br; Facebook: http://www.facebook.com/
NucleoExpansao

AAAAAUMENTUMENTUMENTUMENTUMENTOOOOO|Solicitação tem 30 vagas a mais do que a feita no ano passado

CGU: novo pedido para 650
vagas chega ao Planejamento
Órgão espera aval
para selecionar novos
auditores federais
de finanças e controle

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA| São 26 vagas, para candidatos com nível superior em qualquer área

MRE: saiu edital para diplomata

O Instituto Rio Branco, vin-
culado ao Ministério das Rela-
ções Exteriores, divulgou o edi-
tal do concurso para admissão
na carreira de diplomata. A ofer-
ta, como já havia adiantado a
FOLHA DIRIGIDA, é de 26 va-
gas, todas para candidatos com
ensino superior completo em
qualquer área de formação.

Das 26 vagas, 19 são para
ampla concorrência. Há ainda
cinco vagas para negros e duas
para pessoas com deficiência,
conforme a legislação vigente.

A seleção será realizada pelo
Cebraspe, antigo Cespe-UnB. A
instituição, que havia sido anun-
ciada no último dia 22, tem re-
alizado a seleção para o Institu-
to Rio Branco, nos último anos.

Inicialmente, os diplomatas
recebem R$18.517,83. O valor
é composto pelo vencimento
básico de R$18.059,83, somado
ao valor do auxílio-alimentação,
de R$458.

As inscrições começam nesta
segunda-feira, dia 2 de julho. Todo
o procedimento será realizado
apenas no site do Cebraspe. Na
página, será preciso preencher um
formulário online e imprimir
uma guia de recolhimento à
União para efetuar o pagamento
da taxa de inscrição, no valor de
R$230. A quantia deve ser paga até
o dia 2 de agosto.

Ao longo do prazo de inscri-
ções, será possível pedir isen-
ção da taxa de inscrição. Os
procedimentos necessários
podem ser consultados no edi-
tal, disponível na FOLHA DI-
RIGIDA Online.

A seleção será realizada atra-
vés de três fases. A primeira eta-
pa será realizada no dia 26 de
agosto. Esta será composta de
prova objetiva com questões de
Língua Portuguesa, Língua Ingle-
sa, História do Brasil, História
Mundial, Política Internacional,
Geografia, Noções de Economia
e Noções de Direito e Direito In-
ternacional Público.

O edital estabelece um núme-
ro máximo de candidatos que
passarão para as provas da segun-
da e terceira etapas. Serão cha-
mados, ao todo, 260 participan-
tes, distribuídos da seguinte for-
ma: 195 entre os inscritos para
ampla concorrência, 52 entre os
candidatos negros e 13 entre as
pessoas com deficiência.

Na segunda etapa, os candida-

A  Controladoria-Geral da
União (CGU) fez um novo pe-
dido de concurso ao Ministério
do Planejamento. Em resposta
à FOLHA DIRIGIDA, o órgão
informou que foi feita uma nova
solicitação, aumentando o quan-
titativo de vagas de 620 para 650
no cargo de auditor federal de
finanças e controle.

O pedido de concurso foi en-
viado ao Ministério do Planeja-
mento no último dia 30 de maio.
De acordo com a CGU, a solici-
tação é somente para o cargo de
auditor, que tem como exigência
o nível superior e remuneração
de R$15.461,70, com o auxílio-
alimentação de R$458.

O concurso público é uma
urgência da CGU, que tem hoje
1.338 cargos de auditor federal
vagos. O déficit é preocupante
para o órgão, que enfrenta mai-
ores necessidades de pessoal nas
Controladorias Regionais da
União (CRUs).

A confirmação do déficit já
havia sido dada em novembro
de 2017 pelo ministro da CGU,
Wagner Rosário, em entrevista
exclusiva à FOLHA DIRIGIDA.
“O diagnóstico demonstra ca-

rência de pessoal em diversas
unidades regionais, especial-
mente nos estados da Região
Norte”, revelou Rosário.

Desde 2017 o ministro da
CGU vem afirmando que aguar-
da o aval do Planejamento. So-
mente após esta autorização, o
órgão poderá dar uma previsão
dos estados que serão contem-
plados com vagas no concurso.
“Antes de definir os moldes do
eventual concurso público, é
necessário que haja autorização
do Ministério do Planejamen-
to. Depois de autorizada a rea-
lização, a CGU definirá o me-
lhor modelo para atender as
áreas e unidades regionais de
maior carência e urgência”,
comentou Wágner Rosário.

REFORMA ADMINISTRATIVA
PODE VIABILIZAR CONCURSO

No último dia 19, o ministro
do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão, Esteves Colna-
go, destacou a sustentabilidade
das contas públicas como con-
dição para a retomada dos inves-
timentos no Brasil. Entre as me-
didas, no entanto, estão duas re-
formas que têm sido priorida-
des no governo de Michel Te-
mer: a da Previdência e a Admi-
nistrativa.

Segundo Esteves Colnago, a
aprovação no Congresso de re-
formas macro e microeconômi-
cas, que assegurem o aumento
da produtividade, é a saída para

o país contornar o engessamen-
to orçamentário. “O próximo
governo precisa dessas reformas.
Caso contrário, corre o risco de
se tornar um mero gestor da
folha de pagamentos, como já
acontece em algumas prefeitu-
ras”, observou, durante o Semi-
nário Cenários Fiscais e Priori-
dades Orçamentárias, no audi-
tório do Interlegis.

Um dia após as declarações,
o ministro recebeu representan-
tes do Fórum Nacional das Car-
reiras de Estado (Fonacate), para
debater temas do serviço públi-
co, entre eles as reformas pro-
postas pelo governo. Para o pre-
sidente do Unacon Sindical, Ru-
dinei Marques, que conduziu o
encontro na condição de presi-
dente do Fórum, as reformas
podem ser preocupantes para os
servidores públicos, no entan-
to, abrem margem orçamentá-
ria para novos concursos.

Entre as medidas da reforma
administrativa propostas pelo
governo estão: mobilidade de
servidores entre os órgãos,
alongamento da ascensão re-
muneratória, redução de salá-
rios iniciais e incentivos para
o funcionário público.

ÚLTIMO CONCURSO PARA A AGU
FOI REALIZADO HÁ SEIS ANOS

O último concurso CGU
aconteceu em 2012, quando o
cargo tinha nome de analista.
Na época, foram oferecidas 250

vagas. Os 26 estados e o Dis-
trito Federal foram contempla-
dos na seleção.

Desde de 2012, no entanto, a
CGU não consegue mais auto-
rização para a realização de con-
curso. Em 2015, foi enviado ao
Ministério do Planejamento um
novo pedido para preencher
620 vagas de auditor federal de
finanças e controle. Sem aval,
a CGU fez uma nova solicitação
em maio deste ano, visando a
um novo concurso em 2019,
com 650 vagas no cargo.

Segundo o presidente do
Unacon Sindical, o órgão tem
se comprometido em encami-
nhar os pedidos, mas não tem
sido suficiente para conseguir a
aprovação. “Isso já é um come-
ço, mas não resolve a situação,
até porque sabemos que os últi-
mos pedidos foram devolvidos,
sem que os certames tivessem
sido realizados”, declarou.

Com grande déficit, o presi-
dente da Unacon se mostrou
apreensivo com as medidas do
governo e com a ausência de
ações mais efetivas da CGU.
“Ainda esperamos ações mais
enfáticas, a fim de preencher
o quadro de pessoal do órgão,
que hoje está bastante esvazi-
ado. Por conta dos erros do go-
verno no encaminhamento da
reforma da previdência, milha-
res de servidores anteciparam
suas aposentadorias, o que
agravou ainda mais a crise de
pessoal”, afirmou.

JULIANA GÓES
juliana.goes@folhadirigida.com.br

Remuneração inicial
será de R$18.517,83.
Inscrições ocorrerão
de 2 a 16 de julho

tos deverão passar por provas
escritas dissertativas de itens de
Língua Portuguesa e de Língua
Inglesa. A terceira e última eta-
pa trará prova escrita, também

dissertativa, que abordará con-
teúdos de História do Brasil,
Geografia, Política Internacio-
nal, Noções de Economia, No-
ções de Direito e Direito Inter-

nacional Público, Língua Espa-
nhola e Língua Francesa.

Os aprovados no concurso
farão curso de formação no Ins-
tituto Rio Branco, em Brasília.
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MPU busca reunir recursos
para ter concurso em 2018

CCCCCELERIDADEELERIDADEELERIDADEELERIDADEELERIDADE |  |  |  |  | Para pular etapas, procedimentos de escolha da banca já começaram

Objetivo é ter
seleção para técnico
(2º grau) e analista
(superior em Direito)

editorial

A

coluna do leitor colunadoleitor@folhadirigida.com.br

Mais do que na hora
s recentes declarações do secretário estadual de Segu-
rança Pública do Rio de Janeiro, general Richard Nunes,

defendendo a contratação de novos servidores para a pasta,
com a realização de concursos públicos, dá uma certa espe-
rança não só àqueles que sonham em ingressar na Polícia
Civil, mas, também, na própria população fluminense, que
não aguenta mais a violência que tomou conta do estado.
“Nos precisamos de regularidade de ingresso de recursos
humanos na Polícia Civil”, disse ele.

E essas declarações foram feitas durante visita à Academia
de Polícia, acompanhado pelo chefe da Polícia Civil, dele-
gado Rivaldo Barbosa, quando afirmou, de forma enfática,
a necessidade de realização de capacitações e da regularida-
de de concursos públicos para a corporação. Na oportuni-
dade, foram discutidos vários projetos que serão levados ao
gabinete da intervenção militar.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com
a Lei Estadual 699 de 1983, deveria ter 23 mil policiais, quan-
titativo dimensionado para aquela época - hoje o efetivo de-
veria ser bem maior -, mas, atualmente, só conta com 8 mil
policiais, ou seja, um déficit de, pelo menos, 15 mil agentes.
Além disso, os servidores ainda têm precárias condições de
trabalho, como, por exemplo, armamento e coletes inadequa-
dos, falta de viaturas e vários outros problemas.

Na intenção de reverter esse panorama caótico, alguns con-
cursos são mais urgentes, como os para os cargos de inves-
tigador, delegado de polícia e perito legista. É preciso, ain-
da, ser realizada a nomeação dos papiloscopistas aprova-
dos no último concurso para a Polícia Civil. Esses profissi-
onais já passaram até mesmo pelo curso de formação. Estão
prontos para assumir suas funções.

O principal entrave para as contratações era o pagamento
do 13º salário dos servidores ativos e inativos e pensionis-
tas do estado, o que aconteceu recentemente. É hora, então,
de se partir, efetivamente, para a ação.

Enfim, ao que parece, surge uma luz no fim do túnel. Pena
que pela total incapacidade de administração e incompe-
tência dos nossos governantes, o Rio de Janeiro precisou chegar
à beira do caos. A população do estado há muito que pre-
cisa de segurança. Não há mais condições de esperar que a
situação se resolva. Tem de ser agora. Tem de ser já. A tão
alardeada intervenção militar ainda não trouxe os resulta-
dos esperados. Na verdade, aliás, está muito longe do que
se deseja. Mas é fato, também, que sem pessoal não há como
se chegar a um resultado positivo. É hora, então, de a Po-
lícia Civil do Estado do Rio de Janeiro começar a fazer os
seus concursos. Não dá mais para esperar.

Algumas viaturas chegaram recentemente, foi um comeci-
nho. Agora, a corporação está na luta, na Justiça, para
conseguir as armas que foram apreendidas pela Polícia
Rodoviária Federal. O que mais incomoda é o tempo que se
perde para isso. E o pior é que o Exército Brasileiro também
quer esse “privilégio”, também quer essas armas. Inacredi-
tável!

O Estado do Rio de Janeiro é que está em guerra. Em guerra
contra o tráfico. Em guerra contra a criminalidade. Em guerra
contra a insegurança. E ainda se perde tempo com disputas
judiciais para ver quem vai ficar com as armas apreendidas.
Inaceitável! Enquanto isso, a nossa polícia vai trabalhando
com estilingues no enfrentamento contra fuzis importados. Será
que não está na hora de acordar? Está mais do que na hora!

PRF: internauta incomodado com a
demora na abertura do concurso para policial
����� Já estou incomodado com essa história de que o edital para o con-
curso da Polícia Rodoviária Federal vai sair a qualquer momento, que o
concurso está confirmado etc e tal. Na verdade, estou achando que
esse concurso só vai sair mesmo no segundo semestre. Então, não dá
para ficar dizendo o tempo todo que está quase tudo pronto, que a
publicação do edital é só uma questão de tempo e coisas desse gênero.
Estou me preparando há algum tempo e preciso de uma informação
mais correta, para saber que ritmo devo imprimir nos meus estudos.
Yuri Borgatt - via Folha Dirigida Online

Olá, Yuri. Todas as informações publicadas são resultado de apuração.
Quando se publica a informação de que já está quase tudo pronto, é porque
a Polícia Rodoviária Federal informou que a minuta do edital já está redi-
gida. Tanto que, mesmo antes da portaria autorizativa, a corporação já
trabalhava na escolha da instituição organizadora. A questão para a demo-
ra na saída da portaria autorizativa para esse concurso e a consequente
publicação do edital, tem muito a ver com uma tentativa final da PRF, de
ainda conseguir uma ampliação do número de vagas iniciais. As 500 já
autorizadas são apenas emergenciais e a PRF precisa de muito mais agentes.
Além do mais, a corporação também está tentando aumentar o quantita-
tivo do quadro efetivo. Por isso, aproveitando-se de uma demora do Minis-
tério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a PRF está trabalhando
para aumentar o número de vagas iniciais para esse concurso. Não há
nenhuma inverdade nas informações publicadas. O que sugerimos, seguin-
do as orientações dos especialistas da área de concursos públicos, é que
os interessados em participar desse processo seletivo aproveitem esse
tempo a mais para aprofundar os seus estudos. Há muita gente querendo
conquistar esse emprego e vão conseguir as vagas os candidatos mais
bem preparados. Pode intensificar os seus estudos porque o concurso está
confirmado e não vai demorar a sair.

Polícia Civil-RJ: declarações do secretário de
Segurança reacende a esperança por concurso
����� Li, dia desses, que o secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro afirmou que é necessário reforçar o quadro de pessoal da corpo-
ração. Que novidade. Isso é uma necessidade antiga. Acontece, porém,
que com a crise financeira, infelizmente não consigo ficar estudando durante
muito tempo, sem a certeza de que o concurso vai mesmo sair. Sei que
isso é um investimento, mas como estou desempregado não tenho muitos
recursos para ficar durante muito tempo fazendo um bom curso prepara-
tório. Será que vocês poderiam me ajudar com alguma informação mais
precisa? Realmente existe alguma ação mais concreta para a realização
de um novo concurso público para a Polícia Civil do Rio?
Álvaro de Oliveira - via e-mail

É verdade, Álvaro, que o secretário estadual da Polícia Civil do Rio de
Janeiro, Richard Nunes, disse, recentemente, que o estado precisa de
regularidade na realização de concursos públicos para recompor o seu
quadro funcional. É verdade, também, que, pelo menos, três concursos
já estão na pauta: para os cargos de investigador de polícia, que agora pede
nível superior completo, delegado e perito legista. Só não podemos afirmar
quando eles vão acontecer. Existem alguns trâmites a seguir. O certo é
que a questão já está sendo levada para o gabinete da intervenção militar,
que é quem vai liberar os recursos necessários para o concurso desses
agentes. Ao que tudo indica, no entanto, parece que agora vai acontecer.
Portanto, a nossa sugestão é que você mantenha os seus estudos em dia
para não ser surpreendido. O concurso para a Polícia Civil do Rio é uma
necessidade e ele terá de acontecer, mais cedo ou mais tarde.

Esta coluna está aberta para receber críticas, opiniões, sugestões, reclamações e informações
de todos os leitores. Em casos de denúncias ou críticas, só serão publicadas cartas acompanha-
das de cópia da carteira de identidade do autor.
Escreva para Coluna do Leitor - FOLHA DIRIGIDA
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Carga tributária federal aproximada de 20%

 PROFESSOR
CANAL DO

Professor Marcus Silva

Revisões: como e quando fazer?
Olá! Hoje gostaria de falar sobre um

assunto relacionado à estratégia de es-
tudo: como e quando fazer as revisões.
Muitas pessoas apresentam esta dificul-
dade e isso pode causar sérios proble-
mas durante a preparação, pois pode levar
o estudante à completa desorganização
do seu estudo. Saber quando fazer uma
revisão é essencial para a correta massi-
ficação e absorção do que se está estu-
dando. Uma revisão feita no seu tempo
adequado evita esquecimentos de con-
teúdos e ajuda no bom andamento do
estudo. Muitas das vezes os conteúdos
estão conectados, dependentes, e se a
pessoa vai formando uma base sólida,
as coisas tendem a correr muito bem, sem
maiores dificuldades. Por isso saber fa-
zer revisões é importante.

Vamos supor o início do estudo de uma
matéria. Portanto, a situação é você co-
meçando a estudar desde os primeiros
tópicos desta disciplina, ok? A dinâmica
se dará da seguinte forma: a cada dois
assuntos estudados, por exemplo, ao invés
de prosseguir para o estudo do próximo,

revise o primeiro, lendo seus resumos
teóricos que foram feitos. Depois disso,
avance e estude mais dois assuntos no-
vos. Pare novamente e revise toda a teo-
ria estudada até esse momento, sempre
com base nos seus resumos. Repita o pro-
cesso sucessivamente. Siga esse forma-
to, que não é rígido! Isso é importante dizer:
ele não é rígido, pois de tanto revisar os
assuntos anteriores (e aí é que está o "se-
gredo' deste processo!), você já vai estar
tão bom no assunto que vai poder passar
os olhos rapidamente e revisar com maior
atenção os assuntos mais recentes.

Também, você pode adaptar esse pro-
cesso de revisão de "dois em dois", para
"três em três", a depender do conteúdo
da matéria ser mais extenso, mais am-
plo. Digo isso, pois em um conteúdo gran-
de é melhor acelerar mais o estudo para
acabar logo e trazer mais tranquilidade,
diminuindo a ansiedade. Aí, você pode ficar
tranquilo para revisar tudo, já sabendo o
tamanho do trabalho que será.

No processo de "dois em dois", ao passo
que a velocidade de avanço na matéria é

menor, a consis-
tência do aprendi-
zado é maior, dei-
xando você mais,
digamos, "pron-
to" ao final do es-
tudo de todo o con-
teúdo, pois a
massificação aca-
ba sendo bem
mais intensa.

Quer receber
mais dicas como
essa? Basta adi-
cionar meu número na sua agenda do
WhatsApp, mandar uma mensagem com
o seu NOME e a frase "QUERO PARTI-
CIPAR". Segue o número: (21)
981210550. Quer conhecer mais so-
bre meu trabalho lá no site
www.mentalidadeconcurseira.com.br?
Encaminhe um e-mail para mentalida-
deconcurseira @gmail.com com a sua
dúvida e conheça a nossa metodolo-
gia de preparação. A única opção é a
vitória! Um grande abraço!

AGU: associação de servidores
cobra mais vagas para o concurso

DDDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA | | | | | Para presidente da Asagu, faltam mais de 2.500 profissionais na área de apoio

O concurso para a Advocacia-
Geral da União (AGU), que ofer-
ta 100 vagas para cargos da área
de apoio, está autorizado. No
entanto, a seleção parece não ser
suficiente para sanar o déficit de
servidores do órgão. O alerta é
do presidente da Associação dos
Servidores da AGU (Asagu),
Danton Freitas Azevedo, que
revela: “faltam mais 2.500 pro-
fissionais na área de apoio da
AGU, em todo o país”.

A autorização para a AGU re-
alizar o concurso foi divulgada
no último dia 14. O Planejamen-
to deu aval para o órgão seleci-
onar para 100 vagas, distribuí-
das pelos seguintes cargos: ad-
ministrador (48), analista téc-

nico-administrativo (10), arqui-
vista (2), bibliotecário (1), con-
tador (32), técnico em assuntos
educacionais (2) e técnico em
Comunicação Social (5). Para
concorrer, é requisito comum a
todas as carreiras ter o nível su-
perior. A remuneração inicial
para todos os cargos é de
R$6.661,34, valor que conside-
ra os R$6.203,34 do vencimen-
to-básico e os R$458 de auxílio
alimentação.

A AGU informou que já tra-
balha na escolha da banca or-
ganizadora. Este é o próximo
passo rumo à divulgação do
edital do concurso. Esta etapa,
porém, depende da conclusão
das alterações que estão sen-

do feitas no termo de referên-
cia, documento enviado às
empresas interessadas em or-
ganizar a seleção.

Em entrevista à FOLHA DI-
RIGIDA, o presidente da Asa-
gu também falou sobre a dis-
tribuição de vagas do concur-
so AGU, que ainda não está
definida. Danton Azevedo diz
que não há como prever quais
localidades serão contempla-
das com oportunidades na
nova seleção. Apesar disso, ele
defende que a distribuição
aconteça de forma nacional, já
que, com 2.500 cargos vagos,
todas as unidades da AGU so-
frem com a falta de servidores.

“Todas as unidades do país

têm carências. O concurso pre-
cisa ser nacional. Não há uma
unidade com mais necessidade.
Todas têm, inclusive aquelas que
não estão localizadas nas capi-
tais”, afirmou Danton Azevedo.

O que reforça tal déficit de
pessoal é ainda a alta taxa de
evasão. No total, 70% dos apro-
vados que tornam-se servidores
da AGU deixam o quadro por-
que passam em outros concur-
sos. Danton Azevedo afirmou
ainda que as vagas não serão
suficientes, considerando que,
dos 4 mil servidores da AGU,
apenas 1.500 são do quadro do
órgão, sendo os demais cedidos
por outros órgãos. Desta forma,
o déficit chega a 2.500.

O concurso do Ministério
Público da União (MPU) está
em pauta para 2018. O objeti-
vo do órgão é abrir a seleção até
o fim deste ano, para convocar
os aprovados em 2019. Para que
isso aconteça o mais breve pos-
sível, os preparativos da sele-
ção já estão adiantados.

Atualmente, a setor de licita-
ções do ministério está em pro-
cesso de escolha da organizadora
da seleção. Uma das cotadas para
ficar à frente da seleção é o Ce-
braspe (antigo Cespe/Unb),
pelo fato de a instituição ter or-
ganizado os últimos quatro con-
cursos do órgão.

Entretanto, a contratação de-
pende da definição do orça-
mento, já que a quantia não
estava prevista na Lei Orça-
mentária de 2018. Por isso, o
MPU também se encontra em
fase de levantamento dos re-
cursos necessários.

A expectativa é de que a defi-
nição sobre se haverá ou não

orçamento para o concurso ocor-
ra em breve, por conta da urgência
da nova seleção. Um ponto po-
sitivo é que, no caso do MPU, não
é necessária autorização do Mi-
nistério do Planejamento.

De acordo com levantamen-
to realizado pelos setores do
órgão, serão necessários mais de
R$9,5 milhões. Para juntar a
quantia necessária, a sugestão
apresentada foi que um valor de
contribuição fosse concedido
pelos quatro ramos do Ministé-
rio: Ministério Público Federal

(MPF), Ministério Público do
Trabalho (MPT), Ministério
Público Militar (MPM) e Minis-
tério Público do Distrito Fede-
ral e Territórios (MPDFT).

À vista disso, o órgão aguarda
o resultado dos contatos para ver
se conseguirá o orçamento para
que a seleção ocorra. O MPU já
havia apresentado uma proposta
de custear o concurso apenas
com os valores recebidos das
taxas de inscrição, mas a medi-
da não foi aceita pelo Tribunal
de Contas da União (TCU).

Até o momento,
a seleção apresen-
ta dois cargos con-
firmados: técnico
administrativo e
analista em Direi-
to. O de técnico,
na área de Segu-
rança, chegou a
ser anunciado,
mas a tendência é
que ele seja des-
cartado para faci-
litar a realização
do concurso.

Os requisitos para
o cargo de técnico da
área Administrativa
é ter nível médio. Os

classificados iniciarão carreira no
MPU com remuneração inicial de
R$7.618,61, valor que já inclui os
R$910,08 de auxílio-alimentação.
Para analista em direito, que exi-
ge bacharelado na área, os ganhos
iniciais são de R$11.916,90, tam-
bém já incluído o benefício.

Apesar de ainda não ter divul-
gado o número de vagas, a ex-
pectativa é que haja muitas opor-
tunidades. Hoje em dia, o défi-
cit é de 1.808 servidores, sendo
540 técnicos em administração
e 1.148 analistas de Direito.

MPU quer realizar, este ano, concurso para técnico e analista em Direito
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cionam com no máximo três
policiais. O sindicalista reafirmou
a importância em ter o ministé-
rio buscando mais vagas para a
carreira, bem como, fazer um
plano de reposição de servido-
res com concursos acontecendo
sempre que o número legal de
vagas diminuir em 5%.

No encontro, o ministro Raul
Jungmann afirmou que, em
princípio, a seleção será mesmo
para 500 vagas, mas que irá en-
caminhar a pauta ao presiden-
te Michel Temer, para a reunião
com a FenaPRF. Ele disse ainda
que é necessária também uma
reunião com representantes do
Ministério do Planejamento,
uma vez que o principal obstá-
culo à maior oferta de vagas para
a PRF é de natureza fiscal, ou
seja, falta de verbas para reali-
zar as contratações. Jungmann
também pediu celeridade para

o lançamento do edital. “O ide-
al é que ele saia o mais rápido
possível”, acrescentou.

Mesmo diante dessa busca para
aumentar o número de vagas, a
FenaPRF está confiante na divul-
gação do edital no curto prazo.
Segundo o presidente da fede-
ração, Deolindo Carniel, a por-
taria deve ser publicada na pró-
xima semana. Quanto ao edi-
tal, o representante da federação

PRF: federação tenta negociar mais vagas
EEEEENCONTRNCONTRNCONTRNCONTRNCONTROOOOO     | Nos próximos dias, deverá ocorrer reunião de representantes da FenaPRF com o presidente Michel Temer

Objetivo é que
autorização seja para
mais de 500 vagas.
Edital sairá em breve

A Fundação Nacional de Ar-
tes (Funarte) aguarda autoriza-
ção do Ministério do Planeja-
mento para realização de con-
curso em 2019. O novo pedi-
do foi protocolado em 1º de ju-
nho no Planejamento. A docu-
mentação se encontra na Divi-
são de Concursos Públicos do
ministério desde 4 de junho.

Foram solicitadas 138 vagas,
com 104 para nível médio e mé-
dio/técnico, assim como 34 para
quem possui ensino superior.
Para nível intermediário, a soli-
citação contempla oportunidades
para assistente administrativo
(55), assistente técnico (29), téc-
nico operacional (11), serviços

Funarte aguarda aval do
Planejamento para 138 vagas

RRRRREMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕESEMUNERAÇÕES     | Ganhos iniciais de R$3.877 ou R$5.493

auxiliares (sete) e assistente finan-
ceiro (duas). Os ganhos são de
R$3.877,97, que contam com
auxílio-alimentação de R$458.

Já para nível superior, o objeti-
vo é prover dez vagas para profis-
sional técnico superior, sete para
administração e planejamento,
sete para documentação, seis para
comunicação e divulgação cultu-
ral, duas para técnico em comu-
nicação, uma para administrador
e uma para arquivista. As remu-
nerações são de R$5.493,29, já
incluído o auxílio-alimentação.

O último concurso da Funda-
ção foi realizado em 2014, com
oferta de 50 vagas. Na época, a or-
ganização ficou por conta da Fun-

dação Getulio Vargas (FGV). A
seleção foi realizada através pro-
va objetiva para todos os cargos.

Para nível médio, foram 20
questões de Língua Portuguesa,
dez de Matemática e 20 de Conhe-
cimentos Específicos. Para cargos
de nível superior, a avaliação foi
dividida entre  Língua Portugue-
sa (30), Noções de Direito Cons-
titucional (cinco), Noções de Ad-
ministração Pública e do Sistema
Federal de Cultura (cinco) e Co-
nhecimentos Específicos (30).

Houve ainda prova prática, mas
apenas para o cargo de instrutor
circense. A lotação foi nas cida-
des do Rio de Janeiro, Brasília, São
Paulo e Belo Horizonte.

Falta pouco para que a orga-
nizadora do concurso da Em-
presa de Pesquisa Energética
(EPE) seja escolhida. A estima-
tiva do órgão é que o nome da
banca seja definido em meados
de julho. A modalidade desse
processo ainda não foi infor-
mada pela empresa, mas é
muito provável que seja por
meio de dispensa de licitação.

Essa foi a modalidade que a
EPE utilizou no início do ano,
quando havia escolhido a Fun-
dação Cesgranrio como orga-
nizadora. No entanto, a dis-
pensa de licitação foi anula-
da, e o processo teve de come-
çar de novo. Vinculada ao Mi-

EPE pode ter banca definida
até o próximo mês. 2º e 3º graus

AAAAATRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO     |Remuneração inicial de até R$11.390 mensais

nistério de Minas e Energia
(MME), a EPE quer, por meio
desse concurso, contratar
novos profissionais em duas
carreiras dos níveis médio e
superior. As admissões serão
feitas pelo regime celetista.

Quem concluiu o antigo 2º
grau poderá disputar as opor-
tunidades de assistente de
apoio administrativo, cuja re-
muneração vigente é de
R$3.905,89. Já para o nível
superior, a carreira contem-
plada é a de analista, que pro-
picia ganho de R$11.390,05.

Ambos os rendimentos já es-
tão acrescidos dos R$794,86 re-
ferentes ao auxílio-alimentação.

A empresa também oferece ou-
tros benefícios aos seus emprega-
dos públicos, tais como vale-cul-
tura, auxílio-creche, previdência
privada complementar e assistên-
cia médica e odontológica.

A EPE está há quatro anos sem
abrir um concurso. Na última
seleção, de 2014, os participan-
tes foram submetidos a provas
objetivas, em disciplinas como
Língua Portuguesa e Inglesa, No-
ções de Informática e de Admi-
nistração Pública. A organizado-
ra foi a Fundação Cesgranrio, e
as lotações foram destinadas ao
Rio de Janeiro (onde fica o es-
critório central da empresa) e a
Brasília, cidade-sede da EPE.

D
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Nos próximos dias, represen-
tantes da Federação Nacional
dos Policiais Rodoviários Fe-
derais (FenaPRF) deve se reu-
nir, nos próximos dias, com a
Presidência da República. O ob-
jetivo é tentar sensibilizar o go-
verno federal quanto à neces-
sidade de aumentar o quanti-
tativo de vagas para o próxi-
mo concurso da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF).

A seleção já foi oficialmen-
te anunciada pelo ministro da
Segurança Pública, Raul Jung-
mann. De acordo com ele, se-
rão 500 vagas para o cargo
de policial rodoviário federal,
que exige ensino superior em

qualquer área de formação e
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) na categoria B
ou superior. Homens e mulhe-
res poderão participar da dis-
puta pelas vagas.

Um dos principais atrativos
de ser policial rodoviário fede-
ral é a remuneração inicial do
cargo. O valor, atualmente, é de
R$9.931,57, formado pelo ven-
cimento básico de R$9.473,57
e o auxílio alimentação de
R$458. Mas, na prática, os gan-
hos iniciais serão maiores, já que
em 2019, quando os classifica-
dos no concurso deverão termi-
nar o curso de formação, o va-
lor passará para R$10.357,88
(também já com o auxílio), por
conta de um reajuste já confir-
mado para o ano que vem.

A principal pendência para
a realização do concurso para
a PRF é a publicação da porta-

ria autorizativa. E é justamente
a questão da oferta de vagas que,
ao que parece, está adiando a
divulgação da portaria. A Fe-
naPRF luta pelo aumento pois
considera que as 500 vagas não
são suficientes para suprir a ne-
cessidade da corporação.

No último dia 20, em reu-
nião da qual participou o mi-
nistro Raul Jungmann, repre-
sentantes da FenaPRF apresen-
taram dados sobre a situação
de baixo efetivo de policiais ro-
doviários federais no país.

Com dados da PRF atualiza-
dos, o vice-presidente da Fena-
PRF, Dovercino Neto, destacou
ao ministro que em quase me-
tade das unidades operacionais
havia apenas dois policiais por
escala, fato classificado como gra-
víssimo. Ainda segundo a Fede-
ração, aproximadamente 70%
das unidades operacionais fun-

Polícia
Rodoviária
Federal
realizará, em
2018, novo
concurso para
reforçar seu
efetivo no país

acredita na possibilidade de pu-
blicação ainda em junho. Ele
afirmou que o documento está
pronto, só aguardando a publi-
cação da portaria autorizativa.
À FOLHA DIRIGIDA, o minis-
tro Raul Jungmann também já
havia dito que a previsão é de
edital até o final desse mês. “Eles
têm o limite para junho. Então
isso tem que sair em junho e deve
sair em junho.”
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Maricá: edital deve ser
publicado nos próximos dias

CCCCCONFIRMAÇÃOONFIRMAÇÃOONFIRMAÇÃOONFIRMAÇÃOONFIRMAÇÃO|||||Informação foi passada pela Prefeitura

Oferta será de 640
vagas, em cargos que
exigem ensino
médio e nível superior

Inscrições abertas para analista social

Caxias: concurso em pauta
para Saúde e Segurança

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA|Para a Guarda Municipal, expectativa é de 300 vagas

Na Saúde, prefeitura
realiza levantamento
para confirmar ou
não 1.803 vagas

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA| Edital deve ser publicado em breve

Resende espera recursos
para definir organizadora

O concurso da Prefeitura de
Maricá, cidade a 60 km da ca-
pital, deverá ter edital publica-
do nos próximos dias. A resposta
foi dada à FOLHA DIRIGIDA na
última segunda-feira, 25, pelo se-
tor de Comunicação da Prefei-
tura. Segundo as informações,
o concurso público está em fase
final de preparação.

Com exclusividade, o prefei-
to Fabiano Horta havia divulgado
que a seleção terá 640 vagas em
diversos cargos. Na mesma oca-
sião, em evento no Palácio Gua-
nabara, o prefeito informou que
os cargos contemplarão as áre-
as de Educação, Assistência, Pro-

curadoria e Médica, atendendo
uma necessidade da cidade.

Como mencionou o prefeito,
o edital do concurso de Maricá
era, primeiramente, esperado
para o início de junho, e depois
para até o dia 15. “O edital era
para ter saído na primeira sema-
na de junho.

A questão da greve dos cami-
nhoneiros atrapalhou um pou-
co a dinâmica como um todo,
mas espero que o documento
seja publicado, no mais tardar,
até o fim da segunda semana, 15
de junho”, disse em entrevista à
FOLHA DIRIGIDA, no dia 5 de
junho. No entanto, o documen-
to atrasou, provavelmente por
conta da formalização do proces-
so de contratação da banca.

Na última semana, os procedi-
mentos para a liberação do edi-
tal começaram a avançar. No dia

20, foi publicado no Jornal Ofi-
cial de Maricá a escolha da orga-
nizadora, oficializando a Coseac/
UFF como banca, assim como
adiantou FOLHA DIRIGIDA.

No extrato de contrato foi in-
formado que as vagas contem-
plarão os níveis médio e supe-
rior. Os cargos, no entanto, ainda
não foram divulgados. As expec-
tativas para a seleção são gran-
des. Uma delas é sobre a oferta,
no edital, de vagas para a função
de guarda municipal.

Isso porque, no fim do ano
passado, em evento que reuniu
diversas Guardas, o representan-
te da Guarda de Maricá havia in-
formado sobre o interesse da
atual gestão em realizar um novo
concurso. Segundo ele, recom-
por o efetivo se faz necessário
para atender todas as demandas
da prefeitura.

ANÁLISE REAL

SERVIÇO
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E-mail: publicidade.rj@folhadirigida.com.br

Aulas Particulares

FOLHA DIRIGIDA TODA TERÇA E QUINTA NAS BANCAS WWW.FOLHADIRIGIDA.COM.BR

“Perto do West Shopping”

A Prefeitura de Porto Real, a 123
km do Rio de Janeiro, pode defi-
nir a instituição que irá organi-
zar o novo concurso em breve. O
documento do pregão presenci-
al foi enviado às possíveis ban-
cas no início de junho. Agora, a
prefeitura deverá receber as pro-
postas das bancas para, depois,
decidir quem ficará à frente da
seleção.

A oferta será de 139 vagas ime-
diatas, a maior parte para as áre-
as da Educação e Saúde. Destas,
49 são para cargos de nível mé-
dio e 90 para nível superior. É o
que consta no termo de referên-
cia do concurso, por isso a quan-
tidade ainda pode ser alterada. A
seleção também será para forma-
ção de cadastro de reserva.

Porto Real: concurso está
em fase de escolha da banca

QQQQQUUUUUANTITANTITANTITANTITANTITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO|Prefeitura pretende ofertar 139 vagas

Os interessados com nível
médio com curso de formação de
professores ou curso normal po-
derão se inscrever no cargo de pro-
fessor I. Neste, serão 46 vagas para
professor de Educação Infantil,
duas para professor de Educação
Fundamental e cadastro de reser-
va professor de Educação Especi-
al. Os ganhos são de R$2.028,70
para 22 horas semanais.

Para nível médio/técnico, ha-
verá uma vaga para secretário
escolar. A remuneração é de
R$1.593,99, com carga de 40
horas. Ainda na área da Educação,
há 22 vagas de nível superior para
professor IV. As áreas contempla-
das serão Artes (nove), Educação
Física (cinco), Orientação Peda-
gógica (cinco), Orientação Edu-

cacional (uma), Geografia (uma),
Língua Portuguesa (uma). Haverá
também cadastro de reserva em
História, Matemática, Língua
Inglesa, Ciências. A remuneração
é de R$2.535,88 para 20 horas.

Além disso, há outras vagas
destinada à graduados: 45 vagas
para médico em diversas especi-
alidades, quatro para enfermei-
ro, quatro para psicólogo, quatro
para farmacêutico, quatro para
fisioterapeuta, duas para fonoau-
diólogo, duas para nutricionista,
duas para dentista, uma para te-
rapeuta ocupacional e cadastro
para auditor tributário. Os fun-
cionários recebem entre
R$2.535,88 e R$11.592,58, con-
forme a função. A carga é de 20
ou 40 horas semanais.

A prefeitura de Maricá divulgou edital de um novo
processo seletivo para temporários. A oferta é de cinco
vagas para o cargo de analista social, que tem como
requisito o curso de graduação em Direito. Os sele-
cionados terão ganhos iniciais de R$2 mil para uma
jornada de 24 horas semanais.

As inscrições encontram-se abertas e devem ser fei-
tas pessoalmente, na sede da Secretaria de Assistên-
cia Social de Maricá. O atendimento será feito nos
dias 28 e 29 de junho, e do dia 2 a 4 de julho (com
exceção do dia em que houver jogo do Brasil na Copa
do Mundo da Rússia). O expediente para fazer a ins-
crição é de 8h às 12h.

Para fazer a inscrição, os candidatos deverão levar o
requerimento de inscrição e as cópias e originais dos
documentos exigidos, além de uma foto 3x4 recente.
Será preciso apresentar: cédula de identidade (original

e cópia); CPF (original e cópia); título de eleitor com
comprovante atualizado (original e cópia) ou certidão
válida de quitação eleitoral; diploma de nível superi-
or em Direito e comprovação do registro no conselho
da classe; comprovante de residência no próprio nome,
dos pais e/ou de cônjuge, sendo neste caso necessário
cópia da certidão de casamento ou declaração expres-
sa com firma reconhecida; certificado de reservista ou
dispensa militar, quando for do sexo masculino (ori-
ginal e cópia); currículo com a comprovação da expe-
riência profissional e títulos.

Pelo processo seletivo, os candidatos resolverão
questões discursivas. Além dos aprovados para va-
gas imediatas, haverá formação de cadastro de re-
serva, para o caso de haver necessidade de novas con-
tratações por desistência, demissão ou ampliação
dos equipamentos e/ou serviços.

O concurso para o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 1ª Região
(TRT-RJ) está em andamento e com-
pletará mais etapas em julho. Com
exclusividade à FOLHA DIRIGIDA,
o tribunal revelou algumas das pró-
ximas datas do cronograma. A di-
vulgação dos gabaritos da prova
objetiva pós-recursos, assim como
das respostas aos pedidos de recur-
sos, está prevista para 4 de julho.
Quem discordar do resultado da
prova objetiva poderá entrar com
recurso entre os dias 5 e 6 de julho.
No dia 17 de julho será divulgado
o resultado final definitivo.

TRT-RJ prevê divulgação
de resultados em julho

EEEEENCERRAMENTONCERRAMENTONCERRAMENTONCERRAMENTONCERRAMENTO|Homologação pode ocorrer em setembro

Sobre a divulgação do resultado
da prova discursiva (redação), o tri-
bunal esclareceu que só serão pu-
blicados depois da etapa de aferi-
ção da veracidade da informação
prestada por candidatos que se de-
clararam negros ou pardos.

Recentemente, o tribunal já ha-
via informado à FOLHA DIRIGIDA
que o resultado final do concurso
TRT-RJ, assim como a homologa-
ção, devem sair entre o fim de se-
tembro e o inicio de outubro. Esta
previsão diz respeito a maioria dos
cargos oferecidos pela seleção, com
exceção do técnico judiciário - es-

pecialidade segurança, em que há
também a prova prática.

O concurso do TRT-RJ recebeu
mais de 117 mil inscrições, para 16
vagas imediatas mais cadastro de
reserva. O prazo de validade da
seleção é de dois anos, prazo que
pode ser prorrogado pelo mesmo
período. A expectativa é que mui-
tas convocações, além do número
de vagas imediatas, sejam feitas ao
longo desse período. Dados de maio
do tribunal apontam que há 204
cargos vagos no TRT-RJ e este número
vem crescendo ao longo dos meses.
Em março, eram 175 vacâncias.

A Prefeitura de Resende, a 146
km da capital, está se preparan-
do para realização do novo con-
curso, com 247 vagas previstas
para níveis fundamental, médio
e superior. A próxima etapa será
a escolha da organizadora, o que
deve acontecer em breve pois a
prefeitura está fase de recursos
após o pregão presencial, reali-
zado no final de maio.

Entre os cargos previstos, está
o de auxiliar odontológico, que
exige nível fundamental. Para
nível médio/técnico serão 69
vagas, nas funções de técnico de
enfermagem, técnico de Raio-X e
técnico de laboratório.

Além disso, há 48 vagas para
graduados. A oferta prevista é de
34 vagas para médico, com opor-
tunidades nas áreas de pediatria,
clínica geral, anestesia, anestesia

Quadro de vagas

PL, pneumologia, medicina inten-
siva, infectologia hospitalar, gas-
troenterologia, ortopedia e urolo-
gia. Para a escolaridade, também
serão contempladas 28 vagas para
enfermeiro, 17 para fisioterapeuta,
duas para fonoaudiólogo e uma
para musicoterapeuta.

O concurso trará ainda oportu-
nidades em outras áreas. Há 68 va-
gas para monitor de creche em Edu-
cação Infantil (nível fundamental),
duas para fiscal de urbanismo (ní-
vel médio), técnico de segurança do
trabalho (nível médio/técnico) e 22
para cuidador de criança.

Os ganhos são de R$1.163,88
a R$3.128,29, de acordo com o
cargo. As vagas acima foram di-
vulgadas na minuta do edital,
também conhecida como termo
de referência. Por isso, é possível
que ainda aconteçam alterações.

Cargo Carga Horária Total de Vagas Vagas para PCD
Fiscal de Urbanismo 40 2 0
Médico Ginecologista Cirurgião 20 1 0
Técnico de Laboratório 40 3 0
Médico Anestesista 20 1 0
Médico Anestesista PL 20 1 0
Médico Pneumologista 20 1 0
Médico Intensivista PL 20 1 0
Médico Pediatra PL 20 11 1
Médico Clínico Geral PSF 40 5 1
Médico Infectologista Hospitalar 20 1 0
Médico Gastroenterologista 20 1 0
Médico Ortopedista 20 1 0
Médico Urologista 20 1 0
Médico Clínico Geral PL 20 8 1
Médico Clínico Geral 20 1 0
Enfermeiro 40 6 1
Enfermeiro PL 20 22 1
Fisioterapeuta 20 16 1
Fisioterapeuta com Especialização em Neurologia 20 1 0
Monitor de Creche em Educ. Infantil 40 68 4
Musicoterapeuta 20 1 0
Técnico de Enfermagem 40 58 3
Cuidador de Criança, Adolescente e Idoso 40 22 1
Técnico de Segurança do Trabalho 40 1 0
Auxiliar Odontológico 40 6 1
Técnico de Raio-X 40 5 2
Fonoaudiólogo 20 1 0
Fonoaudiólogo Hospitalar 20 1 0
PCD = Pessoas com Deficiência

A Prefeitura de Duque de Ca-
xias, na Baixada Fluminense,
planeja recompor seu quadro
de pessoal por meio de dois
concursos, que serão destina-
dos às áreas da Saúde e da Se-
gurança Pública. A princípio,
a previsão é que sejam contra-
tados 2.103 novos servidores
no total, em diversas funções.

Na área da Segurança, o ob-
jetivo do concurso é que sejam
admitidos novos guardas mu-
nicipais. A oferta prevista é de
300 vagas para ambos os sexos,
sendo 240 homens e 60 mu-
lheres. Nessa carreira, de nível
médio, há ainda a exigência de
carteira de habilitação na ca-
tegoria B, bem como altura mí-
nima de 1,60m, nos dois casos.

Os guardas municipais rece-
bem remuneração de
R$2.390,32 mensais. Nesse va-
lor está incluso o salário-base,
a gratificação de risco de vida
e a gratificação por regime es-
pecial de trabalho, além do au-
xílio-alimentação. O regime
de contratação é o estatutário,
o que garante a estabilidade no
emprego.

Conforme consta no Plano
de Cargos da Guarda, os can-
didatos serão avaliados por
meio de provas objetiva, físi-
ca, mental e psicológica, além
de investigação social e curso

de formação.
As matérias da objeti-

va previstas são as leis
13.022 (Estatuto Ge-
ral das Guardas Mu-
nicipais), 2.725
(Plano de Cargos
da Guarda de Ca-
xias) e Orgânica,
além de Portu-
guês, Matemáti-
ca, História da
Cidade de Du-
que de Caxias e
Noções de Direi-
to Administrati-
vo, Noções de Di-
reito Constitucio-
nal e Noções de Di-
reito Penal. Até o mo-
mento, não há previ-
são do mês em que o edi-
tal será publicado. A organiza-
dora ainda não foi escolhida.

Já na área da Saúde, a prin-
cípio seriam 1.803 vagas, dis-
tribuídas por cargos dos níveis
médio/técnico e superior, tais
como técnico de enfermagem
(500 ofertas), técnico de labo-
ratório (63) e técnico de raio-
x (65). Para os graduados, po-
rém, a estimativa inicial da
prefeitura era contratar 314
novos enfermeiros, 38 assis-
tentes sociais, 26 fisioterapeu-
tas, 30 nutricionistas, 168 den-
tistas, 21 farmacêuticos, 44
psicólogos, oito terapeutas
ocupacionais e 500 médicos,
em especialidades como Pedi-
atria, Ortopedia, Ginecologia,
Dermatologia e Oftalmologia.

Esse número de vagas, en-

tretanto, está sendo revisto, e
no momento a prefeitura faz
um novo levantamento das
necessidades de pessoal. Por
isso, ainda não há uma esti-
mativa do mês em que o do-
cumento será publicado. Para
que isso aconteça, depois que
a nova oferta for definida, a
organizadora precisará ser
escolhida.

Independente disso, esse
concurso precisa acontecer,
tendo em vista o Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC) firmado entre a prefei-
tura e o Ministério Público. O
entrave principal para isso se
concretizar são os salários atra-
sados dos servidores, que con-
tinuam sendo regularizados.

Carmo recebe
inscrições para
1º e 2º graus

A Câmara de Carmo, cidade a
192 km da capital, tem inscrições
abertas para novo concurso com
cinco vagas. Para se candidatar, os
interessados devem acessar o site
do INCP, organizador, e preencher
o formulário até 6 de julho.

Um Posto de Atendimento foi
disponibilizado para quem não
tem acesso à internet, com funci-
onamento somente nos dias úteis.
As taxas de inscrição são de R$50
para nível fundamental e R$60
para nível médio.

Há uma vaga para agente legis-
lativo - recepcionista, que exige
nível fundamental. A remuneração
é de R$974,29 para 25 horas de
trabalho. Com exigência de nível
médio completo, são três oportu-
nidades para assistente legislativo
- auxiliar de administração. Os
servidores recebem R$1.124 para
25 horas semanais.

Também é possível se inscrever
para analista legislativo - técnico em
Contabilidade, com oferta de uma
vaga. Além do curso técnico na área,
há exigência de registro no CRC. Os
ganhos são de R$1.605,72 para carga
de 25 horas.

A aplicação da prova objetiva
está prevista para 19 de agosto,
no período da tarde. Serão 40
questões: para nível fundamen-
tal, sendo 20 de Língua Portugue-
sa, dez de Matemática e dez de
Legislação (Constituição Federal,
Lei Orgânica do Município e Re-
gimento Interno).

Para nível superior, serão dez
de Português, 15 de Legislação e
15 de Conhecimentos Específi-
cos. Haverá ainda uma etapa de
checagem de pré-requisitos e
comprovação de documentos.

IIIIINTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR|

SERVIÇO
Inscrições: www.incpconcursos.org.br
Posto de Atendimento: Rua Conego
Gonçalves, nº 128, Centro, Carmo/RJ -
SALA 3 (ao lado da Câmara - Setor
ANEXO)
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Piso Salarial •R$1.422,44  

Vale Transporte •Desconto de 6% do salário referência. 

Seguro de Vida •Não há desconto em folha. Valor R$10.000. 

Plano Odontológico 
•Para empregados e dependentes o valor do plano será pago 100% pela 
Empresa. 

Gratificação de Férias 

•A Companhia pagará a gratificação de férias, calculada 
pecuniariamente em 70% (setenta por cento) sobre o salário referência 
do empregado que a ele tenha direito ou segundo o que preceitua a 
Constituição Federal. 

TíqueteVR 
•Não há desconto em folha. Valor de R$709,80 (correspondente a 30  
diárias de R$ 23,66). O funcionários poderá optar por uma das 
modalidades: alimentação (mercado) ou refeição (restaurante). 

Café da Manhã 
•A Companhia fornecerá o café da manhã a todos os seus empregados 
que chegarem aos seus locais de trabalho com antecedência de até 15 
(quinze) minutos do início da jornada. 

Cesta Natalina 
•A Comlurb fornecerá a todos os seus empregados, no mês de dezembro, 
a título da cesta de natal, uma cartela de tíquete alimentação ou refeição 
no valor determinado pela Prefeitura. 

Adicional de Insalubridade 

•O adicional de insalubridade, a que terão direito os empregados que 
efetivamente exerçam atividades consideradas insalubres, será 
calculado sobre o piso salarial da Companhia, fixado em R$1.422,44 . 
Considerando 40% do piso, o valor do adicional será de R$568,97. 

Auxílio Creche 

•Valor de R$326,75. Aos empregados femininos e, aos empregados 
masculinos, estes quando tiverem, em caráter exclusivo, a posse e guarda 
dos filhos, comprovada tal exclusividade por decisão judicial ou viuvez. A 
idade dos filhos, para a concessão do benefício, será de 6 anos, 11 meses 
e 29 dias. 

Auxílio para filhos com 
deficiência 

•Valor de R$599,01. Comprovação deverá ser semestralmente, por 
profissional médico e mediante laudos e/ou documentos específicos. 

Horas Extras 

•As horas extras serão pagas com acréscimo de 50% (cinquenta por 
cento) para as duas primeiras horas, e 100% (cem por cento) para as 
horas extras que se seguirem, adotando-se por base o valor da hora 
normal. 

Avaliação de Desempenho 
Individual (ADI) 

•A Companhia implantará a Avaliação de Desempenho Individual 
trimestral, com novos parâmetros, tendo o empregado direito a receber 
uma cópia da Avaliação devidamente assinada pelo Avaliador, mediante 
requerimento e recibo. 

Convênio com livrarias  
e papelarias 

•A Companhia se compromete a ampliar a rede e a divulgação de 
convênios com livrarias e papelarias para atendimento aos seus 
empregados. 

Convênio  
com drogarias e farmácias 

•A Companhia se compromete a ampliar a rede e a divulgação de 
convênios com drogarias e farmácias para atendimento aos seus 
empregados. 

Parcerias com óticas 
•A Comlurb se compromete ampliar a rede e divulgação de convênios 
com óticas para atendimento a seus empregados. 

Auxílio Funeral 
•Reembolso de até R$800 para as despesas de funeral efetivamente 
comprovadas para os empregados e seus dependentes, devidamente 
habilitados perante a Previdência Social. 

Plano de Saúde 

•O empregado cujo salário for menor que R$1.990,84 é isento de tarifa. 
O plano tem extensão aos filhos, esposo (a), companheiro (a) com filho 
em comum e companheiro (a) sem filho em comum, desde que tenha a 
certidão de união estável, com desconto conforme tabela abaixo. 

Comlurb: salário acima da média do país
AAAAATRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO|Cargo de gari exige só 4ª série mas tem ganho inicial bem superior à média salarial de quem possui nível médio

Concurso está em
fase de definição da
organizadora. Edital
sairá em breve

GARI DA COMLURB

Concurso para gari da Comlurb promete atrair uma grande concorrência. Por isso, os
futuros candidatos devem se preparar com antecedência e resolver muitas questõesFicha de Exercícios

Gari: exercite-se com teste de Português
Os futuros candidatos do concurso para gari

da Comlurb devem manter os estudos em dia.

Para ajudá-los, FOLHA DIRIGIDA publica teste

de Português, com questões selecionados pela

equipe pedagógica do curso Degrau Cultural.

LÍNGUA PORTUGUESATexto I

Campanha publicitária do
Citibank espalhada pela cidade de

São Paulo através de Outdoors:

“Crie filhos em vez de herdeiros.”
“Dinheiro só chama dinheiro, não chama para

um cineminha, nem para tomar um sorvete.”
“Não deixe que o trabalho sobre sua mesa

tampe a vista da janela.”
“Não é justo fazer declarações anuais ao Fis-

co e nenhuma para quem você ama.”
“Para cada almoço de negócios, faça um jan-

tar à luz de velas.”
“Por que as semanas demoram tanto e os anos

passam tão rapidinho?”
“Quantas reuniões foram mesmo esta sema-

na? Reúna os amigos.”
“Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se es-

queça, vírgulas significam pausas...”
“... e quem sabe assim você seja promovido

a melhor (amigo/pai/mãe/filho/ /filha/namo-
rada/namorado/marido/esposa/irmão/irmã...
etc.) do mundo!”

“Você pode dar uma festa sem dinheiro. Mas
não sem amigos.”

01 Marque a alternativa em que há oração sem
sujeito.

(a) “Uma outra cansou da pauleira urbana...”
(b) “Mês passado participei de um evento so-

bre o Dia da Mulher.”
(c) “Quem dá brilho ao olhar é a vida...”
(d) “Há um outro truque...”
(e) “Olhe-se no espelho...”

02 A regra que justifica o acento grave indicati-
vo de crase em “...faça um jantar à luz de
velas.”, repete-se em:

(a) À que veio comigo entreguei os documen-
tos.

(b) Referi-me à estagiária que chegou agora.
(c) Entre e fique à vontade.
(d) Sua atitude foi igual à que tomei contra os

preguiçosos.
(e) Dedicou um tempo à vida mais tranquila.

03 Em “Você pode dar uma festa sem dinheiro.
Mas não sem amigos.”, os termos destaca-
dos são respectivamente:

(a) adjunto adverbial e adjunto adnominal
(b) objeto indireto e adjunto adverbial
(c) adjunto adverbial e adjunto adverbial
(d) predicativo do objeto e adjunto adnominal
(e) adjunto adnominal e adjunto adnominal

04 Um mesmo fonema pode ser grafado de di-
ferentes maneiras. Qual a lista de palavras
que exemplifica essa diferença?

(a) paciente, centro, existência
(b) existência, meses, batizaram
(c) projeto, prejudicando, propõe
(d) quem, quando, psiquiatra
(e) coisa, incômoda, continuidade

05 Identifique a alternativa em que ocorre um
ditongo decrescente em toda as palavras:

(a) traidor, país, água
(b) baú, quatro, oblíqua
(c) quase, canavial, beato
(d) seixo, crueldade, igual
(e) idéia, cauteloso, pai

06 Identifique a alternativa em que a palavra
apresenta um hiato:

(a) arrogância (b) distinguia
(c) mão (d) lazeira
(e) transpor tou

07 Sobre a forma verbal “Trabalhe” é INCOR-
RETO afirmar que:

(a) está no imperativo afirmativo na terceira pes-
soa do singular

(b) está no imperativo afirmativo na segunda
pessoa do singular

(c) é forma derivada do presente do subjuntivo
(d) é um verbo que per tence à primeira conju-

gação
(e) “não trabalhe” seria sua forma no imperati-

vo negativo”

08 Os vocábulos endinheirado e amigável são
formados respectivamente por:

(a) derivação regressiva e derivação sufixal
(b) derivação sufixal e derivação prefixal
(c) derivação sufixal e derivação sufixal
(d) derivação parassintética e derivação sufixal
(e) derivação sufixal e derivação parassintéti-

ca

09 “Organizou-se uma festa sem amigos.”, o
tempo destacado é:

(a) objeto direto.
(b) sujeito

(c) predicativo do sujeito
(d) objeto indireto
(e) agente da passiva

10 Identifique a alternativa em que há objeto
direto preposicionado:

(a) Passou aos alunos, para estudo, o texto im-
presso.

(b) Naquela época, era difícil viajar para a Euro-
pa.

(c) Em dias chuvosos, gosto de ler um bom li-
vro.

(d) Sentamo-nos numa das mesas e pedimos
o jantar.

(d) Amou a João com o mais puro amor.

Texto II
Epigrama nº 6
És precária e veloz, felicidade.
Custas a vir e quando vens não te demoras.
Foste tu que ensinaste aos homens que ha-

via tempo
E para te medir se inventaram as horas
Felicidade, és coisas estranhas e dolorosas
Fizeste para sempre a vida ficar triste
Porque um dia se vê que as horas todas pas-

sam
E um tempo despovoado e profundo persis-

te.
(Cecília Meireles)

11 De acordo com o texto, a felicidade é:
(a) para sempre
(b) para poucos
(c) para todas as horas
(d) transitória
(e) imor tal

12 Os termos destacados na primeira linha do
poema exercem respectivamente as funções
sintáticas de:

(a) predicativo e sujeito
(b) predicativo e objeto direto
(c) predicativo e vocativo
(d) predicativo e aposto
(e) vocativo e aposto

13 Em “Foste tu que ensinaste aos homens que
havia tempo” há:

(a) uma oração subordinada adjetiva e uma ora-
ção subordinada substantiva

(b) dois objetos diretos; um oracional e um re-
presentado pelo substantivo “tempo”.

(c) há um pronome relativo exercendo a função
sintática de objeto direto.

(d) “tu” é sujeito de “foste”
(e) um período composto

14 O termo “A tirania dos reis, a cobiça e a so-
berba dos grandes” funciona como:

(a) sujeito simples
(b) sujeito composto
(c) objeto direto
(d) aposto.
(e) complemento nominal

15 A forma verbal “...nunca houve tribuno po-
pular...” é

(a) verbo pessoal
(b) verbo impessoal e transitivo direto com ora-

ção sem sujeito
(c) tem como sujeito “tribuno popular”.
(d) tem sujeito indeterminado
(e) tem como sujeito “A tirania dos reis”.

16 Os termos “as” (“que as açoitasse”) e “por
verdadeiro” são, respectivamente:

(a) objeto direto e objeto indireto
(b) objeto direto pleonástico e predicativo do

sujeito.
(c) adjunto adnominal e objeto indireto
(d) objeto direto pleonástico e predicativo do

sujeito.
(e) adjunto adnominal do adjunto adverbial.

17 Os termos “Os” e “que” (“hipócritas os que”)
são respectivamente:

(a) objeto direto e objeto direto
(b) objeto direto de “fossem” e sujeito de “in-

vocavam”.
(c) sujeito de “fossem” e sujeito de “invocavam”
(d) objeto indireto e sujeito.
(e) objeto direto pleonástico e objeto direto.

18 Identifique onde há ERRO de concordância
nominal:

(a) Eram meninos e meninas educadas.
(b) O funcionário e a funcionária respeitados fo-

ram promovidos
(c) Todos estavam alertas para o problema da

poluição sonora.
(d) Queremos biscoitos o mais torrados possí-

vel.
(e) Anexas ao contrato assinado seguem as cor-

respondências.

19 Assinale a única opção com o porquê em-
pregado indevidamente.

(a) Você poderia explicar o porquê da sua atitu-
de?

(b) Não sei por que isso aconteceu.

(c) Este é o caminho porque passei.
(d) Ele agiu assim porque quis.
(e) Gostaria de saber por que ele agiu assim.

20 Assinale a alternativa em que a regência ver-
bal está INCORRETA.

(a) Não informaram aos interessados o ocorri-
do.

(b) Não informaram os interessados sobre o
ocorrido.

(c) Não informaram aos interessados sobre o
ocorrido.

(d) Só me permitiram informar-lhe que haveria
um certo atraso no pagamento daquele mês.

(e) Só me permitiram informá-lo de que have-
ria um certo atraso no pagamento daquele
mês.

Gabarito comentado
01 D

o verbo haver no sentido de existir é impes-
soal e caracteriza uma oração sem sujeito.

02 C
o acento grave indicativo de crase justifica-
se na locução adverbial feminina de modo.

03 C
os dois termos exercem a função sintática
de adjunto adverbial

04 B
/x/,/s/, /z/ são letras distintas que repre-
sentam o mesmo fonema

05 E
uma vogal + uma semivogal na mesma síla-
ba representam um ditongo decrescente

06 B
duas vogais em sílabas diferentes

07 B
a segunda pessoa do singular do imperati-
vo afirmativo sai do presente do indicativo
sem o S e, nessa frase a forma verbal foi
retirada do presente do subjuntivo o que
mostra que é terceira pessoa do singular.

08 D
endinheirado = parassíntese – o vocábulo
só existe com o prefixo e o sufixo simultâ-
neos e amigavelmente tem anexado ao ra-
dical o sufixo -avel

09 B
sujeito da voz passiva sintética – Uma fes-
ta foi organizada.

10 E
verbo “amar” é transitivo direto, mas pode ser
empregado com a preposição A sem que seu
significado e predicação sofram alterações

11 D
a resposta pode ser justificada com os ad-
jetivos “precária” e “veloz”

12 C
“precária” é complemento do verbo de liga-
ção e núcleo do predicado nominal e “felici-
dade” é o vocativo o chamamento a “pes-
soa” com quem a autora fala.

13 C
o pronome relativo exerce a função sintática de

sujeito.

14 C
a oração é sem sujeito e o termo destacado
é objeto direto do verbo “haver”

15 B
o verbo haver no sentido de existir é impes-
soal com oração sem sujeito

16 B
há um predicado verbo nominal; o pronome
oblíquo é um termo pleonástico do objeto
direto A tirania dos reis, a cobiça e a so-
berba dos grandes e “por verdadeiro” é um
predicativo do objeto direto “o”.

17 C
a frase encontra-se na ordem indireta; os =
aqueles embora fossem mentirosos e hipó-
critas; aqueles o invocavam.

18 C
“alerta” é advérbio e por isso invariável

19 C
Este é o caminho por que passei. É um pro-
nome relativo precedido da preposição pe-
dida pelo verbo da oração adjetiva.

20 C
o verbo “informar” é transitivo direto e indi-
reto e como tal pede dois complementos,
um objeto direto e outro indireto. Na alter-
nativa C há dois objetos indiretos.

Benefícios a que os garis têm direito

A remuneração inicial é um
dos principais atrativos para
quem deseja se tornar gari da
Companhia Municipal de Lim-
peza Urbana do Rio de Janeiro
(Comlurb). Isto porque, quem
trabalha nessa função recebe,
além dos benefícios oferecidos
pela empresa, um rendimento
acima da média nacional até
mesmo para cargos com esco-
laridade superior.

A média salarial dos trabalha-
dores brasileiros que têm ensi-
no médio, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), é de
R$1.176. No entanto, um gari
da Comlurb ganha, atualmen-
te, R$1.422,23 de vencimento-
básico, ou seja, 20% a mais. Já
comparando a remuneração
vigente da Comlurb - que soma-
da ao auxílio-alimentação che-
ga a R$2.701,20 - com a média
salarial brasileira, a diferença é
de 130% maior que a média (o
que corresponde a 30% acima
do dobro da média nacional).

O IBGE não tem dados rela-
tivos à média salarial brasileira
de quem tem só o 5º ano do
ensino fundamental - nível de
escolaridade exigido para ser um
gari da companhia. A tendência,
no entanto, é que a maioria dos
que têm essa escolaridade rece-
bam valores próximos ao salá-
rio mínimo nacional, que é de
R$954. Comparando-se esse
valor com a remuneração bru-
ta na Comlurb, a diferença é de
183%, o equivalente a 80% aci-
ma do dobro.

Diante desses dados animado-
res, quem está se preparando
para a seleção da empresa deve
intensificar ainda mais os estu-
dos, já que esse concurso prome-

te ser bem concorrido, ainda
mais em tempos de crise. Além
da conclusão até o 5º ano do
ensino fundamental (antiga 4ª
série), o outro requisito para ser
um gari da Comlurb é ter, no
mínimo, 18 anos de idade.

A remuneração vigente dessa
carreira, de R$2.701,20, é com-
posta pelo salário base de
R$1.422,23, tíquete-refeição ou
alimentação de R$709 e adici-
onal de insalubridade, no valor
de R$568,97. O regime de ad-
missão é o celetista.

Os benefícios oferecidos pela
empresa também são bem atra-
tivos. A lista é grande: seguro de
vida no valor de R$10 mil; pla-
no odontológico e de saúde, para
o empregado e seus dependen-
tes; gratificação de férias; café da
manhã; cesta natalina; auxílio-
creche, de R$326,75 (para cri-
anças de até 6 anos e 11 meses);
auxílio para filhos com defici-
ência, de R$599,01; além de
convênio com livrarias, papela-
rias, drogarias e farmácias, e
parcerias com óticas.

O edital do concurso da
Comlurb já está em elaboração,
e tem previsão de ser divulgado
no início do segundo semestre.
A oferta será de até mil vagas em
cadastro de reserva. O processo
de escolha da organizadora já
está em curso, bem como a de-
finição de todos os detalhes das
provas objetivas e do teste físi-
co. Essas serão as duas únicas
etapas da seleção.

Na parte de múltipla escolha,
a única disciplina confirmada é
Língua Portuguesa. A companhia
ainda não antecipou se haverá
questões de Matemática também
ou não. Já quanto ao teste físico,
se essa avaliação tiver a mesma
estrutura do último concurso, de
2014, ela terá os seguintes exames
físicos: flexão de cotovelos e fle-
xão abdominal, shuttle run (cor-
rida de ir e vir) e corrida de 12
minutos.
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Enquanto o edital não sai, os futuros candidatos
devem aproveitar o tempo para fazer muitas questõesFicha de Exercícios

Guarda: resolva teste especial
Para ajudar na preparação dos futuros candida-

tos do concurso para a Guarda Municipal de Nite-

rói, FOLHA DIRIGIDA publica teste especial de

Português, elaborado pela professora Cristina

Castanheira, do curso Progressão Autêntico. Veja

quantas questões consegue acertar:

LÌNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1:
O LENDÁRIO PAÍS DO RECALL

Moacyr Scliar

“MINHA QUERIDA DONA: quem lhe escreve sou eu,
a sua fiel e querida boneca, que você não vê há três
meses. Sei que você sente muitas saudades, porque
eu também sinto saudades de você. Lembro de você
me pegando no colo, me chamando de filhinha, me dando
papinha... Você era, e é, minha mãezinha querida, e é
por isso que estou lhe mandando esta carta, por meio
do cara que assina esta coluna e que, sendo escritor,
acredita nas coisas da imaginação.

Posso lhe dizer, querida, que vivi uma tremenda aven-
tura, uma aventura que em vários momentos me dei-
xou apavorada. Porque tive de viajar para o distante
país do recall.

Aposto que você nem sabia da existência desse lu-
gar; eu, pelo menos, não sabia. Para lá fui enviada.
Não só eu: bonecas defeituosas, ursinhos idem, ele-
trodomésticos que não funcionavam e peças de auto-
móvel quebradas. Nós todos ali, na traseira de um
gigantesco caminhão que andava, andava sem parar.

Finalmente chegamos, e ali estávamos, no misteri-
oso e, para mim, assustador país do recall. Um ho-
mem nos recebeu e anunciou, muito secamente, que
o nosso destino em breve seria traçado: as bonecas
(e os ursinhos, e outros brinquedos, e objetos vários)
que tivessem conserto seriam consertados e manda-
dos de volta para os donos; quanto tempo isso leva-
ria era imprevisível, mas três meses era o mínimo.
Uma boneca que estava do meu lado, a Liloca, per-
guntou, com os olhos arregalados, o que aconteceria
a quem não tivesse conserto. O homem não disse nada,
mas seu sorriso sinistro falava por si.

Passamos a noite num enorme pavilhão destinado
especialmente às bonecas. Éramos centenas ali, al-
gumas com probleminhas pequenos (um braço fora
do lugar, por exemplo), outras já num estado lamentá-
vel. Estava muito claro que para várias de nós não
haveria volta.

Naquela noite conversei muito com minha amiga Liloca
-sim, querida dona, àquela altura já éramos amigas. O
infor túnio tinha nos unido. Outras bonecas juntaram-
se a nós e logo formamos um grande grupo. Estáva-
mos preocupadas com o que poderia nos suceder.

De repente a Liloca gritou: “Mas, gente, nós não
somos obrigados a aceitar isso! Vamos fazer alguma
coisa!”. Nós a olhamos, espantadas: fazer alguma
coisa? Mas fazer o quê?

Liloca tinha uma resposta: vamos tomar o poder.
Vamos nos apossar do país do recall.

No começo, aquilo nos pareceu absurdo. Mas Lilo-
ca sabia do que estava falando. A mãe da dona dela
tinha sido uma militante revolucionária e sempre fa-
lava nisso, na necessidade de mudar o mundo, de dar
o poder aos mais fracos.

Ora, dizia Liloca, ninguém mais fraco do que nós,
pobres, desamparados e defeituosos brinquedos. Não
deveríamos aguardar resignadamente que decidissem
o que fazer com a gente.

De modo, querida dona, que estamos aqui prepa-
rando a revolução. Breve,  estaremos governando o
país do recall. Mas não se preocupe, eu a convidarei
para uma visita. Você poderá vir a qualquer hora. E,
não precisará de recall para isso.”

Folha de S. Paulo (SP) 25/2/2008

01. “estou lhe mandando esta carta, por meio do cara
que assina esta coluna e que, sendo escritor, acre-
dita nas coisas da imaginação.”

De acordo com o texto, uma explicação possível para
a escolha de um escritor como intermediário da
correspondência se deve ao seguinte fato:

(a) cartas de bonecas integram o mundo da imagina-
ção

(b) oficinas de brinquedos povoam a literatura infan-
til

(c) aventuras revolucionárias são próprias de escri-
tores

(d) brinquedos danificados precisam da ajuda de al-
guém

(e) esforços de liber tação exigem atitudes coletivas

02 O fragmento do texto que apresenta uma estrutu-
ra sintática comparativa é:

(a) “quem lhe escreve sou eu”
(b) “Porque tive de viajar para o distante país do re-

call.”
(c) “mas três meses era o mínimo.”
(d) “O homem não disse nada, mas seu sorriso sinis-

tro falava por si.”
(e) “ninguém mais fraco do que nós”

03. Os verbos considerados impessoais devem se
manter invariáveis, no singular, segundo as nor-
mas de concordância verbal. Há um caso de verbo
impessoal no seguinte exemplo do texto:

(a) “você não vê há três meses”
(b) “Para lá fui enviada.”
(c) “um gigantesco caminhão que andava”
(d) “aquilo nos pareceu absurdo”
(e) “E não precisará de recall para isso.”

04. O texto atribuído à boneca simula uma intimidade
com a destinatária da carta. Essa intimidade pode
ser melhor identificada na seguinte passagem:

(a) “você não vê há três meses.”
(b) “Você era, e é, minha mãezinha querida”
(c) “Outras bonecas juntaram-se a nós”
(d) “A mãe da dona dela tinha sido uma militante re-

volucionária”
(e) “Não deveríamos aguardar resignadamente”

05. O texto enquadra-se no gênero carta, o que pode
ser percebido, dentre outros traços, pela seguin-
te marca linguística:

(a) narração detalhada (b) citações entre aspas
(c) interrogações diretas (d) recursos de humor
(e) vocativo inicial

06. “a sua fiel e querida boneca, que você não vê há
três meses” No exemplo acima, o vocábulo “que”
substitui um termo antecedente (“boneca”) e é clas-
sificado, por isso, como pronome relativo. Outro
exemplo no qual o vocábulo “que” funciona como
pronome relativo está em:

(a) “Sei que você sente muitas saudades”
(b) “Aposto que você nem sabia”
(c) “eletrodomésticos que não funcionavam”
(d) “ninguém mais fraco do que nós”
(e) “Não deveríamos aguardar resignadamente que

decidissem”

07. “Sei que você sente muitas saudades, porque eu
também sinto saudades de você.” O conectivo “por-
que”, no contexto acima, estabelece relação de:

(a) modo (b) causa
(c) adversidade (d) conformidade
(e) proporcionalidade

08. Alguns vocábulos sofrem alteração de timbre da
vogal tônica ao serem flexionados, como ocorre
em olho – olhos. O mesmo fenômeno pode ser
verificado na seguinte palavra do texto:

(a) bonecas (b) conser to
(c) lamentável (d) infor túnio
(e) defeituosos

09. O conectivo introduz ideia de modo no seguinte
exemplo:

(a) “saudades de você” (b) “país do recall”
(c) “andava sem parar” (d) “falava por si”
(e) “juntaram-se a nós”

10. “àquela altura já éramos amigas. O infortúnio ti-
nha nos unido.” O trecho acima poderia ser rees-
crito, unindo-se as orações por meio de um conec-
tivo. A reescritura que preservaria o sentido origi-
nal do trecho seria:

(a) contudo o infortúnio tinha nos unido
(b) porque o infortúnio tinha nos unido
(c) embora o infortúnio tinha nos unido
(d) portanto o infor túnio tinha nos unido
(e) enquanto o infortúnio tinha nos unido

11. A palavra “lendário” foi formada por derivação
sufixal. Outra palavra do texto que apresenta ape-
nas derivação sufixal é:

(a) saudades (b) automóvel
(c) secamente (d) sinistro
(e) infor túnio

12. A palavra “pobres” não sofre flexão de gênero; a
variação entre feminino e masculino é indicada por
outras palavras que a acompanham. O mesmo
ocorre com a seguinte palavra do texto:

(a) escritor (b) homem
(c) donos (d) militante
(e) fracos

13. De acordo com as regras gramaticais, em alguns
casos é obrigatória próclise, ou seja, a colocação
do pronome antes do verbo. Um exemplo de pró-
clise obrigatória, segundo a chamada norma cul-
ta da língua, está em:

(a) “Posso lhe dizer”
(b) “Um homem nos recebeu”
(c) “para várias de nós não haveria volta”
(d) “O infortúnio tinha nos unido.”
(e) “Mas não se preocupe”

14. A substituição da expressão grifada por um pro-
nome pessoal está corretamente realizada em:

(a) assina esta coluna – assina-lhe
(b) formamos um grande grupo – formamo-nos
(c) vamos tomar o poder – vamos tomá-lo
(d) mudar o mundo – mudar-se
(e) preparando a revolução – preparando-na

15. A função da linguagem predominante no texto 1 é:
(a) emotiva (b) conativa
(c) referencial (d) fática
(e) metalinguística

16. Dentre os verbos irregulares há aqueles que apre-
sentam alguma variação no radical, ou seja, na
“base” da palavra. Um exemplo de verbo irregular
encontra-se no seguinte exemplo do texto:

(a) “quem lhe escreve”
(b) “vivi uma tremenda aventura”
(c) “quanto tempo isso levaria”
(d) “Éramos centenas ali”
(e) “sempre falava nisso”

Seleção terá
vagas para guarda
municipal, que exige
apenas nível médio

RRRRREGRASEGRASEGRASEGRASEGRAS     | Versão inicial do termo de referência, que contém as principais informações da seleção, será alterada

Guarda-Niterói intensifica os preparativos

A Guarda Municipal de Ni-
terói intensifica os preparativos
para seu próximo concurso pú-
blico, confirmado para este ano.
Segundo fonte ligada à Secre-
taria de Ordem Pública, a ins-
tituição está trabalhando em
um novo termo de referência,
documento que traz as princi-
pais informações da seleção, e
que é enviado para as institui-
ções interessadas em se candi-
datar para organizar o proces-
so seletivo.

Um termo de referência che-
gou a ser preparado, em abril.
O documento, inclusive, pre-
via a oferta de 240 vagas para o
cargo de guarda municipal, que
exige ensino médio completo
e carteira nacional de habilita-
ção categoria B. O quantitati-
vo era menor que as 419 inici-
almente previstas, que corres-
pondiam à diferença entre o
atual quantitativo de guardas
municipais na cidade, de 581
agentes, e a meta da prefeitura
para o ano de 2020, de 1 mil
guardas.

De acordo com uma fonte
ouvida pela FOLHA DIRIGIDA,

este termo de referência inici-
al será alterado. Com isso, há
possibilidade de o quantitativo
de vagas ser aumentado. Inclu-
sive, o diretor de ensino e pes-
quisa da Secretaria de Ordem
Pública de Niterói, Francisco
Lima Torres, chegou a informar
à FOLHA DIRIGIDA, em maio,
que o desejo da Seop era justa-
mente abrir um total de vagas
para a meta ser atingida.

A remuneração inicial do car-
go de guarda municipal é de
R$2.796,80, já incluindo auxílio-
alimentação de R$185 e auxílio-
transporte de R$196. Porém, a
remuneração pode chegar a
R$5.496,80 caso o guarda partici-
pe de um programa da Prefeitura
de Niterói, onde é possível reali-
zar plantões em dias de folga.

Com a perspectiva de mudan-
ças no termo de referência, a
escolha da organizadora deve
ficar para os primeiros meses
do segundo semestre. As ban-
cas mais cotadas são FGV e Co-
seac/UFF, pelo histórico em
concursos no município: a
Coseac/UFF organizou o últi-
mo concurso da Guarda de
Niterói, realizado em 2014, e a
FGV auxiliou na preparação de
diversos concursos na gestão
do prefeito Rodrigo Neves,
como o da Secretaria de Fazen-
da e da Controladoria. Entretan-

to, a Prefeitura e a Secretaria
Municipal de Ordem Pública
(Seop) ainda não informaram
quais bancas estão disputando
a organização do concurso.

A seleção não deverá sofrer
grandes alterações na estrutu-
ra. No último concurso, os can-
didatos tiveram que passar por
etapas de prova de conhecimen-
tos (exame objetivo), exame
antropométrico e prova de ca-
pacidade física, exame psicotéc-
nico, exame médico e investi-
gação social e documental. Os
aprovados participaram de curso
de formação.

Na avaliação objetiva, as ques-
tões foram distribuídas entre
Língua Portuguesa (30 ques-
tões), Conhecimentos Básicos
em Direito Constitucional, Di-
reito Administrativo, Legislação
de Trânsito Brasileira, Legisla-
ção Municipal (50), Informá-
tica (dez) e Conhecimentos do
Município de Niterói (dez).

Segundo o diretor da Seop, o
que pode mudar é o conteúdo
programático. “É muito prová-
vel que haja a inclusão, por
exemplo, do Estatuto Geral das
Guardas (Lei 13.022/14), que
não caiu no concurso passado.
Além disso, não está descarta-
da a inclusão ou a exclusão de
outros assuntos”, afirmou, em
entrevista à FOLHA DIRIGIDA.

Professora orienta estudo de Português
Uma das disciplinas que com certeza estará

no novo concurso para a Guarda Municipal de
Niterói é Português. E para orientar os candi-
datos que pretendem iniciar a preparação an-
tes mesmo da divulgação do programa oficial,
a FOLHA DIRIGIDA entrevistou a professora
Cristina Castanheira, que leciona a disciplina
no Curso Progressão Autêntico, para falar so-
bre a preparação com foco nessa parte.

Dentre as 100 questões na última prova objeti-
va, 30 foram destinadas à Língua Portuguesa. Na
próxima seleção, a professora acredita que a quan-
tidade de questões pode variar de 15 a 30. “Inde-
pendente do número, Português sempre tem um
peso importante e, aliás, sempre dá a sensação de
êxito na hora da prova por ser uma disciplina
bastante ardilosa. Por isso, é bom estar atento ao
programa de matérias”, declara.

A especialista afirma que os assuntos cobra-
dos são sempre os mais necessários para elabo-
ração de um texto. “São itens cruciais no de-
sempenho de sua função, caso precise redigir
um pequeno relatório, por exemplo. Alguns são:
interpretação e compreensão de textos, noções
de coesão e coerência, pressupostos e subenten-
didos, acentuação, ortografia, classes de pala-
vras, concordância, regência, crase e colocação
pronominal”, aponta.

Enquanto o edital não sai, os interessados po-
dem estudar pelo conteúdo anterior, do concur-
so de 2014. Segundo Cristina Castanheira, a dis-
ciplina não deve apresentar nada muito dife-
rente. “Geralmente, o conteúdo é o mesmo. A
abordagem é que muda de acordo com o per-
fil da banca. Mas, nem isso acredito que mude,
pois a prova sempre cobra abordagem dis-
cursiva. Ou seja, sem pedir nomenclaturas,
e, sim, o bom uso da língua”, assegura.

A professora indica buscar um preparatório
experiente, pois as instituições costumam pre-
ver a prova antes mesmo das regras serem di-
vulgadas. “Quando o edital sai, os alunos que
fizerem isso já estarão revisando os conteúdos
e, com isso, tendo mais chance de aprovação e
classificação”, afirma.

Para Cristina Castanheira, o erro mais comum
dos estudantes é tentar estudar sem o acompa-
nhamento de um profissional, crendo saber os
itens mais importantes. “E, mais ainda, ficar de-
corando conceitos sem considerar o contexto,
algo que pode mudar tudo em uma frase. Isso por-
que quem decide se um substantivo será concreto
ou abstrato, por
exemplo, é a fra-
se em que o
mesmo está
colocado”,
explica.

Cristina
Castanheira:
‘Português
sempre tem um
peso importante’

Guarda Municipal de Niterói pretende reforçar seus quadros a partir de novo concurso que ocorrerá ainda em 2018
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sem censura

Com a  presença de altas figuras da educação
brasileira, realizou-se em Comandatuba (Bahia)
o XI Congresso Brasileiro de Educação Particular,
promovido pelo Fórum das Entidades Represen-
tativas do Ensino Superior Particular.  No final do
conclave, o professor  Celso Niskier, reitor da
Unicarioca e vice-presidente da ABMES, dissertou
sobre o tema “Ensino Superior: Inovação e Inclu-
são para o Brasil que Queremos”.  Houve aplau-
sos generalizados.

O ministro da Educação, Rossieli Soares da Sil-
va, enfatizou o compromisso de avançar com a
política de qualidade e de inclusão no ensino
superior, com o incremento na incorporação de
inovações científicas e tecnológicas.  Reafirmou
a importância da parceria com as instituições par-
ticulares de educação superior.

O magistrado, dr. William Douglas, falou so-
bre “O papel da educação no combate à corrup-
ção”.  Defendeu a existência de uma educação ci-
dadã, ética e inclusiva.  Os professores e os diri-
gentes educacionais têm papel preponderante junto
aos alunos e seus familiares, na construção de uma
sociedade  sem corrupção e com condições de vida
dignas para todos os brasileiros.  Sobre o assunto,
falou também o Dr. Janguiê Diniz.

Embora reconhecendo que as metas do Plano
Nacional de Educação estão ainda longe de um
cumprimento sequer razoável, pretende-se que
novas tecnologias e novas metodologias sejam
introduzidas nos processos de gestão, a fim de
estimular práticas inovadoras.

Inovação e inclusão
ARNALDO NISKIER *

Mesmo considerando um cenário econômico
adverso, estimula-se o espírito empreendedor e
as experiências de Inovação Digital para as trans-
formações necessárias, como aconteceu nos Esta-
dos Unidos e em Israel.  Em nosso caso, chamou-
se a atenção para o crescimento do ensino à dis-
tância (EAD), sempre com o compromisso de res-
peitar a qualidade.

Inovando em sua própria organização, o XI
CBESP ofereceu oportunidade para que os parti-
cipantes tirassem  suas dúvidas sobre os novos atos
regulatórios e instrumentos de avaliação, em dois
grandes workshops, com a parceria do MEC e do
Conselho Nacional de Educação.  Isso tudo repre-
sentou modelo inovador de colaboração público-
privada, visando à possibilidade de construção
coletiva de protocolos de atuação das instituições
de ensino superior, com o compromisso da qua-
lidade indispensável.

A reunião na Bahia foi encerrada com diversos
casos bem sucedidos das instituições que estão
inovando, incluindo mais alunos em seus  siste-
mas, e com isso se dando muito bem em termos
de resultados.

Em conclusão, formou-se a convicção de que a
inovação é o eixo estruturante da Educação Supe-
rior no país, e nela devemos estar vivamente
empenhados.

* MEMBRO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE
LETRAS, PRESIDENTE DO CIEE/RJ E PROFESSOR

HONORIS CAUSA DA UNICARIOCA

Face ao momento que estamos vivendo, em
especial no Rio de Janeiro, fica, cada vez mais
em aberto identificar qual será o papel, hoje da
educação,embora saibamos que ela é a mais im-
portante para nossa sociedade. Os números, cada
vez mais alarmantes, seja da violência,dos assal-
tos, das mortes (até de crianças nas escolas) nos
deixam assustados e muito preocupados com o
futuro que nos espera. Qual será - ou seria - o
papel da educação neste mosaico de tantas in-
certezas que estamos presenciando e vivendo.?
É possível termos uma educação de qualidade,
no nosso país?

A qualidade em educação começa e termina na
pessoa humana, num equilíbrio ecológico inter-
no de suas necessidades, interesses, sonhos e de-
sejos. A qualidade não está fora da pessoa, em
pacotes curriculares bem elaborados, ou avalia-
ções bem sucedidas. A qualidade reside na pes-
soa compreender o significado da educação; tra-
balhar e entender a linguagem como uma expres-
são do seu meio; vivenciar e perceber os diferen-
tes valores sociais e a sua participação nessa ética
social;  identificar e aprender os saberes existen-
tes na sociedade que se amalgamam num grande
tecido científico e social;  criar e rever as possibi-
lidades de um saber fazer em educação adequa-
do a seu tempo e sua história.

Nesta qualidade pretendida observamos, tam-
bém, o cenário internacional que nos apresenta
em todas as suas dimensões, as novas tecnologi-
as que surgem a cada momento.   A serviço de quem
e como se relacionam essas tecnologias com a
educação?  Vivemos uma época, para alguns cha-
mados da Nova Revolução Industrial, onde a mi-
croeletrônica, a microbiologia  e a questão da

A educação, hoje
MÍRIAN PAURA SABROSA ZIPPIN GRINSPUN*

energia, modificam a cada instante a noção dos
conceitos de vida pessoal e social dos indivídu-
os.  Qual o papel da educação nesta transforma-
ção?   Estamos preparando nossos alunos para viver
um futuro que já chegou, no presente?  A educa-
ção se colabora com o aprender e o saber, estimu-
la o viver e querer.  A qualidade de vida mais do
que uma questão metodológica é, por certo, uma
questão pedagógica.

A educação busca entender, contar e formar o
indivíduo, em estreita relação com a história de
seu tempo.  A qualidade não é o resgate do passa-
do, nem a busca desenfreada do futuro.   Eles se
encontram, neste momento, no hoje.

Parece que ficou no início de nossa reflexão o
papel da política da educação.   Retorno até ele,
pois, não é possível fazermos uma educação sé-
ria para nosso país, falarmos com entusiasmo sobre
a questão da qualidade, construirmos uma demo-
cracia verdadeira se não tivermos uma política que
responda aos reclamos de uma educação de qua-
lidade.

Educação: uma questão de qualidade quando
se acredita que é por esta travessia - educação -
que chegaremos a almejada sociedade mais jus-
ta, mais democrática e mais fraterna.  E Guima-
rães Rosa já falava que o real não está nem no início,
nem no fim da trajetória e sim na travessia. Vale a
pena apostar.

Acredito que face ao momento que estamos
vivendo devemos pensar, agir, mais e melhor numa
educação de qualidade.

* PROFESSORA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO
DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO (UERJ)

Exercito recebe inscrições
para o Quadro de Oficiais

QQQQQUUUUUANTITANTITANTITANTITANTITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO|Oferta é de 20 vagas para a EsFCEx, na Bahia

EsSEx, localizada no
Rio de Janeiro, tem
oferta de oito vagas
na área de Saúde

IFRJ recebe inscrições para
767 vagas até domingo, dia 1º

VVVVVANTANTANTANTANTAAAAAGEMGEMGEMGEMGEM|Cursos são gratuitos e formam para o mercado

Taxa de inscrição é
de R$50 e deve ser
paga até a próxima
segunda-feira, dia 2

Campus Eixo Tecnológico Curso Total de 
Vagas 

Arraial do Cabo Ambiente e Saúde AC– 001– Meio Ambiente 36 
Belford Roxo 

Produção Cultural e Design 
BEL– 001– Técnico em Produção de 
Moda 

35 

 
Duque de Caxias Produção Industrial 

DC–001–Petróleo e Gás 32 
DC–002–Plásticos 32 

Segurança DC–003–Segurança do Trabalho 32 
 

Niterói Gestão e Negócios 
NIT–001–Administração 72 
NIT–002–Administração 66 

 
Pinheiral 

Gestão e Negócios PI–001–Administração 35 
Produção Cultural e Design PI–002–Paisagismo 25 

Resende Segurança RES–001–Segurança do Trabalho 35 
Turismo, Hospitalidade e Lazer RES–002–Guia de Turismo 35 

Rio de Janeiro Controle e Processos Industriais RJ–001–Química 30 
 

São João de Meriti Gestão e Negócios 
SJM–001–Administração 36 
SJM–002–Administração 36 

Informação e Comunicação 
SJM–003–Informática para Internet 28 
SJM–004–Informática para Internet 28 

 
São Gonçalo Segurança 

SG–001–Segurança do Trabalho 36 
SG–002–Segurança do Trabalho 36 

Volta Redonda 
Controle e Processos Industriais 

VR–001–Metrologia 36 
VR–002–Eletrotécnica 30 

Realengo Ambiente e Saúde Agente Comunitário de Saúde 36 
Total — — 767 

Quadro de vagas

EsFCEx e EsSEx recebem inscrições para cursos de formação de oficiais

Praças da
Armada: oferta
de 30 vagas

O concurso de admissão ao
Quadro Técnico de Praças da Ar-
mada (QTPA), da Marinha do Bra-
sil, tem oferta de 30 vagas. Do to-
tal de vagas, 14 são para a área de
Eletrotécnica, para a qual são acei-
tos diplomas de ensino médio/
técnico nas seguintes áreas: Auto-
mação Industrial, Eletrônica, Ele-
troeletrônica, Eletromecânica, Ele-
trotécnica e Mecatrônica.

As demais 16 vagas são para a
área de Mecânica. Podem partici-
par inscritos com nível médio/téc-
nico em Manutenção Automotiva,
Mecânica, Mecatrônica e na área de
Refrigeração e Climatização.

Só candidatos do sexo masculi-
no podem se inscrever. O prazo
para participar da seleção já está
aberto e vai até 3 de agosto. O úl-
timo passo da inscrição é impri-
mir um boleto para pagamento da
taxa, no valor de R$70. É possível
pedir isenção desse valor.

Entre os requisitos, está o limi-
te de idade. É preciso ter entre 18
anos completos e menos de 25
anos, no dia 1º de janeiro de 2019.
As demais exigências podem ser
consultadas no edital.

O curso de formação será realizado
no Rio de Janeiro e os que concluí-
rem a formação com aproveitamen-
to iniciam carreira na Marinha no pos-
to de terceiro sargento que, hoje, tem
remuneração inicial de R$5.049.

MMMMM A R I N H AA R I N H AA R I N H AA R I N H AA R I N H A|EEEEEDITDITDITDITDITALALALALAL|Divulgação até o final de julho

Vestibular do ITA já
tem prazo de inscrição

Termina neste domingo, dia
1º de julho, o prazo de inscri-
ções no processo seletivo para
os cursos técnicos concomitan-
tes/subsequentes de nível mé-
dio do Instituto Federal do Rio
de Janeiro (IFRJ). A oferta é de
767 vagas, todas para início no
segundo semestre letivo.

Para disputar as vagas dos cur-
sos de Meio Ambiente, Petró-
leo e Gás, Plásticos, Segurança
do Trabalho, Administração,

Paisagismo, Guia de Turismo,
Informática para Internet, Ele-
trotécnica e Agente Comunitá-
rio de Saúde, é preciso ter con-
cluído, ou estar cursando, em
2018, a segunda série do ensi-
no médio. Já para os cursos de
Química, Metrologia e Produ-
ção de Moda, é necessário ter
concluído, ou estar cursando,
em 2018, a terceira série do
enino médio.

As inscrições podem ser fei-
tas no site do Instituto Nacio-
nal de Seleções e Concursos
(Selecon), organizador, ou em
postos de atendimento presen-
cial, que podem ser consulta-
dos no edital. Ao final do pro-

cesso, com exceção dos que
foram isentos da taxa de inscri-
ção, será preciso pagar uma
quantia de R$50 até 2 de julho,
para que a inscrição no proces-
so seletivo seja confirmada.

A prova objetiva será realiza-
da no dia 8 de julho. Os classifi-
cados estudarão em uma das se-
guintes unidades do IFRJ, confor-
me escolha feita na inscrição:
Arraial do Cabo, Belford Roxo,
Duque de Caxias, Niterói, Pinhei-
ral, Resende, Rio de Janeiro, São
João de Meriti, Realengo, São
Gonçalo e Volta Redonda.

SERVIÇO
www.selecon.org.br

Já estão abertas as inscrições
para os concursos de admissão
para oficiais do Exército. As
oportunidades são para a Esco-
la de Formação de Oficiais (Es-
FCEx) e para a Escola de Saúde
(EsSEx). Os editais foram divul-
gados na última terça-feira, dia
26 e podem ser consultados na
FOLHA DIRIGIDA Online.

Os concursos são de âmbito
nacional, no entanto, os cursos
de formação acontecem nas ci-
dades de Salvador (BA), no caso
da EsFCEx, e Rio de Janeiro (RJ),
no caso da EsSex. Em ambos os
casos as vagas são para candida-
tos com o ensino superior. Ho-
mens e mulheres podem se can-
didatar a todas as vagas.

Depois de passarem pelo pro-
cesso seletivo, os classificados
iniciam a carreira militar na
graduação de primeiro-tenente,
cuja remuneração bruta em
2019 será de R$11.130,75. com-
posto pelo soldo de R$8.245,
pelo adicional de habilitação de
R$1.319,20 e pelo adicional
militar de R$1.566,55.

Para o concurso da EsFCEx
são oferecidas 20 vagas em di-
ferentes áreas. As oportunida-
des são para Administração,
Direito, Estatística, Informáti-
ca, Magistério - Alemão, Ma-
gistério - Biologia , Magistério
- Francês  e Magistério - His-

tória. Já para o concurso da Es-
cola de Saúde do Exército (Es-
SEx) estão disponíveis oito
vagas, sendo seis para Enferma-
gem e duas para Veterinária.

Além da graduação na área,
os candidatos devem ter idade
de, no máximo, 36 anos, com-
pletados até 31 de dezembro do
ano da matrícula e, no míni-
mo, 1,60m de altura para os
candidatos do sexo masculino
ou 1,55m para o sexo femini-
no. As demais exigências po-
dem ser consultadas nos edi-
tais dos concursos.

As inscrições ficarão abertas
até o dia 3 de agosto. Todo pro-
cedimento é feito pelo site da
EsFCEx. O valor da taxa é de
R$120, mas é possível pedir
isenção no período entre 27 de
junho e 1º de julho. É possível
pedir isenção desse valor.

Os inscritos nos concursos
para a EsFCEx e a EsSEx devem
passar por várias etapas de se-
leção. A primeira consiste em

uma prova escrita, marcada
para o dia 16 de setembro, no
horário das 9h às 13h. As ques-
tões abordarão Língua Portu-
guesa, História do Brasil, Geo-
grafia do Brasil e de idioma
estrangeiro – Língua Inglesa ou
espanhola, além de mais 40
questões de Conhecimentos
Específicos, de acordo com a
área escolhida pelo candidato.

Além disso, há as etapas de
inspeção de saúde, teste de con-
dicionamento físico, verificação
documental preliminar, além de
revisão médica e comprovação
dos requisitos biográficos. Os
classificados dentro do núme-
ro de vagas em todas as etapas
farão o curso de formação na
EsFCEx, localizada em Salvador,
na Bahia. No caso dos convoca-
dos para a EsSEx, a formação será
no Rio de Janeiro.
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SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br
www.esfcex.eb.mil.br/

O edital do vestibular 2019 do
curso de graduação em Enge-
nharia do Instituto Tecnológico
da Aeronáutica (ITA), em São
José dos Campos (SP), está pre-
visto para ser publicado até o
final de julho. Entretanto, a ins-
tituição já divulgou o período
para as inscrições. Elas serão de
1º de agosto a 15 de setembro.

Para participar do vestibular
do ITA, candidatos de ambos os
sexos precisam ter idade máxi-
ma de 23 anos, até o dia 31 de
dezembro de 2018, data limite
para a conclusão do curso de
ensino médio. O número de
vagas ainda não foi divulgado,
mas parte delas será para o Qua-
dro da Ativa, que permite o in-
gresso na carreira militar. Ao
término do curso, com duração
de quatro anos, o engenheiro
passa ao posto de primeiro-te-
nente, com uma remuneração
de R$11.130,85 mensais.

Outro ponto definido, e que
possibilita o início dos estudos,
é que o conteúdo programáti-
co das matérias será o mesmo
do concurso para o vestibular
de 2018. Também já foram de-

finidas as obras literárias a se-
rem adotadas para as provas do
vestibular de 2019: Senhora, de
José de Alencar; Quincas Bor-
ba, de Machado de Assis; e São
Bernardo, de Graciliano Ramos.
As questões de literatura brasi-
leira abordarão os gêneros fic-
ção e poesia e levarão em con-
ta a capacidade de análise dos
textos poéticos da prova, o co-
nhecimento das características
estilísticas e das determinantes
histórico-culturais de cada obra.

O processo de seleção será
feito em três etapas distintas,
sendo as duas primeiras, do exa-
me intelectual, de caráter eli-
minatório e classificatório. Na
primeira fase, dia 23 de novem-
bro, será aplicada a prova ob-
jetiva, com 60 questões do tipo
múltipla escolha, sendo 12
questões para cada uma das
seguintes disciplinas: Física,
Língua Inglesa, Matemática,
Língua Portuguesa e Química.
A segunda fase, nos dias 10 e 11
de dezembro, será de provas
discursivas. No primeiro dia, 10
questões de Matemática e 10
questões de Química. No se-
gundo dia, 10 questões de Físi-
ca e uma Redação.

SERVIÇO
Inscrições:
www.vestibular.ita.br/

Será possível se
inscrever a partir do
dia 1º de agosto
até 15 de setembro

SERVIÇO
Inscrições:
www.marinha.mil.br
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Com média de 600 aposentadorias
por ano, concurso torna-se urgente

concurso Receita Federal
segue aguardando a au-
torização do Ministério
do Planejamento. En-
quanto isso, o número de
aposentadorias do órgão
cresce aceleradamente. Se-

gundo o presidente do Sindfisco Na-
cional - que também é auditor-fis-
cal, Cláudio Damasceno, anualmente
a autarquia perde, pelo menos, 600
auditores em virtude de aposentado-
rias, o que torna a abertura de novo
concurso urgente.

“As aposentadorias continuam em
um ritmo acelerado. Praticamente são
600 aposentadorias anualmente de
auditor da Receita Federal e esse

número não deve reduzir
nos próximos anos”, diz.

Em entrevista à FO-
LHA DIRIGIDA, o
sindicalista também
mencionou a preocupa-
ção que este déficit de
servidores causa em

relação à boa execução do traba-
lho de auditoria fiscal no Brasil.

“A redução do quadro nessa veloci-
dade, e a necessidade crescente de fis-
calização no país, faz com que tenha-
mos a preocupação sobre a execução
do trabalho e levemos isso à Receita
Federal e ao Ministério da Fazenda.
Estamos aguardando o próximo con-
curso ser autorizado”, menciona.

Se em 2007 o número de audito-
res ficais era de 14 mil, dez anos depois
este quantitativo foi reduzido signi-
ficativamente. De acordo com Clau-
dio Damasceno, em 2017 o órgão
já registrava a perda de 4.500 audi-
tores. “Temos atualmente 9.200 pro-
fissionais ativos no cargo de auditor
fiscal”, informa.

Mais de um terço do quadro de
servidores foi reduzido ao longo de
uma década. “Houve a diminuição
de cerca de 33% do quadro de pes-
soal. Afinal, o último concurso au-

torizado foi em 2014”, diz.
No último dia 20, representantes do

Fórum das Carreiras Típicas de Estado
(Fonacate), incluindo Claudio Damas-
ceno, participaram de uma reunião com
o ministro do Planejamento, Esteves
Colnago, onde foram debatidos temas
referentes à carreira pública.

De acordo com o sindicalista, na
ocasião, não chegou a ser tratado es-
pecificamente o concurso da Recei-
ta Federal, mas sim os concursos
públicos de forma geral. “Chegou a
se falar na necessidade de novos con-
cursos para todas as carreiras públi-
cas, mas a informação do Ministé-
rio do Planejamento é que estaria
verificando as possibilidades e que
há a questão de restrições orçamen-
tárias”, informa.

Claudio Damasceno espera que o
Planejamento dê um posicionamento
em breve se a Receita Federal terá seu
pedido de concurso antendido. “Já tem
quase quatro anos da última seleção.
Não dá para se dizer que estamos con-
fiantes para o aval no próximo ano,
mas estamos aguardando uma decisão
definitiva do Planejamento”, afirma.

Pedido de concurso para
2.083 vagas está em análise

A solicitação do concurso da Re-
ceita Federal segue em tramita-
ção no Ministério do Planejamen-
to, O pedido é para a abertura de
2.083 vagas, sendo 630 para au-
ditor-fiscal. As demais 1.453 são
para analista-tributário.

As duas funções têm exigên-
cia de nível superior completo em
qualquer área. As carreiras da Re-
ceita Federal são bem atrativas
em relação à remuneração. Os
ganhos iniciais são de
R$20.123,53 para auditor e
R$11.639,24 para analista. Nes-
tes valores já estão inclusos o
auxílio-alimentação de R$458.

No último concurso para audi-
tor, aber to em 2014, foram co-
bradas as matérias de Língua Por-
tuguesa, Espanhol ou Inglês, Ra-
ciocínio Lógico-Quantitativo, Ad-
ministração Geral e Pública, Di-
reito Constitucional, Direito Ad-
ministrativo, Direito Tributário,
Auditoria, Contabilidade Geral e
Avançada, Legislação Tributária
e Comércio Internacional e Le-
gislação Aduaneira.

Já a última seleção para ana-
lista ocorreu em 2012, para 750
vagas. As provas versaram sobre

Língua Portuguesa, Espanhol ou
Inglês, Raciocínio Lógico-Quanti-
tativo, Direito Constitucional e Ad-
ministrativo e Administração Ge-
ral, além de Direito Tributário,
Contabilidade Geral, Legislação
Tributária e Aduaneira (área Ge-
ral) ou Direito Tributário, Conta-
bilidade Geral e Informática (área
de Informática).

Área de apoio - Além da área
fiscal, a Receita Federal quer re-
forçar também seu quadro admi-
nistrativo. Por isso, foi também
solicitado ao Ministério do Pla-
nejamento um pedido de concur-
so para o preenchimento de 1.312
vagas, sendo 904 apenas para as-
sistente técnico-administrativo.
O cargo exige apenas o nível médio
e tem remuneração inicial de
R$4.137,97.

Se autorizado pelo Planejamen-
to, as vagas serão destinadas ao
Ministério da Fazenda. No entan-
to, a lotação dos servidores ocor-
rerá na Receita Federal.

Em dez anos, perda
de 4.500 auditores

O

Receita Federal

sofre com grande

déficit na carreira de

auditor-fiscal

Das 2.083 vagas solicitadas

ao Ministério do Planejamento,

630 são para auditor-fiscal
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