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Compromisso
de verdade
Independentemente do partido “a
que pertençam” ou da sigla utilizada
para viabilizar suas candidaturas, os
postulantes aos cargos de governa-
dor de estado ou presidente da Re-
pública não podem esquecer de um
compromisso que precisa ser en-
carado de frente, apesar das dificul-
dades orçamentárias: o serviço
público. Página 6

Quem sonha em ingressar na área de Segurança Pública encontrará muito em breve várias oportunidades de empregos. Isso porque a
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar-RJ, Polícia Civil-RJ e a Guarda Municipal de Niterói preparam concursos para um total
de 873 vagas. Oportunidades em vários cargos de 1º, 2º e 3º graus. Edital da PRF está previsto para sair ainda este mês. PÁGINAS 7, 9 E 10

POLICIAL, INSPETOR, OFICIAL E OUTROS CARGOS

SEGURANÇA PÚBLICA:
873 VAGAS. 1º, 2º E 3º GRAUS

Queimados:
concurso para o
magistério
A Prefeitura de Queimados, na
Baixada Fluminense, prepara
concurso para a área de Educa-
ção. Seleção deverá oferecer va-
gas para professores de diversas
áreas. Edital está programado
para sair em breve. Saiba mais
detalhes. Página 10

INSS: pedido de
concurso segue
avançando
O pedido de concurso do Institu-
to Nacional do Seguro Social
(INSS) segue tendo avanços sig-
nificativos no Ministério do Pla-
nejamento rumo à aprovação.
Foram solicitadas 7.888 vagas
para os cargos de técnico, ana-
lista e perito médico. Página 6

Começam nesta quinta, dia 9, as inscrições do concurso para a Prefeitura de Maricá. A oferta é de 603 vagas,
distribuídas por diversos cargos, tais como professor, agente administrativo, fiscal (várias áreas), técnico de
enfermagem, enfermeiro, assistente social, psicólogo, procurador, entre outros. Até R$9.185 mensais. PÁGINA 9

MARICÁ: 603 VAGAS
PARA 2º E 3º GRAUS

SÃO 435 VAGAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

Pedro II: concurso em pauta
para assistente. 2º grau. R$2.904
Já está nos planos do Colégio Pedro II a realização de um novo concurso para a área de apoio. Entre os cargos previstos
está o de assistente em administração, que exige o nível médio e tem remuneração inicial de R$2.904. Veja noticiário. PÁGINA 5

PRIMEIRO EDITAL PREVISTO PARA ESTE MÊS

Téc. de enfermagem: R$3.550
Uerj programa para este mês a divulgação do edital do concurso para 120 vagas de técnico de enfermagem. PÁGINA 10

Comlurb: teste de Português
Futuros candidatos do concurso para gari da Comlurb podem resolver mais um teste especial de Português. Edital em breve. PÁGINA 8

INSCRIÇÕES COMEÇAM NESTA QUINTA, 9

EsFCEx recebe
inscrições só até
esta sexta, 10
Últimos dias de inscrição para
quem deseja concorrer a uma
das vagas na EsFCEx, instituição
que forma os oficiais do Exérci-
to Brasileiro. Oportunidades para
diversas áreas, com exigência de
nível superior. Remuneração ini-
cial de R$11.130. Página 11

Oferta é de 1.063 vagas. Desse total, 815 são para turmas de 1º ano
do ensino médio tradicional e integrado à educação profissional. As outras
248 são para ingresso no 6º ano do ensino fundamental. Página 11

Pedro II abre seleção para
ingresso de novos alunos

Polícia Federal altera a
data da prova do concurso
Polícia Federal retifica edital, reabrindo inscrições para negros e deficientes.
Data da prova da primeira etapa foi alterada: passou para setembro. Página 7
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Marinha espera aval para abrir 830 vagas
SSSSSEGMENTEGMENTEGMENTEGMENTEGMENTOOOOO     | Oportunidades são para cargos nas áreas administrativa, de Saúde, Magistério, entre outras. Até R$7.168 mensais

Seleções dependem
de autorização do
Planejamento para
serem realizadas

AGU define em breve
organizadora do concurso

CCCCCONFIRMADOONFIRMADOONFIRMADOONFIRMADOONFIRMADO| Seleção já está autorizada pelo Planejamento

EPE: Rio deve receber a
maior parte das contratações

EEEEEMMMMM     PPPPPAAAAAUTUTUTUTUTAAAAA|Concurso está na fase de escolha da organizadora

Cargos de assistente
administrativo e
analista têm tudo para
serem contemplados

 

Assistente Administrativo

Apoio Administrativo Nível médio e conhecimento de microinformática 
(processador de texto, planilhas de cálculo e 
apresentações). 

Advogado 
Jurídica Nível superior em Direito e registro na OAB.

Analista de Gestão Corporativa
Administração Geral Nível superior em Administração de Empresas ou em 

Administração Pública e registro no Conselho de 
Classe correspondente. 

Contabilidade Nível superior em Ciências Contábeis e registro no 
Conselho de Classe correspondente. 

Finanças e Orçamento Nível superior em Administração ou em Ciências 
Econômicas e registro no Conselho de Classe 
correspondente, se houver. 

Recursos Humanos Nível superior em Administração de Empresas ou em 
Administração Pública e registro no Conselho de 
Classe correspondente, se houver. 

Tecnologia da Informação Nível superior completo em qualquer curso e registro 
no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Analista de Pesquisa Energética
Economia de Energia Nível superior em Ciências Econômicas, ou em 

Engenharia, ou em Matemática, ou em Estatística e 
registro no Conselho de Classe correspondente, se 
houver. 

Gás e Bioenergia Nível superior em Agronomia, ou em Ciências 
Econômicas, ou em Engenharia e registro no 
Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/Análises 
Ambientais 

Nível superior em Engenharia ou em Geografia e 
registro no Conselho de Classe correspondente, se 
houver. 

Meio Ambiente/ 
Desenvolvimento Regional/ 

Socioeconomia 

Nível superior  em Antropologia, ou em Arqueologia, 
ou em Ciências Políticas, ou em Ciências Sociais, ou 
em Sociologia e registro no Conselho de Classe 
correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/Ecologia Nível superior em Biologia, ou em Ecologia, ou em 
Engenharia e registro no Conselho de Classe 
correspondente se houver. 

Meio Ambiente/ 
Geoprocessamento/Meio 

Físico 

Nível superior  em Engenharia, ou em Geografia, ou 
em Geologia e registro no Conselho de Classe 
correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/Recursos 
Hídricos 

Nível superior em Engenharia ou em Meteorologia e 
registro no Conselho de Classe correspondente. 

Petróleo/ 
Abastecimento 

Nível superior em Engenharia, ou em Matemática, ou 
em Estatística, ou em Física, ou em Química e 
registro no Conselho de Classe correspondente, se 
houver. 

Petróleo/Exploração e 
Produção 

Nível superior em Engenharia, ou em Estatística, ou 
em Geofísica, ou em Geologia, ou em Física, ou em 
Matemática, ou em Oceanografia e registro no 
Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Planejamento da Geração 
de Energia 

Nível superior em Engenharia Civil, ou em Engenharia 
Elétrica, ou em Engenharia de Produção, ou em 
Matemática e registro no Conselho de Classe 
correspondente, se houver. 

Projetos da Geração de 
Energia 

Nível superior em Engenharia Civil, ou em Engenharia 
Mecânica e registro no Conselho de Classe 
correspondente. 

Recursos Energéticos Nível superior em Ciências Econômicas, ou em 
Engenharia, ou em Estatística, ou em Física, ou em 
Matemática, ou em Meteorologia e registro no 
Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Transmissão de Energia Nível superior em Engenharia Elétrica e registro no 
Conselho de Classe correspondente. 

 

Quadro de vagas

CARGO NÍVEL DEMANDA Remuneração (R$)

ADMINISTRADOR Superior 13 5.493,29

ENFERMEIRO Superior 39 5.493,29

FARMACÊUTICO Superior 12 5.556,61

MÉDICO Superior 177 Até 7.168,58

AGENTE ADMINISTRATIVO Médio 87 3.877,97

TOTAL 328

ANALISTA DE TECNOLOGIA MILITAR Superior 3 5.951,25

ENGENHEIRO DE TECNOLOGIA MILITAR Superior 18 5.951,25

TÉCNICO DE TECNOLOGIA MILITAR Técnico 189 4.006,57

TOTAL 210

PESQUISADOR Superior 9 7.332,09

TECNOLOGISTA Superior 49 6.570,37

ANALISTA EM C&T Superior 17 6.570,37

TÉCNICO  EM C&T Técnico 39 3.822,87

ASSISTENTE EM C&T Médio 26 3.822,87

TOTAL 140

ADMINISTRADOR Superior 3 Não informado

ARQUIVISTA Superior 1 Não informado

BIBLIOTECÁRIO Superior 1 Não informado

TÉC. COMUNICAÇÃO SOCIAL Superior 2 Não informado

AGENTE ADMINISTRATIVO Médio 24 Não informado

TOTAL 31 Não informado

Professor de ensino básico, técnico e tecnológico Superior 91 Até 10.043,67

TOTAL 91 Não informado

ARQUITETO Superior 1 Não informado

PROGRAMADOR Superior 1 Não informado

TÉCNICO EM CONTABILIDADE Superior 4 Não informado

AGENTE ADMINISTRATIVO Superior 24 Não informado

TOTAL 30 Não informado

Total — 830 —

Estabilidade empregatícia,
lotações em vários estados, re-
munerações elevadas e ofertas
em mais de uma área. Esses são

alguns dos atrativos dos qua-
tro concursos em pauta para
civis da Marinha do Brasil, que
dependem de autorização do
Ministério do Planejamento
para serem abertos.

Além dessas seleções, há
ainda mais duas que também
aguardam aval da pasta, de
dois órgãos vinculados à cor-

poração: o Tribunal Maríti-
mo e a Caixa de Construções
de Casas para o Pessoal da
Marinha (CCCPM). Caso o
Planejamento autorize esses
seis concursos na íntegra,
serão abertas 830 novas
vagas no serviço público
federal. Confira mais deta-
lhes sobre cada seleção:

Quadro de vagas

A Advocacia Geral da União
(AGU) intensifica os preparati-
vos do seu concurso, que visará
ao preenchimento de 100 vagas
em cargos de nível superior. No
momento, o órgão trabalha para
escolher, o quanto antes, a or-
ganizadora da seleção. Embora
um prazo ainda não tenha sido
passado pela AGU, essa defini-
ção deverá acontecer, no máxi-
mo, até o final de outubro.

Isso porque a portaria do Mi-
nistério do Planejamento que

autorizou o concurso estabelece
que o edital seja divulgado até 14
de setembro. Assim que a orga-
nizadora for escolhia, os próxi-
mos passos serão a definição do
cronograma, taxa e programas.

O concurso visará ao preen-

chimento inicial de 100 vagas,
distribuídas pelos seguintes car-
gos: administrador (48), analis-
ta técnico-administrativo (dez),
arquivista (duas), bibliotecário
(uma), contador (32), técnico
em assuntos educacionais
(duas) e técnico em Comunica-
ção Social (cinco).

A remuneração inicial é de
R$6.661,34, sendo R$2.220,09
de vencimento básico, R$3.128
de gratificação de desempenho,
R$855,25 de gratificação espe-
cífica e R$458 de auxílio-ali-
mentação. A carga de trabalho
será de 40 horas semanais. As
contratações ocorrerão pelo re-
gime estatutário, que assegura
estabilidade no emprego.

Oferta total será de
100 vagas para cargos
que exigirão nível
superior completo

Quem é do Rio de Janeiro e
está de olho no concurso da
Empresa de Pesquisa Energéti-
ca (EPE) deve se animar, já que
é quase certo que a maior parte
das vagas dessa nova seleção seja
destinada à capital fluminense.
Apesar de a sede da empresa fi-
car em Brasília, o escritório cen-
tral é no Rio - cidade que ficou
com a maior parte das lotações
no concurso passado, de 2014.

Naquele ano foram oferecidas
343 vagas em cadastro de reser-
va, com lotações para o Rio de
Janeiro e Brasília. Somente para
o Rio foram destinadas 339
oportunidades; já a capital fede-
ral ficou com as quatro oportu-
nidades restantes.

Duas carreiras da EPE serão
novamente contempladas nes-
se concurso: assistente adminis-
trativo e analista. A primeira
exige o nível médio, enquanto
que a segunda pede graduação
em áreas específicas, que serão
determinadas pela empresa.

Em 2014, houve vagas para as-
sistente administrativo na área de
apoio administrativo. Já para ana-
lista várias áreas foram contem-
pladas, tais como: Administração
Geral, Contabilidade, Recursos
Humanos, Finanças e Orçamen-
to e Tecnologia da Informação.

As atuais remunerações são de
R$3.905,89 para assistente e
R$11.390,05 para analista. Em
ambos os valores já constam os
R$794,86 referentes ao auxílio-
alimentação. O regime de ad-
missão é o celetista.

Além do ganho inicial, os
empregados públicos da EPE
também têm direito a outros
benefícios: auxílio-transporte de
R$173,68; vale-cultura de R$50;
assistência médica/odontológi-
ca de R$480,73; e auxílio-creche,
de R$807,88 (parcial) ou
R$1.033,25 (integral).

No momento, a empresa está
na fase de definição da organiza-
dora da seleção. Esta etapa deve-
rá ser concluída neste mês. O edital
está previsto para este semestre.

Em 2014, a Fundação Ces-
granrio ficou à frente do último
concurso. Os candidatos daquela
época foram avaliados somen-
te por meio de uma prova obje-
tiva, com questões de diversas
disciplinas. O prazo inicial da
seleção, de oito meses, foi pror-
rogado por igual período.

EPE espera realizar novo concurso ainda este ano para reforçar seus quadros

Área de Saúde
Essa seleção é o grande destaque dos concursos em pauta da Marinha, com a maior oferta também. Foram solicitadas 328 vagas, 
que serão distribuídas por funções dos níveis médio e superior. A única função que exige o antigo 2º grau completo é agente 
administrativo, com 87 oportunidades pleiteadas e remuneração de R$3.877,97.  
Já no nível superior, quatro carreiras serão contempladas: administrador (13 vagas; R$5.493,29), enfermeiro (39; R$5.493,29), 
farmacêutico (12; R$5.556,61) e médico (177). No último cargo, a remuneração varia de acordo com a carga horária, que ainda 
não foi divulgada pela Marinha: R$4.502 (20h) ou R$7.168,58 (40h). Todos os valores já incluem os R$458 referentes ao auxílio-
alimentação. 
Especificamente para este concurso, a maior parte das lotações ocorrerá no Rio de Janeiro, segundo antecipou a Marinha. Dessas 
328 ofertas, 238 delas serão para o estado, com lotações em unidades como o Hospital Naval Marcílio Dias, a Policlínica Naval 
Nossa Senhora da Glória, o Hospital Central da Marinha, a Capitania dos Portos e o Sanatório Naval de Nova Friburgo. 

 

Magistério   Tecnologia Militar 
Professores que queiram atuar no serviço público federal 
também poderão ingressar na corporação por meio desse 

concurso para docentes. A Marinha pediu ao Planejamento a 
abertura de 91 vagas de professor dos ensinos Básico, Técnico e 

Tecnológico - carreira de nível superior. 
A remuneração é variável, dependendo da carga de trabalho, 

que será de 20h ou 40h, ou ainda dedicação exclusiva, a critério 
da Marinha. O valor poderá ser maior também devido à 

retribuição por titulação, caso o docente tenha especialização, 
mestrado ou doutorado. Neste caso, o ganho final poderá 

chegar a até R$10.043,67, para doutorado.  

Aqui, o pedido foi para três cargos: técnico (189), analista 
(três) e engenheiro (18), totalizando 210 vagas. A primeira 

função, do nível médio/técnico, tem remuneração vigente de 
R$4.006,57, ao passo que as demais, que pedem formação 

superior, propiciam ganho de R$5.951,25. As áreas de 
formação que podem ser contempladas ainda não foram 

divulgadas pela Marinha. 

 

Tribunal Marítimo  Ciência e Tecnologia 
Já este órgão, que é subordinado à Marinha, quer autorização 

para admitir mais 31 servidores. A maioria das vagas é para 
nível médio, na função de agente administrativo (24 vagas). E 

no nível superior, as carreiras serão administrador (duas vagas), 
arquivista (uma), bibliotecário (uma) e técnico de Comunicação 

Social (duas). Os ganhos atuais não foram divulgados.  

— Nessa área, o objetivo da Marinha é que sejam contratados 
140 novos servidores, sendo 26 assistentes (nível médio; 

R$3.822,87) e 39 técnicos (médio/técnico; R$3.822,87). Além 
disso, haverá 17 analistas e 49 tecnologistas, que ganham 

R$6.570,37, e mais nove pesquisadores, cuja remuneração é de 
R$7.332,09. As três últimas carreiras são de nível superior.  

 

CCCPM
Por fim, na Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), o novo concurso terá 30 vagas, distribuídas por 
quatro carreiras: 24 de agente administrativo (única de nível médio), quatro de técnico de contabilidade e uma de programador 
(nível médio/técnico) e uma de arquiteto (superior). O órgão ainda não divulgou as remunerações também.  
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MPU: necessidade urgente de concurso
PPPPPREPREPREPREPREPARAARAARAARAARATIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS     | Ministério Público da União (MPU) mobiliza-se para obter orçamento para abrir concurso este ano

Déficit de
1.844 servidores
reforça urgência
de novo concurso

MPU pretende reforçar seus quadros de servidores por meio de concurso

Iphan: especialista dá 5
dicas de temas para redação

PPPPPRIMEIRARIMEIRARIMEIRARIMEIRARIMEIRA     FFFFFASEASEASEASEASE     |Locais da prova objetiva saem no próximo dia 16

Proposta será sobre
tema atual,
relacionado à questão
do Patrimônio Cultural

Encontro no Planejamento
abordará concurso do IBGE

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA |  |  |  |  | Instituto aguarda autorização para 1.800 vagas

Pedido contempla os
cargos de técnico
(2º grau) e analista
(nível superior)

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU E AO CNMP: 1 Ministério
Público da União. 1.1 Lei Orgânica do Ministério Público da
União (Lei Complementar nº 75/1993). 1.2 Perfil constituci-
onal do Ministério Público e suas funções institucionais. 1.3
Conceito. 1.4 Princípios institucionais. 1.5 Os vários Ministé-
rios Públicos. 1.6 O Procurador-Geral da República: requisitos
para a investidura e procedimento de destituição. 1.7 Mem-
bros: ingresso na carreira, promoção, aposentadoria, garanti-
as, prerrogativas e vedações. 2 Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP). 2.1 Composição. 2.2 Atribuições consti-
tucionais.

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de
textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação
gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego/cor-
relação de tempos e modos verbais 7 Emprego do sinal indica-
tivo de crase. 8 Sintaxe da oração e do período. 9 Pontuação.
10 Concordância nominal e verbal. 11 Regência nominal e ver-
bal. 12 Significação das palavras. 13 Redação de Correspon-
dências oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência
da República). 13.1 Adequação da linguagem ao tipo de docu-
mento. 13.2 Adequação do formato do texto ao gênero.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Noções de sistema operaci-
onal (ambientes Linux e Windows). 2 Edição de textos, plani-
lhas e apresentações (ambiente LibreOffice). 3 Redes de com-
putadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de nave-
gação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
e similares). 3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook Ex-
press, Mozilla Thunderbird e similares). 3.4 Sítios de busca e
pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes
sociais. 3.7 Computação na nuvem (cloud computing). 4 Con-
ceitos de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas. 5 Segurança da informação.
5.1 Procedimentos de segurança. 5.2 Noções de vírus, wor-
ms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segurança (antiví-
rus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup.
5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, prin-
cípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania.
4 Ética e função pública. 5 Ética no Setor Público. 5.1 Código
de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/
1994). 5.2 Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime discipli-
nar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, pe-
nalidades) 5.3 Lei nº 8.429/1992: das disposições gerais,
dos atos de improbidade administrativa.

RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de ar-
gumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões.
3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições sim-
ples e compostas. 3.2 Tabelasverdade. 3.3 Equivalências. 3.4
Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos. 4 Lógica de pri-
meira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidade. 6
Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo pro-
blemas aritméticos, geométricos e matriciais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
I NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL. 1 Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, Emendas Consti-
tucionais e Emendas Constitucionais de Revisão: princípios
fundamentais. 2 Aplicabilidade das normas constitucionais:

Especialistas na área de concurso recomendam
aos futuros candidatos a técnico administrativo do
MPU que tomem como base de estudo, até que o novo
edital seja divulgado, o programa da seleção anterior,
realizada em 2013. Veja o conteúdo abaixo:

normas de eficácia plena, contida e limitada; normas progra-
máticas. 3 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deve-
res individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de nacio-
nalidade; direitos políticos. 4 Organização político-administra-
tiva: das competências da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. 5 Administração Pública: disposições gerais; ser-
vidores públicos. 6 Poder Judiciário: disposições gerais; Su-
premo Tribunal Federal; Conselho Nacional de Justiça; Supe-
rior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes
Federais; Tribunais e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes
Eleitorais; Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e Juízes dos
Estados. 7 Funções essenciais à Justiça: do Ministério Públi-
co; Advocacia Pública; Advocacia e da Defensoria Pública.

II NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Noções de
organização administrativa. 2 Administração direta e indireta,
centralizada e descentralizada. 3 Ato administrativo: concei-
to, requisitos, atributos, classificação e espécies. 4 Agentes
públicos. 4.1 Espécies e classificação. 4.2 Cargo, emprego
e função públicos. 5 Poderes administrativos. 5.1 Hierárqui-
co, disciplinar, regulamentar e de polícia. 5.2 Uso e abuso do
poder. 6 Licitação. 6.1 Princípios, dispensa e inexigibilidade.
6.2 Modalidades. 6.3 Lei nº 8.666/1993. 7 Controle e res-
ponsabilização da administração. 7.1 Controles administrati-
vo, judicial e legislativo. 7.2 Responsabilidade civil do Estado.

III ADMINISTRAÇÃO: 1 Noções de administração. 1.1 Abor-
dagens clássica, burocrática e sistêmica da administração.
1.2 Evolução da administração pública no Brasil após 1930.
1.2.1 Reformas administrativas. 1.2.2 A nova gestão públi-
ca. 2 Processo administrativo. 2.1 Funções da administra-
ção: planejamento, organização, direção e controle. 2.2 Es-
trutura organizacional. 2.3 Cultura organizacional. 3 Gestão
de pessoas. 3.1 Equilíbrio organizacional. 3.2 Objetivos, de-
safios e características da gestão de pessoas. 3.3 Compor-
tamento organizacional: relações indivíduo/organização, moti-
vação, liderança, desempenho. 4 Gestão da qualidade e mo-
delo de excelência gerencial. 4.1 Principais teóricos e suas
contribuições para a gestão da qualidade. 4.2 Ciclo PDCA.
4.3 Ferramentas de gestão da qualidade. 4.4 Modelo do ges-
publica. 5 Noções de gestão de processos: técnicas de ma-
peamento, análise e melhoria de processos. 6 Legislação
administrativa. 6.1 Administração direta, indireta, e funcional.
6.2 Atos administrativos. 6.3 Requisição. 6.4 Regime jurídi-
co dos servidores públicos federais: admissão, demissão, con-
curso público, estágio probatório, vencimento básico, licença,
aposentadoria. 7 Noções de arquivologia. 7.1 Arquivística:
princípios e conceitos. 7.2 Legislação arquivística. 7.3 Ges-
tão de documentos. 7.3.1 Protocolos: recebimento, registro,
distribuição, tramitação e expedição de documentos. 7.3.2
Classificação de documentos de arquivo. 7.3.3 Arquivamento
e ordenação de documentos de arquivo. 7.3.4 Tabela de tem-
poralidade de documentos de arquivo. 7.4 Acondicionamento
e armazenamento de documentos de arquivo. 7.5 Preserva-
ção e conservação de documentos de arquivo.

IV ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS: 1 Clas-
sificação de materiais. 1.1 Atributos para classificação de
materiais. 1.2 Tipos de classificação. 1.3 Metodologia de cál-
culo da curva ABC. 2 Gestão de estoques. 3 Compras. 3.1
Organização do setor de compras. 3.2 Etapas do processo.
3.3 Perfil do comprador. 3.4 Modalidades de compra. 3.5
Cadastro de fornecedores. 4 Compras no setor público. 4.1
Objeto de licitação. 4.2 Edital de licitação. 5 Recebimento e
armazenagem. 5.1 Entrada. 5.2 Conferência. 5.3 Objetivos
da armazenagem. 5.4 Critérios e técnicas de armazenagem.
5.5 Arranjo físico (leiaute). 6 Distribuição de materiais. 6.1
Características das modalidades de transporte. 6.2 Estrutura
para distribuição. 7 Gestão patrimonial. 7.1 Tombamento de
bens. 7.2 Controle de bens. 7.3 Inventário. 7.4 Alienação de
bens. 7.5 Alterações e baixa de bens.

Técnico administrativo: veja programa do concurso anterior

A abertura de concurso para o
Ministério Público da União
(MPU) é urgente. Com déficit de
1.844 servidores, sendo 1 .674
somente nas carreiras de técnico
administrativo (482) e analista
com formação em Direito (1.108),
a instituição vem tendo dificulda-
des para cumprir com excelência
as suas atividades constitucionais.

Apesar de não ter orçamento para
abrir concurso em 2018, o MPU está
se mobilizando de todas as formas
para conseguir abrir a seleção este
ano, se possível em outubro. Para
isso, a direção-geral do órgão deve-
rá solicitar abertura de créditos es-
peciais apontando como a fonte de
recurso a arrecadação decorrente
das taxas de inscrição, conforme
permite e orienta o Tribunal de
Contas da União (TCU).

Segundo o TCU, a  concessão
de créditos especiais se destina
a cobrir despesas que não estão
previstas no Orçamento. O MPU
esclareceu que já está em con-
tato com a Secretaria de Orça-
mento Federal (SOF), vincula-
da ao Ministério do Planejamen-
to, para verificar se o que cons-
ta em acórdão recente do TCU,
com essa orientação, poderá ser

implementado. Se sim, o órgão
pedirá o crédito especial.

O objetvo do MPU é formar um
cadastro de reserva com até 9.150
aprovados, sendo 5.150 técnicos
e 4 mil analistas. Entretanto, para
que não seja exclusivamente com
esse objetivo, o MPU oferecerá
uma vaga imediata para cada um
dos cargos do concurso.

Enquanto busca orçamento
para realizar o concurso, a co-
missão responsável pela seleção
tenta agilizar ao máximo os pre-
parativos, de forma que o edital
possa ser divulgado assim que a
pedência financeira for resolvi-
da. Em virtude disso, o MPU já
trabalha na escolha da organi-

zadora, que ficará responsável
por receber as inscrições e apli-
car as provas. Sabe-se que o Ce-
braspe e a Fundação Carlos
Chagas já encaminharam suas
propostas. A expectativa é essa
definição possa acontecer nas
próximas semanas.

A carreira de técnico de admi-
nistração exige nível médio e
tem remuneração inicial de
R$7.618,61. Já a de analista é
aberta a graduados em Direito.
Os ganhos iniciais são de
R$11.916,90. Todos os valores
incluem auxílio-alimentação,
de R$910,08. As contratações
ocorrerão pelo regime estatutá-
rio (garantia de estabilidade).

Histórico de realizar muitas convocações

Além das provas objetivas,
todos os candidatos do concur-
so para o Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Cultural
(Iphan) farão uma redação.
Esta é uma parte decisiva da
avaliação, pois nela serão pos-
sível conseguir até 40 pontos.

Para quem está se preparan-
do para esta parte da prova, a
professora Vivian Barros, espe-
cialista em provas discursivas,
chama a atenção para o fato de
que o tema abordará um assun-
tos relacionado a atualidades,
mas diretamente relacionado
à questão do patrimônio cul-
tural. Esse recorte é decisivo
para que o candidato busque se
informar sobre assuntos que
realmente tenham chances de
serem cobrados.

A pedido da FOLHA DIRI-

GIDA Online, a professora Vi-
vian Barros apontou cinco te-
mas que, na sua opinião, têm
boas chances de serem cobra-
dos na Redação. Um deles é
“Os Desafios à Preservação do
Patrimônio Cultural”. Este as-
sunto suscita discussões no
país desde a década de 70 e uma
das abordagens possíveis seria
discutir se essa questão é ain-
da relevante.

Outra possibilidade é a ban-
ca pedir ao candidato para fa-
lar sobre “Política de valoriza-
ção do patrimônio Cultural”.
Nesse caso, segundo Vivian
Barros, o candidato pode discu-
tir se existe uma agenda de va-
lorização, com está ela hoje, e
se existe de fato uma política
nacional para a cultura.

Os locais de provas serão di-
vulgados pelo Cebraspe, orga-
nizador, no próximo dia 16. Já
a aplicação das questões está
marcada para o próximo dia
26, data em que os participan-
tes resolverão 120 itens, dos
quais, 50 de Conhecimentos

Básicos e 70 de Conhecimen-
tos Específicos. O número de
inscritos deve ser divulgado
em breve. De acordo com a or-
ganizadora, cerca de 11 mil
obtiveram isenção de taxa.

A especialista também cita
como temas possíveis, a “Diver-
sidade Cultural e seus Conflitos”
e a “Diversidade Cultural Indí-
gena.” Para abordar temáticas
como essas, segundo Vivian
Barros, é preciso que o candidato
esteja preparado para trabalhar
conceitos básicos no texto, como
os de cultura, patrimônio cultu-
ral, patrimônio natural e a pró-
pria diversidade cultural.

A quinta sugestão de tema da
professora tem um viés mais con-
temporâneo: “Vaquejada e Ro-
deio: patrimônio cultural?” “No
ano passado houve uma grande
discussão em torno dessas práti-
cas e sobre se elas se tratavam ou
não de patrimônio cultural. O
examinador pode querer saber a
visão que o candidato tem sobre
o que é patrimônio cultural”, des-
taca Vivian Barros.

Embora o próximo concurso
para o MPU seja basicamente
para formação de cadastro de
reserva, vale destacar que a ins-
tituição tem um histórico de con-
vocar muitos aprovados em suas
seleções. No certamen anterior
para esses dois cargos, realiza-
do em 2013, foram chamados
mais de 4 mil aprovados. Na
época, a oferta era de apenas 147
vagas imediatas.

Por isso, quem iniciar os es-
tudos desde já vai adquirir mais

conhecimentos e, com isso, terá
muito mais chances de ser apro-
vado para o cadastro de reser-
va do próximo concurso, poden-
do ser convocado durante o pra-
zo de validade, que deverá ser
de um ano, podendo dobrar.

A estrutura de provas ainda
será definida e dependerá de
qual organizadora será escolhi-
da. FOLHA DIRIGIDA teve aces-
so às propostas que a FCC e o
Cebraspe encaminharam ao
MPU. Nos documentos, as ban-

cas informam como pretendem
selecionar os candidatos.

No do Cebraspe, o exame
contaria com 120 itens para as
duas carreiras, sendo 50 de Co-
nhecimentos Básicos e 70 de
Conhecimentos Específicos. Já
no da FCC, a avaliação teria 60
questões. Para técnico seriam
20 perguntas de Conhecimen-
tos Básicos e 40 de Conheci-
mentos Específicos. Já o ana-
lista teria 30 questões básicas
e 30 específicas.

O concurso para o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), para cargos de níveis
médio e superior, é aguardado com
muita expectativa por concursei-
ros de todo o país. Por conta do
grande déficit de profissionais na
instituição, a tendência é que ele
seja um dos próximos a serem
autorizados pelo governo federal.

E a necessidade de uma nova
seleção para o quadro efetivo do
órgão estará entre os assuntos de
uma reunião que será realizada
no Ministério do Planejamento
nesta sexta-feira, dia 10 de agos-
to. O encontro contará com a
presença de representantes do
Planejamento, da Direção do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e da Associ-
ação e Sindicato Nacional dos
Servidores do IBGE (Assibge).

Procurada pela FOLHA DIRI-
GIDA, nesta terça-feira, dia 7, a
Assessoria de Imprensa da Assi-
bge confirmou que deverá tratar
do concurso para o IBGE na reu-
nião, já que uma nova seleção é
considerada urgente. Segundo o
sindicato, o IBGE está com seu
quadro de pessoal defasado em
decorrência da falta de reposição.

O porta-voz reforçou que
novos empregados efetivos são
fundamentais para os trabalhos
do próximo Censo Demográfi-
co, marcado para 2020. De acor-
do ele, o Instituto precisa dos
efetivos para coordenar e treinar
o pessoal temporário que será
contratado para o Censo. Con-
forme informado pela assesso-
ria de imprensa do IBGE, os tra-
balhos para o Censo 2020 ini-
ciaram desde o fim de 2017.

Em entrevista exclusiva à FOLHA
DIRIGIDA, o coordenador de Re-
cursos Humanos do IBGE, Bruno
Malheiros, também falou sobre a
importância dos efetivos para o
Censo 2020. “Já entramos no pla-
nejamento do Censo Demográfi-

co, que é o maior projeto do IBGE
e acontece a cada dez anos. Ele de-
pende essencialmente de supervi-
são dos efetivos para os profissio-
nais temporários”, disse.

Na ocasião, o coordenador
mencionou a difícil situação do
quadro de pessoal do IBGE, que
deverá se agravar devido às apo-
sentadorias. “Já estamos com o
quadro muito difícil de levar esse
projeto e, com as aposentadorias
que ainda irão acontecer entre
2018 e 2019, no futuro vai ser
mais complicado realizar um
trabalho como o Censo, ou
mesmo as pesquisas regulares
do IBGE”, explicou.

A atual solicitação de concurso
para o IBGE que tramita no Pla-
nejamento é para cargos de nível
médio e superior. São 1.800 vagas,
das quais, 1.200 para o cargo de
técnico, que exige apenas ensino
médio completo e tem remune-
ração inicial de R$3.890,87. O
outro cargo que faz parte da soli-
citação, com 600 vagas, é o de
analista, que requer nível superi-
or e tem ganhos de R$8.213,07.
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Servidores do Itamaraty buscam qualificação
DDDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA| Sinditamaraty enviou ofício ao Ministério das Relações Exteriores solicitando mais investimentos

Sindicato defende
a implantação
de uma política de
capacitação

SIGEPE PERMITE MODERNIZAR
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Olá! Tudo bem com você?
Já falamos aqui sobre o Projeto Si-

gepe, do Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão (MP). Pois bem.
Dentro desse projeto, há vários módulos e
um deles é o de Avaliação de Desempenho
(AD), que permite automatizar o processo
de avaliação de desempenho da Adminis-
tração Pública Federal (APF).

Segundo o MP, o módulo permite “des-
de a configuração dos ciclos de avaliação,
a definição dos planos de trabalho (metas
institucionais, individuais e fatores de de-
sempenho), até a posterior apuração dos
resultados alcançados, determinando os
valores das gratificações de desempenho
dos servidores” e possui os seguintes
objetivos:

“Simplificar a execução do processo de
Avaliação de Desempenho, uma vez que o
próprio sistema guia os usuários a executa-
rem o processo conforme a legislação vigente;

Aumentar a segurança e a precisão por
meio do cálculo automático das notas finais;

Facilitar a comunicação entre a área de
gestão de pessoas, os chefes e os servi-
dores, por meio de consultas e notificações
automáticas do sistema;

Integrar o resultado da avaliação de de-
sempenho com as gratificações de desem-
penho dos servidores;

Permitir a elaboração de relatórios con-
solidados de todos os órgãos quanto à ava-
liação de desempenho, melhorando as ati-
vidades de gestão;

Diminuir custo nos órgãos com a ma-

nutenção de sistemas de tecnologia da in-
formação com o mesmo fim;

Diminuir custo por meio da eliminação
do papel”.

O módulo abarca os servidores, chefes
e unidades de gestão de pessoas regidos
pelo Decreto 7.133/2010, o que equiva-
le a cerca de 75% das carreiras existen-
tes no Poder Executivo Federal.

O sistema alcança os cargos efetivos
e comissionados, a avaliação de desem-
penho individual e institucional e o pa-
gamento de gratificações de desempenho.

O MP, ao sistematizar a legislação, afir-
ma que o processo de avaliação de desem-
penho pode ser dividido em três partes:

“Etapa 1 – destinada a configurar os pa-
râmetros do sistema para definir quem par-
ticipará do processo, como serão realiza-
dos os cálculos, o período do ciclo de ava-
liação e demais configurações.

Etapa 2 – elaboração do Plano de Traba-
lho da Instituição, que abrange a definição
de metas globais (do órgão), metas inter-
mediária (das unidades), metas individu-
ais (dos servidores) e fatores de avaliação.

Etapa 3 – apura os resultados das me-
tas e dos fatores, determinando os valo-
res a serem repassados ao módulo de gra-
tificação de desempenho”.

O MP é o gestor central e realiza algumas
atividades de cadastro, controle de prazos e
outros procedimentos aplicáveis, especial-
mente quanto à configuração do sistema e
quanto à interface com as instituições.

Em cada instituição, outros aspectos do
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processo são executados,
conectando o MP e o sistema aos servido-
res através do próprio sistema, entre ou-
tras funcionalidades.

As chefias de cada setor operam, por
exemplo, a elaboração do plano de traba-
lho de sua equipe e o servidor, por sua vez,
pode aceitar ou rejeitar as metas individu-
ais, entre outras ações.

Há várias outras atividades possíveis, de
acordo com a esfera de responsabilidades
de cada ator (gestor, chefe, servidor etc.):
ciência, consulta, recursos, reconsidera-
ção, homologação de resultado da avalia-
ção de desempenho etc.

Importante ressaltar que, após a homo-
logação dos resultados, é possível gerar um
arquivo e transmiti-lo para permitir o cál-
culo e pagamento de gratificações de de-
sempenho, sem necessidade de lançamen-
to manual de dados – mais uma entre outras
inovações e modernizações propiciadas no
âmbito do Projeto Sigepe.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
É O GESTOR CENTRAL DO SIGEPE

MP é o gestor central e realiza algu-
mas atividades de cadastro, controle

de prazos e outros procedimentos aplicá-
veis, especialmente quanto à configuração
do sistema e quanto à interface com as
instituições.

Em cada instituição, outros aspectos do
processo são executados, conectando o MP
e o sistema aos servidores através do pró-
prio sistema, entre outras funcionalidades.

As chefias de cada setor operam, por exem-
plo, a elaboração do plano de trabalho de sua
equipe e o servidor, por sua vez, pode acei-
tar ou rejeitar as metas individuais, entre
outras ações.

Há várias outras atividades possíveis, de
acordo com a esfera de responsabilidades
de cada ator (gestor, chefe, servidor etc.):
ciência, consulta, recursos, reconsideração,
homologação de resultado da avaliação de
desempenho etc.

Importante ressaltar que, após a homo-
logação dos resultados, é possível gerar um
arquivo e transmiti-lo para permitir o cálcu-
lo e pagamento de gratificações de desem-
penho, sem necessidade de lançamento
manual de dados - mais uma entre outras

inovações e modernizações propiciadas no
âmbito do Projeto Sigepe.
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� Sorteio de Pares

� Realizar avaliação de servidores cedi-
dos e em exercício descentralizado

� Apresentação de Pedido de Reconsi-
deração

� Encaminhamento de Pedido de Re-
consideração à Chefia Imediata

� Análise do Pedido de Reconsideração

� Apresentação de Recurso de Avalia-
ção de Desempenho

Quanto às funcionalidades atuais e fu-
turas do Sigepe AD, estão:

Para saber mais sobre o Projeto Sige-
pe e seus diversos módulos, acesse: ht-
tps://www.servidor.gov.br/gestao-de-pes-
soas/sigepe.

Como foi possível perceber hoje e como
já falamos em outras edições aqui da FO-
LHA DIRIGIDA, o Projeto Sigepe e seus
módulos vêm causando grande impacto
na gestão de pessoas e nas rotinas de

centenas de milhares de servidores, rea-
lizando mudanças significativas e inova-
ções de processo, transparência, aces-
so, sustentabilidade etc.

Por tudo isso e muito mais, em breve tra-
remos mais informações sobre o Sigepe e
seus módulos. Combinado? Um grande
abraço e até a próxima! ??

Com informações da SGP/MP.

� Análise de Recurso de Avaliação de
Desempenho

� Comunicar Parecer de Recurso

� Consultar Pedido de Reconsideração

� Consultar Recurso

� Consultar Indicadores de Desempe-
nho do Processo

� Registro de Diário de Bordo

� Relatórios Gerenciais

Atualmente, órgãos e institui-
ções públicas têm investindo
cada vez mais na capacitação de
servidores. Entretanto, alguns
passos ainda devem ser trilhados
para que todos os servidores re-
cebam treinamento apropriado.
Esse é o caso do Ministério das
Relações Exteriores (MRE), tam-
bém conhecido como Itamaraty.

O Sindicato Nacional dos Ser-
vidores do Ministério das Rela-
ções Exteriores (Sinditamaraty)
protocolou um ofício, em 9 de
julho, solicitando a criação de
plano de capacitação para os ser-
vidores do órgão. De acordo com
o sindicato, a ausência deste pla-
no é o oposto do previsto no
Decreto Nº 5.707/06, que insti-
tui a Política Nacional de Desen-
volvimento de Pessoal da admi-
nistração pública federal direta,
autárquica e fundacional.

No ofício ao diretor do De-
partamento do Serviço Exteri-
or, ministro Alexandre José Vi-
dal Porto, o sindicato informa
que “a Divisão de Treinamen-
to e Aperfeiçoamento (DTA)
vem informando, por meio do
Boletim Diário, acerca de cur-
sos na área de gestão ofertados
pela Enap e pela Esaf”.

Entretanto, completa que “é
de pouca valia a mera divulga-
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ção de cursos, desvinculada de
qualquer política ou plano de
capacitação que informe os ser-
vidores, claramente, dos conhe-
cimentos, habilidades, atitudes
e ferramentas de gestão que o
MRE considera prioritários e
estratégicos, neste momento e
para os próximos anos”.

Em entrevista à FOLHA DIRI-
GIDA, o presidente do Sinditama-
raty, Ernando Neves, afirma que
esta é uma pauta antiga do sin-
dicato, que vinha sendo feita por
via informal. “Nós reiteramos a
cobrança porque temos uma ne-
cessidade muito grande desta ca-
pacitação aqui dentro. Então, o
ofício foi só uma cobrança nesse
histórico”, diz.

O presidente explica que existe
uma pauta de cursos e capacita-
ção no Itamaraty, porém acredi-
ta que é necessário revisar estes
cursos que estão sendo ofereci-
dos. “A área não é completamente
desprovida de cursos, existem
alguns obrigatórios ao longo da
carreira, para promoção, isso nas
três carreiras (diplomata, oficial
de chancelaria e assistente de
chancelaria). Porém, o Sinditama-
raty entende que esses cursos não
são suficientes para atender a
demanda e a especialização que
as carreiras exigem”, assegura.

Para Ernando Neves, será pre-
ciso um investimento maior, con-
siderando custo benefício. “Não
sei os valores que o Itamaraty gas-
ta com capacitação, mas estimo
que não seja o suficiente. Pela
minha experiência de 25 anos no
Itamaraty, imagino que o custo
não está proporcional à necessi-
dade que nós temos”, afirma.

No documento protocolado, o
sindicato coloca-se à disposição
do Itamaraty para participar da
construção de uma política de ca-
pacitação moderna e adequada às
necessidades do ministério como
um todo. De acordo com Ernan-
do Neves, o Sinditamaraty tem
uma série de propostas que es-
tão sendo feitas e estão sendo
colocadas à disposição da admi-
nistração.

Dentre os cursos com maior
necessidade de implantação, o
presidente destaca a capacita-
ção para trabalhar com o Siste-
ma Integrado de Administração
Financeira (Siafi). “Eu acredi-
to que o prioritário para o sin-
dicato é o do Siafi, porque cui-
da de dinheiro, de orçamento
e contabilidade. Hoje em dia,
com a implantação do Siafi, o
seu CPF fica ali, basicamente
registrado para a eternidade.”

Ele explica que a atualização
da tecnologia não foi acompanha-
da pelo devido treinamento dos
servidores e, por isso, o tema é
prioritário. “Nós temos visto si-
tuações sérias envolvendo servi-
dores, não só no Itamaraty como
em outros órgãos também. Não
tanto por imprudência ou má fé,
mas por imperícia, por desconhe-
cimento sistemas e dos limites
da lei”, complementa.

Segundo o representante do
Sinditamaraty, há também gran-
de déficit de preparação no setor

Sindicato sugere curso
voltado para o Siafi

consular. “Nem todos os servido-
res são formados na área jurídi-
ca, nós temos aqui servidores das
mais variadas graduações. Isso é
importante, porque muitas vezes,
o servidor segue para o exterior
para tratar de certidão de nasci-
mento, testamento ou legaliza-
ção de documentos para os quais
não estão devidamente treinados
e qualificados”, afirma.

Além da política de capacita-
ção, o sindicato questionou no
ofício sobre a ausência de um
sistema de gestão de pessoal que
privilegie o mérito. “Essa também
é uma questão muito forte den-
tro do Itamaraty, precisamos re-
ver os critérios para esta questão
do mérito. Estamos vivendo na
época de transparência e acredi-
to que o Itamaraty deva se adap-
tar a isso, fazendo uma pauta mais
clara de critérios para distribui-
ção de cargos comissionados e
distribuição de vagas no exteri-
or”, confirma o sindicalista, res-
saltando que espera que o governo
atenda a necessidade de qualifi-
cação no MRE.

“O século XXI e as tecnologias
estão aí, os sistemas operacionais
são muito bons. Mas, sem um bom
treinamento do servidor, não ser-
vem para nada”, completa.

A FOLHA DIRIGIDA também
entrou em contato com o minis-
tério, porém, até o fechamento
desta edição, não houve retorno
sobre as questões.

Ernando Neves: ‘Temos uma necessidade muito grande de capacitação’
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Colégio Pedro II já planeja
realizar novo concurso público

PPPPPREPREPREPREPREPARAARAARAARAARATIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS| Comissão do próximo concurso deve ser formada em breve

Chamadas do atual
concurso não devem
ser suficientes para
suprir demanda

PAPO DE
ESPECIALISTAS

Os erros comuns dos concurseiros
Na ânsia de fazer de tudo para ser aprovado em um con-

curso público, o indivíduo saí dando tiro para tudo quanto é
lado: busca os melhores materiais, as aulas mais impac-
tantes, dedica horas e horas à preparação, deixa a família
e o convívio social de lado, gasta dinheiro em tudo o que
supostamente pode contribuir com a aprovação e por aí vai.

O que muitos não sabem é que a preparação para o cer-
tame não precisa ser um inferno e uma época mais compli-
cada, do que de fato é.

Assim, veremos a seguir alguns dos erros mais comuns
cometidos pelos concurseiros na etapa preparatória. Reco-
mento for temente que faça exatamente o que é exposto
abaixo...caso NÃO queira ser aprovado!

Não se preparar fisicamente – ficar sentado horas a fio
estudando não é trivial e para qualquer um. Exige que o corpo
esteja for talecido. Aqui inclui exercícios físicos regulares e
boa alimentação.

Não se desenvolver emocionalmente – costumo dizer (e
ver) que a maioria daqueles que são aprovados em um
concurso são os que sabem mais mas, fundamentalmente,
estão pais preparados emocionalmente. Equilíbrio emocio-
nal é chave para lidar com esta época estressante e que
costuma demandar muito do concurseiro. Fazer meditação,
orar, for talecer a mente para lidar com as pressões, fracas-
sos e até as vitórias é o que vai separar os vitoriosos da-
queles que tentarão novamente no concurso seguinte.

Não se organizar – uma boa preparação não pode prescin-
dir de organização e planejamento. Aquele que não tem um
plano de estudos bem definido, com início, meio e fim, terá
maior dificuldade para alcançar o que deseja. Quais matérias
devem ser estudadas? Com que frequência? Com que apro-
fundamento? Além destas questões, ter um cronograma
estruturado e uma grade de horários equilibrada – inclusive
com outros afazeres (família, vida social, trabalho e outros)
– é salutar para a continuidade do processo de preparação.

Não saber a diferença entre ler e estudar – ler dezenas de
livros e apostilas é importante mas, LER NÃO É ESTUDAR.
Estudar pressupõe a leitura, a prática de exercícios, prepa-
rar resumos e revisar a matéria periodicamente ou quando
necessário.

Conteúdo estudado, conteúdo esquecido – muitas pesso-
as, fiando em suas memórias, estudam determinado tema
e, ao final, dão por concluída esta etapa. O ideal é que sejam
feitos resumos com palavras chaves, ou seja, com as pa-
lavras impor tantes ou principais. A ideia é que, enquanto
estiver fazendo o resumo, estará aprendendo, pois o seu
cérebro precisará se esforçar para conseguir sintetizar e resumir
todo aquele conteúdo. Mantenha tais resumos organizados
e poderá recorrer a eles sempre que desejar.

Esperar pelo Edital – normalmente, quando o Edital é
publicado, as provas não demoram muito tempo para ocor-
rerem. Assim, esperar a publicação dele para começar a
estudar é um erro crasso que pode custar muito caro. Ide-
almente, obtenha os editais anteriores e estruture um plano
baseado neles. Quando o novo edital for divulgado e se houver
a necessidade de alguns ajustes, ficará muito mais fácil
estudar somente o que faltar. Ah, é fundamental ler o edital
algumas vezes para garantir que nada ficou de fora!

Selecionar conteúdos para estudar – a maioria das pessoas
têm matérias que se interessam mais ou que tem mais faci-
lidade para entender. O problema é que muitos acabam focan-
do apenas no estudo desses assuntos. Se deseja realmente
passar em um concurso público, o concurseiro precisa estudar
todas as matérias que irão cair na prova. Sem exceção!

Bons estudos!

Concurso: o pai da igualdade
No próximo domingo, a presentear seu pai, aproveite para

perguntar-lhe como eram os concursos há umas três décadas.
Talvez ele se lembre que, naquela época, os salários não eram
bons e a motivação de muitos candidatos não era fazer carrei-
ra, mas apenas arrumar um emprego. Caso seu pai conheça
Brasília, talvez diga que lá existem escolas que recebem pré-
adolescentes, os quais fazem o ensino médio enquanto se
preparam para concursos. Imagina como eles chegam "afia-
dos" aos dezoito anos.

Essa disputa acirrada pode levar muitos candidatos ao pen-
samento equivocado de que os concursos tornaram-se desi-
guais, pois os mais ricos teriam mais chances de passar. Mas
não é isso que a realidade vem demonstrando. Tenho vários
alunos que vieram dos aglomerados da periferia e cravaram o
nome em várias listas de aprovados.

É claro que uma boa condição econômica é uma vantagem.
Mas o que é decisivo mesmo é o firme propósito de vencer, o
que não é privilégio de ninguém, seja quem for o seu pai, seja
qual for a sua origem, etnia, gênero, idade ou posição social.
Depende apenas de você deixá-lo existir na sua mente, nas
suas atitudes e na sua preparação. E muitos candidatos de
origem pobre desenvolvem esse firme propósito de vencer.

Na maioria dos países, a instituição dos concursos é o que
mais reflete o ideário da Revolução Francesa, cujo clamor de
"égalité, fraternité et liberté", substituiu o critério de nasci-
mento pelo mérito para ocupação das funções públicas. No
Brasil, com todos os nossos problemas sociais, podemos nos
orgulhar desse ideal republicano. As fraudes em concursos
são raras e, quando descobertas, são apuradas com rigor.

E a melhor notícia: os pobres passam num percentual equi-
valente aos mais abastados. Tanto é verdade que todos nós
temos algum parente, vizinho ou amigo que, mesmo sendo
filho de pai pobre, passou numa prova de alto nível. É por isso
que concurso público é o melhor meio de ascensão social.
Como modelo de Estado, concurso é filho da liberdade; como
principio ético, é irmão da fraternidade; e como valor de justiça,
concurso é pai da igualdade.

Contato: roberto.rvl@ig.com.br

José Roberto Lima
José Roberto Lima é professor de
Direito, delegado federal e autor

do livro "Como passei em 15
concursos", da Ed. Método

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

Assistente em administração do Pedro II: veja programa do concurso anterior
Com a previsão de o Colégio Pedro II abrir em breve novo concur-

so para assistente em administração, cargo que exige o nível médio,
a recomendação de especialistas é para que os interessados já ini-
ciem os estudos. A orientação é para que a preparação seja feita
tomando como base o programa da seleção anterior, que FOLHA
DIRIGIDA publica abaixo:

O Colégio Pedro II, no Rio de
Janeiro, já estuda a abertura de
novo concurso para carreiras
técnico-administrativas, inclu-
indo a função de assistente em
administração, que exige nível
médio e tem remuneração ini-
cial de R$2.904,96, valor que já
inclui o auxílio alimentação de
R$458. Para isso, deverá ser for-
mada em breve uma comissão
para cuidar do processo seleti-
vo. A confirmação foi feita em
resposta à FOLHA DIRIGIDA,
por parte da Administração Fun-
cional da Pró-Reitoria de Ges-
tão de Pessoas da escola.

Ainda segundo o Colégio Pe-
dro II, o concurso está em fase
de planejamento, pois a última
seleção para a carreira, realiza-
da em 2017, encontra-se válida
até o dia 18 de outubro deste ano,
podendo ser prorrogada por
mais um ano. No entanto, po-
derá não ser ampliada, caso o
cadastro de reserva seja esgota-
do antes do fim do prazo.

“O concurso vigente, com
vagas para o cargo de assistente
em administração, ainda se

encontra em período de valida-
de, restando ainda candidatos,
entre os homologados, que não
foram nomeados”, afirmou o
diretor de Administração Fun-
cional do Colégio Pedro II, João
Rodolpho Cabral de Souza.

Ainda de acordo com o dire-
tor, a nova comissão deverá ser
formada em breve. Isso porque
a necessidade de servidores é
constante e não deve ser supri-
da mesmo com a convocação
dos aprovados no último con-
curso, durante o período de va-
lidade. “Há previsão de forma-
ção, em breve, de uma comis-
são para concurso, a fim de pre-
encher novas vagas para o refe-
rido cargo, uma vez que a neces-
sidade de servidores é sempre
premente”, afirmou João Rodol-
pho Cabral de Souza.

O novo concurso foi anunci-
ado pelo Colégio Pedro II em
junho deste ano, após o Minis-
tério da Educação (MEC) auto-
rizar mais de 1.205 vagas para a
Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnoló-
gica em todo o país, incluindo
a instituição fluminense.

Como antecipado por FOLHA
DIRIGIDA em maio, as 1.205
vagas atenderão 32 institutos
federais, dois centros federais de
educação tecnológica e o Colé-

gio Pedro II, no Rio de Janeiro.
Na autorização, o Colégio Pedro
II foi contemplado com 36 va-
gas, distribuídas pelos cargos de
professor do ensino básico e
técnicos em tecnologia da infor-
mação e assuntos educacionais,
fonoaudiólogo e nutricionista.
Isso não impede, no entanto,
que outros cargos sejam incluí-
dos, caso existam cargos vagos.

No entanto, a Assessoria de
Comunicação Social do Colé-
gio Pedro II informou à FOLHA
DIRIGIDA que a instituição es-
tuda preencher parte das vagas
por meio de convocação de
aprovados em concursos vigen-
tes e também com novo concur-
so. Ainda segundo a Assessoria
de Comunicação do Pedro II,
atualmente, há 55 cargos vagos
da carreira de Técnico-Adminis-
trativo em Educação (TAEs).

“Parte destes será preenchido
por meio do concurso vigente
e parte será preenchido por meio
de concurso a ser realizado. Os
cargos com maior necessidade
são os de médico, técnico em
assuntos educacionais e técni-
co em nutrição e dietética”.

O último concurso para a área
de apoio do Colégio Pedro II foi
realizado em 2017 e ainda está
em validade. A oferta inicial foi
de 50 vagas, em cargos dos ní-

veis médio, médio técnico e
superior, com remuneração ini-
cial variando de R$1.945,07 a
R$4.180,66.  Ao todo, foram
registrados 35.954 inscritos,
sendo 21.974 apenas para o cargo
de assistente em administração,
o mais atrativo da seleção por
exigir apenas o ensino médio.

Um dos maiores atrativos de
fazer um concurso para o Colé-
gio Pedro II é a boa remunera-
ção e os benefícios a que têm
direito os servidores. Todos os
cargos da instituição de ensino
possuem, além do auxílio ali-
mentação, o auxílio transporte,
assistência pré-escolar (R$321
por dependente até cinco anos
de idade) e assistência à saúde
per capita, além de reembolso
parcial do Plano de Saúde, vari-
ável de acordo com faixa salari-
al e faixa etária do servidor e de
seus dependentes. A carga de tra-
balho será de 40 horas semanais
para todos os cargos, com exce-
ção do médico (20h).

No último concurso, os can-
didatos fizeram prova objetiva
com 70 questões, sendo 20 de
Português, dez de Raciocínio
Lógico e Quantitativo, dez de In-
formática, dez de Legislação e 20
de Conhecimentos Específicos.
As duas últimas, específicas têm
peso dois.

LÍNGUA PORTUGUESA: 1.Compreen-
são e interpretação de texto. 2. Ti-
pos e gêneros textuais. 3. Norma
padrão e variantes linguísticas. 4.
Or tografia oficial em vigor. 5. Pon-
tuação. 6. O processo de comunica-
ção e as funções da linguagem. 7.
Coerência e coesão textual. 8. Es-
trutura morfossintática: frase, ora-
ção, períodos compostos por coor-
denação e subordinação. 9. Conec-
tivos: valores lógico-semânticos. 10.
Regências verbal e nominal. 11. Co-
locação pronominal. 12. Uso do si-
nal indicativo de crase. 13. Empre-
go de nomes, pronomes, conjunções,
advérbios, preposições, modos e
tempos verbais, emprego dos pro-
nomes pessoais e das formas de
tratamento. 14. Emprego do prono-
me relativo. 15. Emprego das con-
junções e das preposições. 16. Se-
mântica: polissemia, sinonímia, pa-
ronímia, homonímia, denotação e co-
notação, figuras de linguagem. 17.
Processos de formação de palavras:
prefixo e sufixo. 18. Derivação e
Composição. 19. Neologismos e es-
trangeirismos. 20. Normas técnicas
de redação oficial.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO:
1.Raciocínio Lógico: lógica de argu-
mentação: analogias, inferências,
deduções e conclusões; Lógica das
proposições; Uso dos conectivos;
Tabelas verdade e equivalências; Es-
trutura lógica de relações arbitrári-
as entre pessoas, lugares, objetos
ou eventos fictícios; Diagramas ló-
gicos; Resolução de situações pro-
blemas envolvendo raciocínio lógi-
co. 2. Raciocínio lógico-matemático:
operações com números reais; Ra-
diciação e potenciação; Razão e pro-
porção; Regra de três simples e com-
posta; Porcentagem; Juros simples
e Compostos; Arranjos, permuta-
ções, combinações e principio adti-
vo; Raciocínio lógico envolvendo pro-
blemas aritméticos, geométricos e
matriciais.

INFORMÁTICA: 1. Conceitos e Apli-
cações: 1.1. Informática e Compu-
tador. 1.2. Hardware e Software. 1.3.
Tipos de computador. 1.4. Sistema
Operacional. 1.5. Dispositivos de ar-
mazenamento e dispositivos peri-
féricos. 1.6. Bit, byte, Kilobyte, Me-

gabyte, Gigabyte, Terabyte. 1.7. In-
ternet, Intranet e Extranet. 1.8. Re-
des de computadores (benefícios,
classificação baseada na abrangên-
cia geográfica, hardware de rede,
aplicações de rede comerciais). 1.9.
Vírus, worms, Cavalo de Troia e ou-
tras pragas vir tuais. Cuidados e
aplicativos para segurança (antiví-
rus, firewall). 2. Sistema Operacio-
nal: recursos disponíveis no Micro-
soft Windows 7; 3. Editor de texto:
recursos disponíveis no Microsoft
Word 2013 4. Planilha eletrônica:
recursos disponíveis no Microsoft
Excel 2013 5. Gerador de Apresen-
tações: recursos disponíveis no Mi-
crosoft PowerPoint 2013. 6.Inter-
net: 6.1. Programas de navegação
(navegadores): Internet Explorer
v.11, da Microsoft; Firefox v.53, da
Mozilla; Chrome v.58, da Google.
6.2. Navegação, impressão, busca
e pesquisa. 6.3. URL, links, home-
page, sites. 6.4. Correio Eletrôni-
co (e-mail): Vantagens sobre outros
serviços de comunicação fora da In-
ternet. Uso de correio eletrônico,
preparo e envio de mensagens, ane-

xação de arquivos, diferentes cam-
pos de destinatários. Responder e
encaminhar mensagens de correio
eletrônico.

LEGISLAÇÃO: 1. Constituição Fe-
deral de 1988: Título III – Capítu-
lo VII (Da Administração Pública)
– Seção I (Disposições Gerais) e
Seção II (Dos Ser vidores Públi-
cos). 2. Lei nº 8.112/1990 e al-
terações (Dispõe sobre o regime
jurídico dos ser vidores públicos
civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais):
Título I (Das Disposições Prelimi-
nares); Título II (Do Provimento,
Vacância, Remoção, Redistribui-
ção e Substituição); Título III (Dos
Direitos e Vantagens); e Título IV
(Do Regime Disciplinar). 3. Decre-
to nº 1.171/1994 e alterações
(Aprova o Código de Ética Profis-
sional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal). 4. Lei nº
11.091/2005 e alterações (Dis-
põe sobre a estruturação do Pla-
no de Carreira dos Cargos Técni-
co-Administrativos em Educação,
no âmbito das Instituições Fede-
rais de Ensino vinculadas ao Mi-
nistério da Educação). 5. Decre-
to nº 5.824/2006 e alterações
(Estabelece os procedimentos
para a concessão do Incentivo à
Qualificação e para a efetivação
do enquadramento por nível de ca-

pacitação dos ser vidores inte-
grantes do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos
em Educação, instituído pela Lei
no 11.091, de 12 de janeiro de
2005). 6. Lei nº 11.892/2008 e
alterações (Institui a Rede Fede-
ral de Educação Profissional, Ci-
entífica e Tecnológica, e cria os
Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia). 7. Lei nº
9.394/1996 e alterações (Esta-
belece as diretrizes e bases da
educação nacional): Título II (Dos
Princípios e Fins da Educação Na-
cional) e Título V – Capítulo II (Da
Educação Básica). 8. Lei nº
8.429/1992 e alterações (Dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de en-
riquecimento ilícito no exercício
de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública
direta, indireta ou fundacional): Ca-
pítulo I (Das Disposições Gerais);
e Capítulo II (Dos Atos de Impro-
bidade Administrativa). 9. Lei nº
9.784/1999 e alterações (Regu-
la o processo administrativo no âm-
bito da Administração Pública Fede-
ral). 10. Lei nº 13.146/2015 e alte-
rações (Estatuto da Pessoa com De-
ficiência). 11. Lei nº 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação). 12. De-
creto nº 7.724/2012 (Regulamen-
ta a Lei no 12.527/2011, que dis-
põe sobre o acesso a informações).

Colégio Pedro II deverá
realizar, no curto prazo,
novo concurso para a
área administrativa
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Concurso INSS: pedido tem
novos avanços no Planejamento

PPPPPERSPECTIVERSPECTIVERSPECTIVERSPECTIVERSPECTIVAAAAA     |Movimentação aumenta expectativa de aprovação este ano

Pedido é para
abertura de 7.888
vagas em cargos
de 2º e 3º graus
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Carga tributária federal aproximada de 20%

 PROFESSOR
CANAL DO

Querer é poder?

Compromisso de verdade
ndependentemente do partido “a que pertençam” ou da sigla
utilizada para viabilizar suas candidaturas, os postulantes

aos cargos de governador de estado ou presidente da Repúbli-
ca não podem esquecer de um compromisso que precisa ser
encarado de frente, apesar das dificuldades orçamentárias: o
serviço público.

E precisa ser um compromisso de verdade, um compromisso
com a verdade. A população sabe que existe uma crise real,
mas ela também sabe que não é culpada por ela. E nem a culpa
pode ser atribuída aos servidores. O certo é que a máquina
pública não pode parar e ela foi sucateada ao longo dos últi-
mos tempos.

A grande maioria dos órgão públicos está com grande carên-
cia de pessoal. Faltam servidores públicos em todos os setores,
em todos os níveis, em todas as esferas de governo e, por conta
da crise financeira - culpa dos administradores -, alegam que
não se pode contratar mais por causa da responsabilidade fiscal.

Até este momento, os postulantes aos cargos de chefia dos
Executivos, independentemente do partido “a que perten-
çam” ou da sigla utilizada para viabilizar suas candidatu-
ras, não se pronunciaram a respeito do assunto, até por receio
de perderem votos dos servidores, mas esse assunto precisa
ser encarado.

Não vai dar para fugir o tempo todo da discussão sobre
o tema. Vai ser preciso encarar de frente a questão. Será preciso
contratar, por meio de concursos públicos, não dá para fazer
de conta abrindo poucas vagas só para dizer que fez o con-
curso e não dá para segurar os aumentos dos salários dos
servidores.

Enfim, os postulantes aos cargos de chefia dos Executivos,
federal e estadual, vão precisar botar a cara a tapa e dizer o que
pretendem realizar durante seus mandatos em relação ao ser-
viço público. E precisam começar a se manifestar a respeito já,
sem medo de perder voto daqui ou dali. É chegada a hora!

Os servidores são eleitores ativos e vão querer saber, o quan-
to antes, as intenções dos candidatos. Esses, por sua vez, terão
de se manifestar e é bom que seja logo. Afinal de contas, não
dá para ficar escondendo o jogo. Vão ter de assumir logo as
suas posições. E esse é apenas o começo da trajetória.

As eleições já estão aí, outubro já está chegando. Então, é
preciso que os postulantes, independentemente do partido “a
que pertençam” ou da sigla utilizada para viabilizar suas can-
didaturas, comecem a dizer logo o que pretendem do serviço
público, sucateado ao longo dos últimos tempos.

Se querem melhorar os serviços oferecidos à população ou
deixar que o caos se instale definitivamente, se pretendem valorizar
os servidores ou se vão deixá-los à míngua, como já fizeram
governos anteriores. Áreas como educação, saúde e segurança
devem ser tratadas como prioridade. Não há outra saída.

Ninguém aguenta mais a atual situação. E ela não tem só a
ver com a questão financeira. É muito mais. É preciso uma
mudança planejada, com visão de longo prazo, mas que as
ações comecem já. O povo precisa que os seus governantes
realizem políticas de estado e não apenas de governo. Chegou
a hora da mudança!

O pedido de concurso para
o Instituto Nacional de Se-
guro Social (INSS) teve no-
vos avanços no Ministério do
Planejamento e Gestão. So-
mente na última terça-feira,
dia 7, foram nove movimen-
tações na solicitação, que
passou por setores como Le-
gislação e Provimento de Pes-
soas, Divisão de Concursos
Públicos, Coordenação Ge-
ral de Concursos e Provi-
mento de Pessoal e gabinete
do secretário de Gestão de
Pessoas, Augusto Akira Chi-
ba. Atualmente o pedido en-
contra-se na Coordenação Ge-
ral de Concursos.

Na última semana, o pe-
dido também teve avanços
passando por setores impor-
tantes, como a Secretaria Exe-
cutiva. As movimentações
aumentam as expectativas
para a autorização, ainda
este ano, de realização de
novo concurso para o INSS.
Os avanços acontecem logo
depois do prazo de valida-
de da seleção de 2015 ter
terminado (no último do-
mingo, 5). Sem um concurso
válido, a autorização para
novo edital é a única solu-
ção para o governo resolver
o grave déficit de pessoal en-
frentado pela autarquia.

Se a solicitação de concurso
para o INSS for atendida na
íntegra, serão oferecidas 7.888
vagas para cargos de níveis
médio e superior. Desse total,
são 3.984 para o cargo de téc-
nico do seguro social, que exi-
ge apenas o ensino médio com-
pleto como escolaridade. As
1.692 vagas restantes são para
analistas (que tem como requi-
sito de escolaridade o ensino
superior) e para peritos (gra-
duados em Medicina).

Recentemente, a reportagem
da FOLHA DIRIGIDA procu-
rou o órgão para saber as ex-
pectativas sobre a autorização.
O INSS se mostra otimista, ten-

Com grande déficit de pessoal, INSS precisa que seu próximo concurso público seja autorizado o quanto antes

Gostaria de começar essa conversa de
hoje com uma pergunta que já tive a opor-
tunidade de fazer para várias pessoas
das minhas listas de transmissão: você
acha que querer é poder? Pense em
termos de concursos públicos: querer pas-
sar significa conseguir passar no con-
curso? Bom, muitos responderam que
sim, que querer passar significava ter o
poder de passar. Outros já não foram tão
otimistas, e responderam que não. E
você? O que acha? Será que basta que-
rer muito passar naquele concurso dos
seus sonhos para conseguir passar? Ou
será que querer é somente o primeiro
passo, o início de uma jornada dura,
áspera, mas necessária para que o seu
querer inicial vá sendo transformado em
realidade?

Já dei a dica, não é?! É óbvio que so-
mente querer não é poder. Este é somen-
te o início, a chama inicial para que você
consiga ter a energia necessária para
estudar todos os dias, faça chuva ou faça
sol. O querer está relacionado aos reais
motivos que estão por trás de uma apro-
vação: uma vida melhor para a sua famí-
lia, uma melhor qualidade de vida, um em-

prego que você ache digno, etc. Isto é o
que te move a cada minuto, mesmo na-
queles piores dias, quando você está
cansado, triste por algum motivo, mas
consegue seguir em frente e cumprir as
pequenas metas que te levarão rumo à
aprovação. Somente tendo bons motivos,
querendo realmente de verdade,  você vai
conseguir perseguir o seu sonho e trans-
formá-lo em realidade.

Nesse sentido, fazer acontecer o que
você quer, sim, isso é poder de verdade.
Por tanto, uma coisa é essencial nesse
processo: entrar em ação na direção cer-
ta. Muitos confundem entrar em ação com
entrar em movimento. Mas não é assim
que você vai chegar lá! Não é simplesmente
se mexendo daqui para lá, e de lá para cá,
indo e vindo completamente sem rumo. É
preciso saber para onde você que ir, qual
o lugar quer ocupar.

Mas você não consegue fazer aconte-
cer sem fazer uma coisa: planejar o que
tem que ser feito. Mesmo que não seja
um primor de planejamento, algum plano
de ação você deve estabelecer. Sem isso
é bem capaz de você acordar todos os dias
sem saber exatamente o que deve execu-

tar naquele dia
específico. É bem
capaz de você
nem saber por
qual disciplina vai
começar, se vai
fazer exercícios,
como vai estudá-
los, se vai estu-
dar teoria, se vai
fazer resumos,
qual matéria vai
estudar, quantas
horas vai dedicar
a cada uma, se é momento de revisar, en-
fim, coisas do tipo.

A mensagem de hoje era essa. Se você
tem um objetivo, se deseja uma vida
melhor por meio de uma aprovação em
um concurso público, pense nisso e pro-
cure se organizar. Quer saber mais sobre
meu trabalho de Mentoria e planejamento
de estudos para o seu objetivo? Quer
receber mais dicas como essa? Mande
um WhatsApp com o seu NOME e a fra-
se “QUERO PARTICIPAR” para (21)
981210550. A única opção é a vitória!
Um grande abraço!

Professor Marcus Silva
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Novo concurso para técnico e analista
do MPU deverá sair ainda este ano
����� É inadmissível que um órgão federal com a importância do Ministério
Público da União precise choramingar por recursos para conseguir rea-
lizar seu concurso público. O MPU tem grande carência de pessoal,
especialmente no cargo de técnico administrativo, de nível médio, e está
praticamente implorando por verba só para fazer o concurso. Será pos-
sível que, apesar dessa crise que vem se prolongando por um tempo
inaceitável, as autoridades “responsáveis” não têm noção das necessi-
dades do MPU? Está na hora de se fazer alguma coisa.
Antônio Carlos Rocha - via e-mail

É isso aí, Antônio Carlos! É mesmo inconcebível esse tipo de coisa.
O Ministério Público da União não pode ficar nessa situação. Há tempos
que vem oferecendo alternativas para a solução da questão, mas ainda
não obteve a devida resposta. A previsão é de que sejam necessários
R$9,5 milhões para a realização do concurso e o MPU está sugerindo
que esses recursos venham da inscrição dos candidatos. Ou seja, os
próprios candidatos custeariam a realização do concurso. Mas o MPU
não ficou apenas nessa sugestão. Aponta, também, a possibilidade de
conseguir a verba junto a seus quatro ramos: Ministério Público Federal,
Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios e Ministério Público Militar, que já se dispuseram a ajudar,
uma vez que também sofrem com a falta de pessoal. O déficit de pessoal
já é superior a 1.800 servidores e o MPU quer liberar o edital em outubro.
Tanto que o órgão, que sempre contrata um bom número de aprovados
em seus concursos, vai pedir a abertura de crédito especial para acelerar
a realização de seu concurso. Então, a nossa sugestão é que os interes-
sados nesse concurso não desanimem e continuem os seus estudos,
porque esse concurso terá de acontecer.

Concurso para a PRF já está
autorizado. Edital sai em breve
����� Será que alguém poderia informar, de maneira precisa, quando sai o
edital para o concurso da Polícia Rodoviária Federal? A área da segu-
rança pública não pode ficar à espera dos burocratas de plantão. O ministro
da Segurança Pública anunciou esse concurso há muito tempo, a Polícia
Federal andou mais rápido e só agora, há pouco tempo, saiu a bendita
autorização para a PRF.
Bernardo Neves da Silva - via e-mail

Informação precisa, Bernardo, nem a PRF. A demora inicial realmente
deveu-se a uma intenção da Polícia Rodoviária Federal, que tentou ampliar
o número de vagas - serão mesmo 500. Infelizmente, no entanto, faltou
sensibilidade ao Ministério do Planejamento. E não adianta alegar a crise
etc e tal. As 500 vagas são insuficientes e o próximo governo terá,
obrigatoriamente, que fazer um novo concurso em pouco tempo, se realmente
quiser cuidar da segurança nas estradas, principal rota para os tráficos
de drogas e de armas e para o contrabando. A única coisa certa é a
intenção da PRF de publicar o edital ainda no mês de agosto. Então, os
interessados nesse concurso, principalmente aqueles que já estão se
preparando, vão precisar intensificar os seus estudos, porque agora o
concurso está mais perto de acontecer. Quem estava na dúvida sobre
a realização do concurso e ainda não começou a preparação não pode
perder mais tempo. É preciso ter consciência de que esse concurso deve
reunir um número expressivo de candidatos e que, por isso, será neces-
sário estar muito bem preparado para conseguir a aprovação.

O déficit no Instituto Nacional do Seguro So-
cial ultrapassa os 16 mil servidores. Essa situa-
ção deverá se agravar em um futuro próximo. Isto
porque estão previstas 11.556 aposentadorias,
considerando apenas os cargos de técnicos e ana-
listas. De acordo com o INSS, nos últimos seis
anos, 7.614 técnicos deixaram o ór-
gão, sendo 1.840 apenas em 2018.

Uma paralisação de 24 horas dos
profissionais está marcada para esta
quinta-feira, 9, pela Fenasps. A fe-
deração também aprovou discussão
nas assembleias estaduais de greve
por tempo indeterminado a partir de
5 de setembro. O motivo é a falta de
servidores.

Esta é mais uma forma de os sin-
dicalistas pressionarem o governo
por contratações no instituto. Segun-
do a Fenasps, os dados de déficit de
pessoal e previsão de aposentadori-
as mostram que, se não abrir concurso

do em vista que todos os pe-
didos de concursos anteriores
do órgão foram contempla-
dos. O instituto destaca, po-
rém, que o pedido está sob

análise do Ministério do Pla-
nejamento, sem que a pasta
precise uma data para resposta
ou até mesmo para uma au-
torização.

Déficit no INSS
ultrapassa os
16 mil

público, o INSS pode sofrer um apagão em 2019.
Os salários oferecidos aos servidores do INSS

são um dos atrativos do concurso. Para o técni-
co, única função de nível médio, a remuneração
é de R$5186,79 e o pedido para 3.984 vagas. O
rendimento mais alto é para perito, que oferece
remuneração de R$12.683,79 e tem exigência de
nível superior. Para o cargo, estão pedidas 2.212
vagas pedidas. Para a função de analista, tam-
bém de nível superior, os ganhos são de
R$7.659,87 e a solicitação de vagas de 1.692.
Em todos os valores já está somado o auxílio-
alimentação de R$458. Os servidores do INSS
são contratados pelo regime estatutário, que
garante a sonhada estabilidade.
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PRF: próximo passo é definição da banca
PPPPPLANEJLANEJLANEJLANEJLANEJAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOOOOO| Tendência é que seja definido, em breve, nome da empresa que ficará à frente do concurso

Já foram autorizadas 500
vagas para o cargo de policial
rodoviário federal, que
exige nível superior completo

TTTTTRÂMITERÂMITERÂMITERÂMITERÂMITE |  |  |  |  | Instituição aguarda autorização

Biblioteca Nacional
quer abrir 113 vagasPF: coordenação retifica edital e altera

data de prova para 16 de setembro

MMMMMUDANÇAUDANÇAUDANÇAUDANÇAUDANÇA|||||Divulgação da convocação para a prova também foi alterada

Inscrições foram
prorrogadas para o
cargo de perito, em
casos específicos

A Fundação Biblioteca Naci-
onal (FBN) tem pedido de con-
curso em pauta no Ministério
do Planejamento, com objetivo
de prover vagas em 2019. Segun-
do a Divisão de Recursos Huma-
nos da fundação, o Planejamen-
to ainda não deu resposta sobre
se autorizará a solicitação, que
é para 113 vagas imediatas, sen-
do 26 para nível médio e 87 para
nível superior.

Com exigência de nível mé-
dio, foram pedidas 16 vagas para
assistente administrativo, sete
para técnico de nível médio,
uma para agente administrati-
vo, uma para assistente técnico
administrativo e uma para au-
xiliar em documentação.

Para nível superior, há oportu-
nidades para técnico em docu-
mentação (54), assistente em

Se autorizada, seleção
será para cargos que
exigem níveis médio e
superior completo

documentação (12), técnico em
promoção e divulgação cultural
(seis), analista de administração
(cinco), restaurador (três), técni-
co em conservação e restauração
(duas), técnico em comunicação
(uma), bibliotecário (uma), téc-
nico em assuntos educacionais
(uma), analista de material e pa-
trimônio (uma) e analista con-
sultor - sistemas (uma).

O último concurso da FBN
para nível superior foi em 2014
e contou com vagas para biblio-
tecário e técnico em documen-
tação. Houve também concurso
em 2012, para cargos de nível
médio: assistente administrati-
vo, assistente técnico administra-
tivo e auxiliar de documentação.

Nas duas seleções, a prova
objetiva foi constituída de ques-
tões de Língua Portuguesa, Lín-
gua Inglesa, Noções de Informá-
tica, Noções de Administração
Pública e Conhecimentos Espe-
cíficos. Os cargos de nível supe-
rior também tiveram uma eta-
pa de avaliação discursiva.

O Cebraspe, organizador do
concurso para a Polícia Federal
(PF), alterou a data da prova da
primeira fase e reabriu as inscri-
ções para alguns cargos, em con-
dições específicas. Agora, a pri-
meira fase da seleção será reali-
za em 16 de setembro, e não 19
de agosto como previsto no cro-
nograma inicial.

A reabertura das inscrições é
válida apenas para o cargo de
perito, em condições específicas.
Candidatos que desejam con-
correr nas áreas 5, 6 e 10 como
deficientes e negros e nas áreas

7, 9 e 11 apenas como deficien-
tes poderão se candidatar na
seleção em um novo prazo.

O prazo ficará aberto até as
18h do próximo dia 13, pelo site
do Cebraspe, o organizador da se-
leção. Os candidatos devem aces-
sar o site da banca e preencher o
formulário com os principais
dados. Para confirmar a partici-
pação, será preciso quitar a taxa
de R$250 por meio da Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Com a mudança no cronogra-
ma do concurso da Polícia Fe-
deral, o cartão de convocação,
que trará informações sobre os
locais de prova, não será mais
publicados nesta quinta-feira, 9.
De acordo com o edital de reti-
ficação, essa convocação ocor-
rerá dez dias antes do exame, em
6 de setembro, no site banca.

Embora tenha alterado datas e
reaberto o prazo, a PF e o Cebras-
pe reafirmam que não houve
alteração no número de vagas do
concurso.

O esquema de aplicação do
exame objetivo e discursivo per-
manece o mesmo. Para todos os
cargos, exceto o delegado, as pro-
vas serão realizadas no turno da
tarde e com cinco horas de du-
ração. Para os concorrentes a de-
legado o exame objetivo ocor-
rerá no turno da manhã e o dis-
cursivo na parte da tarde, com
quatro horas cada. De acordo
com o edital de retificação, o
resultado final da prova objeti-
va e o provisório da discursiva
estão previstos para sair no dia
10 de outubro, no site da banca.

A prova objetiva do concurso
da Polícia Federal será composta

por 120 questões, dividida por
disciplinas de Conhecimentos
Gerais e Específicos. A prova dis-
cursiva, por sua vez, vai variar de
acordo com a carreira. Todos os
participantes realizarão um tex-
to dissertativo de no máximo 30
linhas, exceto o delegado, que
terá três questões dissertativas
pela frente.

Além das provas escritas, as
outras etapas do processo sele-
tivo são: exame de aptidão físi-
ca, prova oral (somente delega-
do), avaliação médica, avaliação
psicológica, avaliação de títulos
(somente delegado e perito),
prova prática de digitação (so-
mente escrivão), investigação so-
cial e curso de formação.

UFF: candidatos terão cerca de seis
meses de preparação para a prova

EEEEEDITDITDITDITDITALALALALAL |  |  |  |  | Divulgação das regras deve ocorrerá até, no máximo, o início de setembro

Prova será apenas
em março. Cargo de
assistente (2º grau)
está confirmado

SERVIÇO
www.cespe.unb.br/concursos

NIVEL SUPERIOR
CARGOS TOTAL
Analista de Administração II 4
Analista de Administração IV 1
Analista de Material e Patrimônio II 1
Analista Consultor-Sistemas 1
Assistente em Documentação I 10
Assistente em Documentação II 1
Assistente em Documentação III 1
Bibliotecário 1
Restaurador 2
Restaurador I 1
Técnico em Assuntos Educacionais 1
Técnico em Comunicação 1
Técnico em Conservação e Restauração III 2
Técnico em Documentação I 20
Técnico em Documentação II 15
Técnico em Documentação III 17
Técnico em Documentação IV 2
Técnico em Promoção e Divulgação Cultural II 6

NIVEL SUPERIOR
CARGOS TOTAL
Agente Administrativo 1
Assistente Administrativo 2
Assistente Administrativo I 2
Assistente Administrativo II 3
Assistente Administrativo III 9
Assistente Técnico Administrativo 1
Auxiliar em Documentação III 1
Técnico Nível Médio 7
TOTAL 113

Quadro de vagas

As provas do concurso para
a área de apoio da Universidade
Federal Fluminense (UFF) se-
rão realizadas somente em
2019, em março ou abril. A in-
formação, já antecipada pela
organizadora, a Coordenação
de Seleção Acadêmica
(Coseac),órgão vinculado à
própria UFF, é uma ótima no-
tícia para os candidatos. Afinal,
com o edital sendo publicado
até o início de setembro deste

ano, conforme previsão, os
candidatos terão pelo menos
seis meses para se preparar
para os exames.

Na maior parte dos concur-
sos federais, as provas são apli-
cadas dois meses após a aber-
tura das inscrições - o que não
acontecerá na seleção da UFF.
Por isso, os futuros candidatos
deverão aproveitar esses meses
a mais para se preparar, já ten-
do, como diferencial, o con-
teúdo programático oficial, di-
vulgado no edital. Com isso, os
estudos poderão ser totalmente
focados no que a banca pode
cobrar nas provas.

Para que a previsão da ban-
ca se cumpra e o edital seja pu-

blicado até os primeiros dias
de setembro, a universidade
precisará fechar nos próximos
dias o levantamento das neces-
sidades de pessoal, para defi-
nir o número exato de vagas.
Sabe-se que serão pelo menos
100 oportunidades, em cargos
dos níveis médio, médio/téc-
nico e superior. Como a ban-
ca já está definida, esse é um
dos poucos pontos que ainda
precisam de definição, para
que o edital seja divulgado.

Assistente em administração,
administrador, psicólogo, enfer-
meiro, engenheiro, assistente
social, técnico em enfermagem,
de laboratório e em contabili-
dade são alguns dos cargos já

confirmados na seleção. Essas
carreiras propiciarão remunera-
ções de R$2.904,96 a
R$4.638,66, para jornada de tra-
balho de 40 horas por semana.

Os campi contemplados se-
rão Niterói, Nova Friburgo, Pe-
trópolis, Campos dos Goytaca-
zes, Rio das Ostras, Angra dos
Reis, Volta Redonda e Santo
Antônio de Pádua. De acordo
com o reitor da universidade,
Antonio Claudio da Nóbrega,
os aprovados deverão tomar
posse até junho de 2019. O re-
gime de admissão da UFF ga-
rante a estabilidade no empre-
go, já que é o estatutário. O
último concurso da instituição
foi aberto em 2016.

A Polícia Rodoviária Federal, em princípio,
tem até fevereiro de 2019 para divulgar seu edi-
tal, de acordo com a portaria que autoriza aber-
tura de 500 vagas de policial rodoviário fede-
ral. No entanto, as regras da seleção devem ser
divulgadas muito antes, já que, mesmo enquan-
to o pedido tramitava no Ministério do Plane-
jamento, a PRF já trabalhava na definição de
alguns pontos para acelerar o processo.

A expectativa é que a escolha da banca, por
exemplo, não demore a ser concluída. Essa é a
próxima atribuição da banca responsável por
organizar os detalhes do concurso. Essa etapa
do processo de planejamento já vinha sendo exe-
cutada e, inclusive, algumas bancas já tinham
apresentado propostas à corporação.

Ainda em maio, ou seja, bem antes da autori-
zação, a PRF já havia informado à FOLHA DI-
RIGIDA que a escolha da banca seria por meio
de dispensa de licitação. Nesse processo, o ór-
gão que promove o concurso avalia propostas
de empresas organizadoras para definir a que
melhor pode atender às expectativas de reali-
zação do processo de seleção.

Na época, a informação era de que, pelo me-

nos, três organizadoras apresentaram propos-
tas. Apenas os nomes do Centro de Seleção e
de Promoção de Eventos Universidade de Bra-
sília (Cebraspe) e do Instituto Americano de
Desenvolvimento Social (Iades) tiveram seus
nomes revelados. O nome da última concor-
rente se manteve em sigilo. Dias após a con-
firmação dos nomes, entretanto, a PRF foi
contatada por mais bancas, que entraram na

disputa pelo concurso.
A tendência é que,

resolvida a escolha da
banca, o que deve
acontecer em breve, o
caminho estará livre
para a divulgação do
edital. Existe, inclusi-
ve, a expectativa de que
as regras saiam até o
final deste mês. A PRF
informou que está oti-
mista para uma publi-
cação ágil, tendo em
vista a necessidade da
corporação.

Entre os ajustes fi-
nais que faltavam esta-
vam o quantitativo de
vagas, que foi confir-
mado com a publica-
ção da portaria - serão
500. Outro detalhe é o
cronograma da sele-

ção e o estudo da profissiografia do cargo de po-
licial rodoviário federal. Para ter essas defini-
ções, contudo, a PRF ainda precisa contratar a
organizadora.

Isso porque, após a análise da profissio-
grafia, a Polícia Rodoviária Federal infor-
mou que algumas disciplinas do programa
do policial serão alteradas e o concurso 2018
terá um novo modelo de programa. Esse

modelo e o cronograma ainda serão discu-
tidos com a organizadora.

Caso o edital do concurso seja divulgado ain-
da em agosto, há grande chance de a prova
acontecer ainda este ano. Isto porque, em ge-
ral, os concursos para a esfera federal têm em
torno de 60 dias de intervalo entre o fim das
inscrições e a aplicação da avaliação escrita.
Só em caso de um imprevisto, que gerasse um
atraso bem maior na divulgação do edital, é
que a prova tende a ocorrer no ano que vem.
Essas estimativas de cronograma, no entan-
to, não estão confirmadas pela PRF.

O concurso terá 500 vagas para o cargo de
policial rodoviário federal, que podem ser dis-
putadas por homens e mulheres, com idade
entre 18 e 65 anos, nível superior em qual-
quer área e carteira de habilitação na catego-
ria B ou superior.

Um dos atrativos do concurso é a remunera-
ção inicial. Atualmente, os policiais rodoviári-
os têm ganhos mensais de R$9.931,57. No ano
que vem, entretanto, o valor subirá para
R$10.357,88. Os ganhos já incluem o auxílio-
alimentação, de R$458. A corporação propicia
a estabilidade empregatícia a esses profissionais,
já que o regime de contratação é o estatutário.

O novo concurso deverá ter a mesmas etapas
da seleção anterior. Na época, os candidatos fo-
ram submetidos a provas objetivas e discursi-
vas; teste físico; exame de saúde; avaliação psi-
cológica; investigação social e/ou funcional;
análise de títulos e curso de formação.

PRF pretende contratar, com urgência, novos policiais rodoviários federais
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Cargo tem como
exigência apenas
o 5º ano do ensino
fundamental

Prefeitura de Maricá recebe
inscrições para 603 vagas

AAAAATRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO| Seleção contempla diversos cargos. Até R$9.185 mensais

Vários cargos exigem
apenas o ensino
médio completo. Prazo
até 3 de setembro

ANÁLISE REAL FOLHA
DIRIGIDA

TODA TERÇA
E QUINTA

NAS BANCAS

WWW.FOLHADIRIGIDA.COM.BR

O maior site de
concursos do Brasil
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Aulas Particulares

Veja quadro de cargos e requisitos
NÍVEL MÉDIO

AGENTE ADMINISTRATIVO: Curso Completo
de Nível Médio. Salário: R$1.977,14.
DOCENTE II: Ensino Médio na modalida-
de Normal (Formação de Professores) ou
Normal Superior ou Pedagogia com Habi-
litação para magistério das séries iniciais.
Salário: R$1.704,44.
FISCAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE:
Certificado, devidamente registrado, em
curso de Nível Médio técnico em edifica-
ções, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, ou diploma de gra-
duação em engenharia civil ou arquitetu-
ra. Salário: R$2.273,71.
FISCAL DE POSTURAS E TRANSPORTES:
Curso Completo de Nível Médio. Salário:
R$2.273,71.
TÉCNICO DE APOIO AO CONTROLE INTER-
NO: Curso Completo de nível médio (anti-
go segundo grau), fornecido por institui-
ção de ensino reconhecida pelo Ministé-
rio da Educação. Salário: R$2.273,71.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Curso Com-
pleto de Nível Médio Técnico (antigo se-
gundo grau profissionalizante) com habili-
tação específica e registro no respectivo
órgão de classe. Salário: R$2.273,71.
TÉCNICO DE CONTABILIDADE: Curso Com-
pleto de Nível Médio Técnico (antigo se-
gundo grau profissionalizante) com habili-
tação específica e registro no respectivo
órgão de classe. Salário: R$2.273,71.

NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO: Diplo-
ma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Ciências Contábeis, forne-
cido por instituição de ensino superior re-
conhecida pelo Ministério da Educação, e
registro profissional no órgão de classe
competente. Salário: R$2.614,76.
ASSISTENTE SOCIAL: Curso de Gradua-
ção de Nível Superior em Serviço Social e
registro no respectivo órgão de classe
(CRESS). Salário: R$2.614,76.
AUDITOR (ÊNFASE EM CONTROLE INTER-
NO): Diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior, em
qualquer área de formação, fornecido por
instituição de ensino superior reconheci-
da pelo Ministério da Educação. Salário:
R$2.614,76.
CONTADOR: Curso Superior em Ciências
Contábeis e registro no respectivo órgão
de classe (CRC). Salário: R$2.614,76.

DOCENTE I – ARTES: Curso de Gradua-
ção de Nível Superior com Licenciatura Plena
em área profissional compatível com a dis-
ciplina de atuação. Salário: R$1.874,88.
DOCENTE I – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIO-
LÓGICAS: Curso de Graduação de Nível
Superior com Licenciatura Plena em área
profissional compatível com a disciplina de
atuação. Salário: R$1.874,88.
DOCENTE I – EDUCAÇÃO FÍSICA: Curso
de Graduação de Nível Superior com Li-
cenciatura Plena em área profissional com-
patível com a disciplina de atuação. Salá-
rio: R$1.874,88.
DOCENTE I – GEOGRAFIA: Curso de Gra-
duação de Nível Superior com Licenciatu-
ra Plena em área profissional compatível
com a disciplina de atuação. Salário:
R$1.874,88.
DOCENTE I – HISTÓRIA: Curso de Gradu-
ação de Nível Superior com Licenciatura
Plena em área profissional compatível com
a disciplina de atuação. Salário: R$1.874,88.
DOCENTE I – LÍNGUA ESTRANGEIRA - IN-
GLÊS: Curso de Graduação de Nível Su-
perior com Licenciatura Plena em área pro-
fissional compatível com a disciplina de atu-
ação. Salário: R$1.874,88.
DOCENTE I – LÍNGUA PORTUGUESA: Curso
de Graduação de Nível Superior com Li-
cenciatura Plena em área profissional com-
patível com a disciplina de atuação. Salá-
rio: R$1.874,88.
DOCENTE I – MATEMÁTICA: Curso de Gra-
duação de Nível Superior com Licenciatu-
ra Plena em área profissional compatível
com a disciplina de atuação. Salário:
R$1.874,88.
ENFERMEIRO: Curso de Graduação de Nível
Superior em Enfermagem e registro no
respectivo órgão de classe. Salário:
R$2.614,76.
FISCAL DE TRIBUTOS: Diploma devidamente
registrado de conclusão de curso de gra-
duação de nível superior em qualquer área,
fornecido por instituição de ensino supe-
rior reconhecida pelo MEC. Salário:
R$2.614,76.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Cur-
so de Graduação de Nível Superior em Me-
dicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem,
Nutrição, Arquitetura ou Medicina Veteri-
nária com registro no respectivo órgão de
classe. Salário: Salário: R$2.614,76.
FISIOTERAPEUTA: Curso de Graduação de
Nível Superior em Fisioterapia e registro

no respectivo órgão de classe. Salário: Sa-
lário: R$2.614,76.
FONOAUDIÓLOGO: Curso de Graduação
de Nível Superior em Fonoaudiologia e re-
gistro no respectivo órgão de classe. Salário:
R$2.614,76.
INSPETOR ESCOLAR: Graduação em Pe-
dagogia com Habilitação em: Supervisão
Escolar ou Educacional ou Inspetor Esco-
lar ou Administração Escolar ou Pós-Gra-
duação Lato Sensu, em nível de especia-
lização na área, com duração mínima de
360 horas semanais e, ainda, 2 (dois) anos
de efetivo exercício docente (Art. 67§1º Lei
9.394/96,LDB). Salário: R$1.874,88.
NUTRICIONISTA: Curso de Graduação de
Nível Superior em Nutrição e registro no
respectivo órgão de classe. Salário:
R$2.614,76.
ORIENTADOR EDUCACIONAL: Graduação
em Pedagogia com Habilitação em: Super-
visão Escolar ou Educacional ou Inspetor
Escolar ou Administração Escolar ou Pós-
Graduação Lato Sensu, em nível de espe-
cialização na área, com duração mínima
de 360 horas semanais e, ainda, 2 (dois)
anos de efetivo exercício docente (Art. 67§1º
Lei 9.394/96,LDB). R$1.874,88.
ORIENTADOR PEDAGOGICO: Graduação em
Pedagogia com Habilitação específica para
o cargo que concorre ou Pós-Graduação
Lato Sensu, em nível de especialização,
na área específica, com duração mínima
de 360 horas semanais e, ainda, 2 (dois)
anos de efetivo exercício docente (Art. 67§1º
Lei 9.394/96,LDB). R$1.874,88.
PEDAGOGO: Curso de Graduação de Ní-
vel Superior em Pedagogia e registro no
respectivo órgão de classe. Salário:
R$2.614,76.
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Nível
Superior em Educação Física com registro
no órgão de classe (CREF). Salário:
R$2.614,76.
PROCURADOR: Curso de Graduação de
Nível Superior em Direito e registro no res-
pectivo órgão de classe. Salário:
R$9.185,40.
PSICÓLOGO: Curso de Graduação de Ní-
vel Superior em Psicologia e registro no
respectivo órgão de classe (CRP). Salá-
rio: R$2.614,76.
TERAPEUTA OCUPACIONAL: Nível Supe-
rior em Terapia Ocupacional com registro
no órgão de classe (CREFITO). Salário:
R$2.614,76.

Secretaria Municipal de Educação
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Docente I -Artes SUPERIOR I 13
Docente I -Ciências Físicas e Biológicas SUPERIOR I 18
Docente I -Educação Física SUPERIOR I 30
Docente I -Geografia SUPERIOR I 15
Docente I -Matemática SUPERIOR I 23
Docente I -História SUPERIOR I 14
Docente I - Língua Estrangeira -Inglês SUPERIOR I 8
Docente I - Língua Portuguesa SUPERIOR I 29
Inspetor Escolar SUPERIOR I 14
Orientador Pedagógico SUPERIOR I 25
Orientador Educacional SUPERIOR I 21

Secretaria Municipal de Assistência Social
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Assistente Social SUPERIOR II 12
Profissional de Educação Física SUPERIOR II 4
Enfermeiro SUPERIOR II 2
Fisioterapeuta SUPERIOR II 5
Fonoaudiólogo SUPERIOR II 5
Nutricionista SUPERIOR II 1
Pedagogo SUPERIOR II 3
Psicólogo SUPERIOR II 12
Terapeuta Ocupacional SUPERIOR II 4

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Contador SUPERIOR II 7

Secretaria Municipal de Saúde
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Fiscal de Vigilância Sanitária SUPERIOR II 3

Controladoria Geral do Município
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Auditor (Ênfase em Controle Interno) SUPERIOR II 3

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Fiscal de Tributos SUPERIOR II 28

Controladoria Geral do Município
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Analista de Controle Interno SUPERIOR II 1

Procuradoria Geral do Município
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Procurador do Município -Nível I SUPERIOR III 3

Secretaria Municipal de Educação
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Docente II MÉDIO I 225

Secretaria Municipal de Assistência Social
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Técnico de Enfermagem MÉDIO II 4

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Técnico em Contabilidade MÉDIO II 3
Agente Administrativo MÉDIO II 40
Fiscal de Posturas e Transportes MÉDIO II 9
Fiscal de Obras e Meio Ambiente MÉDIO II 14

Controladoria Geral do Município
CARGO NÍVEL DE FORMAÇÃO / TIPO TOTAL
Técnico de Apoio ao Controle Interno MÉDIO II 5

Já estão abertas as inscrições
para concurso da Prefeitura de
Maricá, município a 60 km da
capital. A partir desta quinta, dia
9, os interessados podem preen-
cher o formulário no site da Co-
seac/UFF, organizadora.

O prazo de inscrição vai até 3
de setembro, que também é a data
limite para quitar as taxas de
R$50 para cargos de nível médio,
R$70 para os de nível superior e
R$140 para procurador. A isen-
ção pode ser solicitada até 13 de
agosto, caso o interessado seja
membro de família de baixa ren-
da e inscrito no Cadastro Único
de Programas Sociais do Gover-
no Federal, o CadÚnico.

A oferta é de 603 vagas, com
remunerações entre R$1.704,44
e R$9.185,40. Na Secretaria de
Planejamento Orçamento e

Gestão, há oportunidades para
nível médio: são 40 vagas para
agente administrativo, 14 para
fiscal de obras e meio ambien-
te, nove para fiscal de posturas
e transportes e três para técni-
co em contabilidade. Há tam-
bém 28 vagas para fiscal de tri-
butos e sete para contador, am-
bos de nível superior.

Na área da Educação, há 225
vagas para docente II, que exige
nível médio. Para nível superi-
or, há 150 para docente I em di-
versas disciplinas, 25 para ori-
entador pedagógico, 21 para ori-
entador educacional e 14 para
inspetor escolar.

Há quatro vagas de técnico de
enfermagem na Secretaria de
Assistência Social, de nível mé-
dio. Na secretaria, há também
vagas para graduados: assisten-
te social (12), profissional de
Educação Física (quatro), enfer-
meiro (dois), fisioterapeuta (cin-
co), fonoaudiólogo (cinco), nu-
tricionista (uma), pedagogo
(três), psicólogo (12) e terapeuta

educacional (quatro).
Além disso, o concurso apre-

senta vagas para técnico de apoio
ao controle interno (nível médio),
fiscal de vigilância sanitária (ní-
vel superior), auditor (nível supe-
rior), analista de controle inter-
no (nível superior) e procurador
do município (nível superior).

A prova objetiva terá questões
de acordo com o cargo. Para ní-
vel superior I e III, a aplicação
será em 30 de setembro. Já os
cargos de nível médio terão pro-
va aplicada em 14 de outubro,
enquanto a prova para os cargos
da categoria nível superior II está
prevista para 21 do mesmo mês.

Haverá ainda etapas de redação,
exame discursivo, avaliação disser-
tativa e prova de títulos, que tam-
bém são divididas conforme a fun-
ção escolhida. O concurso terá va-
lidade de dois anos, prazo que pode
ser prorrogado por mais dois anos.

Quadro de vagas

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.coseac.uff.br

GARI DA COMLURB

Professores especialistas recomendam resolver
muitos exercícios para fixar conteúdos básicosFicha de Exercícios

Resolva novo teste de Português
Eis aí um bom material para quem já estuda para

o concurso da Comlurb: são questões de Portugu-
ês, elaboradas pela professora Monica Massad, do
curso Academia de Português e Redação. Confira!

Português

TEXTO 2
Em 1917, ano da greve geral que parou São Paulo, o industrial

Jorge Street inaugurou uma vila operária que deveria servir
como laboratório e modelo para uma nova relação entre
o capital e o trabalho chamada de Vila Mariana.

01 A palavra Vila Mariana, no contexto, tem como melhor
definição:

(a) uma pequena fábrica.
(b) um conjunto de oficinas.
(c) um grupo de casas.
(d) uma vila operária.

02 Há um conjunto de adjetivos que servem para descrever,
dando características dos seres descritos; o único adjetivo
sublinhado abaixo que NÃO se encontra nesse caso é:

(a) “A vila era uma minicidade...”
(b) “As ruas eram ajardinadas”
(c) “... e as casas eram amplas.”
(d) “...aos operários uma vida digna”

03 Assinale a opção incorreta quanto à concordância nominal
(a) As cartas seguem anexas
(b) Os rapazes estão alertas
(c) Comprou camisas rosa-choque
(d) A moça mesma fez a canção
(e) Estão quites com o serviço militar

04 “Eu possa me dizer do amor (que tive): Que não seja imortal,
posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure.”

Nos versos acima, o autor fale sobre a
(a) Efemeridade do amor
(b) Durabilidade do amor
(c) Superficialidade do amor
(d) Intensidade do amor
(e) Ausência do amor

05 “Este era o pior aluno”. O pronome destacado classifica-
se como:

(a) Adjetivo demonstrativo
(b) Substantivo demonstrativo
(c) Substantivo indefinido
(d) Pessoal reto

06 Na escada, havia mulheres muito sérias aguardando serem
chamadas.

No trecho acima, há a presença de:
(a) 2 substantivos
(b) 5 verbos
(c) 3 adjetivos
(d) 1 substantivo

07 – Pois eu engoli mesmo. – comentou ela, intransigente.
 O sinônimo mais adequado para a palavra sublinhada no trecho

acima é:
(a) Impaciente (b) Indecisa
(c) Inflexível (d) Debochada

08 Qual das palavras SUBLINHADAS a seguir é um adjetivo?
(a) ficamos aguardando revelação parcial.
(b) Pode ter ficado na garganta
(c) Peguei-a no colo
(d) eu não estava para graças.

09 Quando afirmamos: “-Estou disposto para o trabalho”,
temos o mesmo significado de:

(a) Estou animado para o trabalho.
(b) Estou desanimado para o trabalho.
(c) Não tenho vontade de trabalhar.
(d) Estou mal arrumado para o trabalho.

10 Assinale a única afirmação escrita CORRETAMENTE:
(a) Preciso me arrumar antes de inicia o trabalho.
(b) Preciso se arrumar antes de iniciar o trabalho.
(c) Preciso me arrumar antes de iniciar o trabalho.
(d) É preciso arrumarsse antes de inicia o trabalho.

11 Assinale a única afirmação escrita INCORRETAMENTE:
(a) A revista é para eu ler.
(b) O livro é para mim ler.
(c) O almoço é para eu fazer.
(d) O lápis é para eu escrever.

12 Assinale a única afirmação escrita INCORRETAMENTE:
(a) As frutas custam 6 reais cada dúzia.
(b) As camisetas custam 12 reais cada uma.
(c) Os pães de fôrma custam 4 real cada um.
(d) Cada chocolate custa 1 real.

13 Assinale a única afirmação escrita INCORRETAMENTE:
(a) Vamos organisar a festa?
(b) A torcida de repente começou a vaiar.
(c) Ele ficou frustrado com a negativa.
(d) Não admito privilégios.

14 Assinale a alternativa que apresenta somente palavras
polissílabas.

(a) Caetano – Paraguai - adquirir
(b) psicologia – brasileiro – aristocracia
(c) dinheiro – exceto - outono
(d) aquela – admitir- aplicação

15 Em qual alternativa há uma palavra escrita errada?
(a) almejar – alizar – mugir
(b) rejeitar – seduzir – beleza
(c) empresa – laje – agitação
(d) fingimento – dosagem – esperteza

16 Marque a alternativa em que todas as palavras estão
corretamente acentuadas.

(a) jabutí – fogaréu – zíper
(b) atraído – bíblico – errôneo
(c) fúnebre – mêses – caído
(d) carretéis – ímpar - côres

Gabarito comentado
01 D.Vila Mariana é o nome da vila operária.

02 D. O adjetivo neste caso está indicado o modo de vida que
ser desejaria ter.

03 B. A palavra alerta é invariável, pois não se trata de uma
adjetivo que concorda com o substantivo.Não existe
alertas neste contexto sintático.A forma correta é alerta.

04 A. O trecho”Mas que seja infinito enquanto dure” mostra
a efemeridade do amor , pois ele acaba.

05 B. O pronome este neste contexto sintático classifica-se como
substantivo demonstrativo, pois substitui um nome.

06 A. Na escada, havia mulheres muito sérias aguardando
serem chamadas. No trecho acima, há a presença de 2
substantivos.

07 C. Uma pessoa intransigente é aquela que é inflexível.

08 A. O adjetivoparcial  modifica o substantivo revelação.

09 A. Estar disposto para algo é o mesmo que estar animado.

10 C. Preciso me arrumar para antes de iniciar o trabalho. O
verbo arrumar deve terminar com a forma AR característica
da 1ª conjugação.

11 B. O pronome pessoal oblíquo mim não faz ação alguma. O
correto é o pronome pessoal reto eu para fazer a ação.

12 C. Os pães de fôrma custam 4 real cada um. O numeral deve
concordar com o verbo em número e pessoa e , portanto,
a forma correta seria custam 4 reais.

13 A. O verbo organizar deve ser escrito com letra Z.

14 B. psicologia – brasileiro – aristocracia são polissílabos,
ou seja, apresentam mais de 4 sílabas.

15 A. almejar – alizar – mugir . O verbo alisar deve ser escrito com S.

16 B. A resposta correta é atraído (hiato tônico de I– bíblico
(proparoxítona)– errôneo (paroxítona terminada em ditongo
oral crescente).

Comlurb: concurso é opção
para superar o desemprego

Motivos não faltam para a ex-
pectativa de abertura dessa sele-
ção. A começar pelos requisitos:
idade a partir de 18 anos e ter
concluído o 5º ano do Ensino
Fundamental (antiga 4ª série).
Com isto, o número de pessoas
que poderá se inscrever na sele-
ção aumentará. Em compensa-
ção, a concorrência será maior.

No último concurso, por
exemplo, aberto em 2014, havia
79.943 candidatos às 100 vagas
iniciais, o que representou 799
participantes disputando cada
uma das oportunidades. Por isso
é importante se preparar desde
já, para obter uma boa classifi-
cação e ser chamado pela
Comlurb. Para te ajudar nos
estudos, FOLHA DIRIGIDA pu-
blica nesta página um teste de
Língua Portuguesa.

Essa disciplina já está certa no
novo concurso. A dúvida é se ha-
verá também perguntas de Mate-
mática ou não. No edital de 2014
(último de gari da Comlurb), o

conteúdo programático de Lín-
gua Portuguesa constou dos se-
guintes assuntos: compreensão de
texto; sinônimos e antônimos;
ortografia; plural e feminino dos
substantivos e adjetivos; prono-
mes pessoais; verbos e concordân-
cia verbal e nominal. O organi-
zador foi o IBFC.

Além dessa etapa, o concur-
so da Comlurb terá ainda um
teste físico, que deverá ser com-
posto pelos mesmos exames da
seleção passada. Naquele ano, os
candidatos foram submetidos a
flexão de cotovelos e flexão ab-
dominal, corrida de ir e vir e
corrida de 12 minutos.

Outro atrativo do concurso da
Comlurb é a remuneração, con-
siderando que gari é uma função
de nível fundamental: R$2.701,20.
O valor é composto pelo venci-
mento-básico de R$1.422,23, au-
xílio-alimentação de R$709,80 e
gratificação de insalubridade, de
R$568,97. O regime de admissão
é o celetista.

Em tempos de crise financei-
ra e desemprego, ter um empre-
go público é o sonho de milha-
res de pessoas. Por isso, um dos
concursos mais aguardados é o de
gari da Companhia Municipal de
Limpeza Urbana do Rio de Janei-
ro (Comlurb), cujo edital está
previsto para este semestre.

Por meio desse concurso será
formado um banco de reserva
com até mil garis. A principal
pendência no momento é a
autorização do prefeito Marce-
lo Crivella. Somente quando o
Poder Executivo municipal der
o sinal verde para a abertura
dessa seleção é que a Comlurb
poderá dar prosseguimento aos
preparativos desse concurso.
Um dos detalhes principais é a
escolha da organizadora.
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Polícia Civil prepara novos
concursos para cinco cargos

OOOOOPORPORPORPORPORTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDADEADEADEADEADE     | Há vagas de inspetor, delegado e perito criminal

Também há vagas
para auxiliar em
necropsia e técnico
em necropsia

PPPPPERSPECTIVERSPECTIVERSPECTIVERSPECTIVERSPECTIVAAAAA     | Informação foi passada à FOLHA DIRIGIDA pela Seop

Guarda-Niterói: Coseac é
a organizadora mais cotada
Concurso está
confirmado. Cargo
exige apenas o
ensino médio

INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL

Professores especialistas em concursos são
unânimes: candidatos devem estudar comFicha de Exercícios

Avalie os seus conhecimentos
Quem já está estudando para o concurso de

inspetor da Polícia Civil do  Rio já pode testar seus
conhecimentos com esse teste especial de Lín-
gua Portuguesa. O gabarito está no final.

Língua Portuguesa

01 Apesar do problema apontado na questão anterior, em “Tornar
Visível os Invisíveis”, pode-se afirmar que o termo “visível”
sintaticamente exerce a função de:

(a) sujeito simples. (b) predicativo do objeto.
(c) objeto direto. (d) predicativo do sujeito.
(e) adjunto adnominal.

02 Assinale a alternativa que contenha palavras do texto acen-
tuadas, corretamente, pelo mesmo motivo.

(a) “histórias” e “prêmio”.
(b) “pública” e “experiência”.
(c) “já” e “visível”.
(d) “invisíveis” e “Belém”.
(e) “situação” e “educação”.

03 A construção de um texto claro e conciso pode se dar por
meio de diversos mecanismos, como a elipse, por exem-
plo. Em qual dos trechos a seguir ocorre elipse do sujeito?

(a) O projeto deu tão certo que venceu a oitava edição do Prê-
mio Vivaleitura [...].

(b) Tem gente que termina a faculdade com 60, né?.
(c) Eu vinha andando na rua e eles sempre me abordavam pe-

dindo dinheiro.
(d) Em um ano, o projeto já levou mais de 60 pessoas para a

biblioteca.
(e) Quero ser um bom advogado, pretendo ser.

04 No primeiro qua-
drinho, o acento indica-
tivo de crase em “à bi-
blioteca” justifica-se:
(a) pela fusão da pre-
posição regida pelo
verbo “devolver” com
o artigo que precede o
substantivo “bibliote-
ca”.
(b) pela regência do
verbo “devolver”, que
exige tanto uma prepo-
sição quanto um arti-
go definido.
(c) pela fusão da pre-
posição regida pelo
verbo “devolver” com
o pronome que prece-

de o substantivo “biblioteca”.
(d) pelo fato de a biblioteca ser conhecida, o que exige o em-

prego obrigatório da preposição “a” antecedendo “bibliote-
ca”.

(e) pela fusão de dois artigos, um regido pelo verbo “devolver”
e outro que acompanha o substantivo “biblioteca”

05 Exercem sintaticamente a mesma função que “me”, em
“me interrogar” e “me bater”, correta e respectivamente,
os termos:

(a) “de multa” e “uma confissão”.
(b) “o livro” e “agora”.
(c) “piores” e “alguns bibliotecários”.
(d) “dois dias” e “meus joelhos”.
(e) “lo” e “à biblioteca”

06 Assinale a alternativa que contenha, correta e respectiva-
mente, a classificação morfológica de “que”, em “Que
farão comigo?” e “Terá que pagar cinco cruzados”.

(a) Conjunção e conjunção.
(b) Pronome e conjunção.
(c) Preposição e pronome.
(d) Pronome e preposição.
(e) Advérbio e pronome.

07 No trecho “[...] pensei que as consequências seriam bem
piores!”, existe uma oração __________.

Assinale a alternativa que complete, corretamente, a lacuna
acima.

(a) subordinada adverbial.
(b) coordenada aditiva.
(c) subordinada substantiva.
(d) coordenada assindética.
(e) subordinada adjetiva

08 Quando tratamos de classificação morfológica, há dez classes
gramaticais que as palavras podem representar. Mais co-
mumente, determinada palavra é representante de uma
classe gramatical específica. Existem casos, porém, de
palavras que mesclam, nelas mesmas, mais de uma clas-
se gramatical.

Assinale, entre as alternativas, uma em que a palavra destaca-
da seja representativa de mais de uma classe gramatical,
considerando-a no contexto em que aparece.

(a) Se pensarmos bem, a Química está em quase tudo o que
vemos no nosso cotidiano.

(b) Se pensarmos bem, a Química está em quase tudo o que
vemos no nosso cotidiano.

(c) Diariamente – ou quase diariamente – todos nós usamos
produtos de limpeza, cosméticos, cozinhamos.

(d) O fermento, seu modo de funcionamento na hora de fazer
crescer a massa, os processos que levam uma mistura de
ingredientes secos e molhados a se transformar em um
alimento macio […].

(e) […] sem gosto de farinha e (se tudo der certo) de sabor
agradável, que em nada lembra o gosto da farinha crua.

09 Releia o trecho abaixo, retirado do texto:

“Assim como as demais ciências exatas, ela nos é apresenta-
da como algo distante, difícil, um obstáculo a ser vencido, um
problema a ser resolvido com paciência e perseverança.”

Sobre o termo destacado, pode-se concluir corretamente que:
(a) é termo integrante da oração, já que não pode ser retirado

sem prejuízo para o sentido; funciona como complemento
do verbo.

(b) é termo integrante da oração, já que foi utilizado apenas
para acrescentar informações supérfluas; funciona como
agente da passiva.

(c) é termo acessório da oração e adiciona circunstância de
modo; classifica-se como adjunto adverbial.

(d) é termo essencial da oração, já que, no caso de voz passi-
va, atua como sujeito paciente posposto.

(e) é termo acessório da oração, já que apenas adiciona cir-
cunstância de causa; funciona como predicado nomina

10 Mas não é assim que pensamos a Química. Assim como
as demais ciências exatas, ela nos é apresentada como
algo distante, difícil, um obstáculo a ser vencido, um pro-
blema a ser resolvido com paciência e perseverança. Isso
só traz prejuízos: o aluno se sente obrigado a 1 aprender,
o professor se sente desestimulado a 2  ensinar e, por fim,
o jovem termina o Ensino Médio com a certeza de que as
ciências exatas, dentre elas a 3 Química, são apenas dis-
ciplinas que exigem o treino mecânico, a 4 repetição e o
cálculo.

(a) 1 - preposição; 2 - preposição; 3 - artigo;
4 - artigo.

(b) 1 - pronome; 2 - preposição; 3 - preposição;
4 - pronome.

(c) 1 - artigo; 2 - artigo; 3 - pronome; 4 - pronome.
(d) 1 - artigo; 2 - pronome; 3 - substantivo;

4 - preposição.
(e) 1 - pronome; 2 - preposição; 3 - preposição;

4 - artigo.

Gabarito
01 B|02 A|03 E|04 A|05 D|06 D|07 C|08 B|09 C10 A|

O concurso da Polícia Civil
do Estado do Rio de Janeiro (PC-
RJ) terá 96 vagas, sendo a mai-
or oferta (50 delas), para ins-
petor. Esse cargo exige nível su-
perior em qualquer área, além
de carteira de habilitação na ca-
tegoria B. Os ganhos atuais são
de R$5.809,58, já incluindo os
R$264 de auxílio-alimentação.
A corporação trabalha para que
o edital seja publicado até o fi-
nal deste ano. Portanto, quem
vai concorrer a essa função
deve começar os estudos o
quanto antes.

Uma das maneiras de se pre-
parar é refazer as questões da
última prova para inspetor, re-
alizada em 2012 e organizada

pela Fundação Euclides da Cu-
nha (Fundec). Das 100 pergun-
tas cobradas, 13 foram de Di-
reito Penal, Legislação Penal e
Processual Penal Especial, o que
corresponde a 13% do exame.
Para o especialista Marcus Sil-
va, essa disciplina teve um peso
significativo.

Ele atenta, no entanto, que
existe um espaço de tempo gran-
de entre a última prova, aplica-
da há seis anos, e o concurso de
2018. “Há uma defasagem em
relação à Legislação Especial,
porque muita coisa mudou. Os
candidatos devem ficar atentos
ao lapso temporal que foi pre-
enchido por novas legislações”,
salienta o especialista.

Para realizar essa atualização
em Direito Penal e suas legisla-
ções, a recomendação de Mar-
cus Silva é refazer outras provas
também. “Procure por questões
de várias bancas e de outros con-

cursos para policiais civis pelo
país. O que importa, nesse mo-
mento, é o conteúdo”.

Além das vagas de inspetor, a
Polícia Civil contratará seis auxi-
liares de necropsia (R$4.174,34),
quatro técnicos em necropsia (ní-
vel médio; R$4.885,31), 16 dele-
gados (R$18.157,73; graduação em
Direito) e 20 peritos legistas
(R$7.827,33; 3º grau em Medi-
cina, Odontologia, Farmácia ou
Química).

Os procedimentos para a
abertura dos concursos já fo-
ram iniciados. De acordo com
fontes ligadas à corporação, o
processo para escolha da ban-
ca organizadora está em defi-
nição. A tendência é que a ins-
tituição seja escolhida por li-
citação e não mais por dispen-
sa, como aconteceu nos últi-
mos anos. Um processo licita-
tório será realizado para cada
cargo autorizado.

Prosseguem até 17 de agosto
as inscrições para o concurso da
Câmara de Barra Mansa, cida-
de do interior do Estado do Rio.
São 30 vagas, sendo 16 imedia-
tas e 14 em cadastro de reserva,
em cargos de todos os níveis de
escolaridade. Para todos, a car-
ga é de 40 horas. Com exigên-
cia de nível fundamental há
uma oportunidade para auxili-
ar de serviços gerais e uma para
vigia, ambas em cadastro. As
remunerações são de
R$1.084,16.

O edital do concurso passou
por retificações. As alterações
são referentes ao exame de títu-
los e aos requisitos para se can-
didatar a cargos de nível supe-
rior. De acordo com a retifica-
ção, os candidatos ao cargo de
oficial de almoxarifado também
serão avaliados por exame de
títulos, de caráter classificatório.
Para realizarem essa etapa do
concurso, os concorrentes deve-

Câmara de Barra Mansa
retifica edital do concurso

CCCCCRRRRRONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMA     | Inscrições seguem abertas até o próximo dia 17

Oferta é de 30 vagas,
das quais 16 imediatas
e 14 para formação de
cadastro de reserva

rão conseguir a classificação na
prova objetiva, ou seja, 50% dos
pontos. A íntegra das retificações
pode ser acessada na FOLHA
DIRIGIDA Online.

Os demais cargos que realiza-
rão os exames de títulos são:
contabilista do controle inter-
no; procurador; supervisor de
secretaria, oficial administrati-
vo, oficial de arquivo, oficial de
almoxarifado, contador; super-
visor de tesouraria, analista de
tesouraria, supervisor do depar-
tamento de recursos humanos,
analista de recursos humanos,
analista de compras licitação e
contratos, analista de informá-
tica e secretário de atas.

O concurso também oferta
vagas para cargos que exigem
nível médio. São duas imedia-
tas para auxiliar administrativo
e uma para telefonista, além de
cadastro para auxiliar de secre-
taria, auxiliar de protocolo, re-
cepcionista, operador de som e
motorista com CNH C. Há tam-
bém uma vaga imediata para
operador de som, câmera e ra-
diodifusão, que exige técnico em
Radiodifusão. Os ganhos são de
R$1.355,20 e R$1.829,52.

Além de duas vagas para ana-
lista de compras, licitação e con-
tratos, de nível superior, o con-
curso apresenta uma vaga para
cada cargo de analista de tesou-
raria, analista de recursos huma-
nos, analista de informática,
contabilista de controle interno,
contador, procurador, oficial de
arquivo, oficial de patrimônio,
oficial de almoxarifado e secre-
tário de atas. Os vencimentos
chegam a R$2.469,86.

Também para graduados há
cadastro para auxiliar de asses-
soria de imprensa, oficial de atas,
oficial administrativo, oficial de
livros, supervisor de secretaria,
supervisor de tesouraria e super-
visor de departamento de recur-
sos humanos. Os servidores re-
cebem R$2.469,86.

As inscrições podem ser rea-
lizadas no site do INCP. É neces-
sário quitar a taxas de R$20 para
nível fundamental, R$40 para
médio e R$50 para superior. A
prova está prevista para 21 de
outubro.

Ao que tudo indica, a Coseac/
UFF deverá ser a organizadora
do concurso da Guarda Muni-
cipal de Niterói. Isto porque a
Diretoria de Ensino e Pesquisa
da Secretaria de Ordem Públi-
ca (Seop) da cidade informou,
na última terça, 7, que essa é a
banca mais cotada para ficar à
frente da seleção. Essa institui-
ção organizou o concurso pas-
sado da guarda, aberto em 2014.

O processo de escolha da or-
ganizadora foi iniciado há al-
guns meses, mas como o ter-
mo de referência do concurso
teve de ser refeito, esta etapa
sofreu um atraso, e no momen-
to não tem previsão de ser con-
cluída. A boa notícia é que,
apesar da demora, a seleção
segue confirmada para este
segundo semestre.

Inicialmente seriam ofereci-
das 419 vagas imediatas para
ambos os sexos, conforme infor-
mação do secretário municipal
de Ordem Pública, Gilson Cha-
gas, em meados do ano passa-
do. A meta era que esse quanti-
tativo previsto do novo concur-
so fosse somado ao então efeti-
vo de guardas municipais em
Niterói - 581 servidores -, para
que a corporação chegasse a ter
mil guardas até 2020, que é o teto
estipulado em lei.

Porém, no primeiro termo de
referência da seleção, ao qual
FOLHA DIRIGIDA teve acesso,
constava a oferta de 240 vagas.
Mas como o documento está
sendo elaborado novamente, há
a possibilidade de o quantitati-
vo mudar. Em maio, o diretor de
Ensino e Pesquisa da Secretaria

SERVIÇO
www.incpconcursos.org.br
www.folhadirigida.com.br

de Ordem Pública de Niterói,
Francisco Lima Torres, destacou
à FOLHA DIRIGIDA que a in-
tenção era que o edital viesse
com a oferta inicial, de 419 opor-
tunidades.

Os requisitos da carreira de
guarda municipal de Niterói,
são: nível médio completo, car-
teira de habilitação na catego-
ria B e altura mínima de 1,60m
(mulheres) ou 1,70m (homens).
A remuneração inicial é de
R$2.796,80, que já inclui o au-
xílio-alimentação, de R$185, e
o auxílio-transporte, de R$196.

Este valor total ainda pode
aumentar para R$5.496,80, caso
o guarda trabalhe em regime de
plantões nos dias de folga. Os
servidores poderão realizar até
12 plantões por mês, e com isso
receber R$150 (por plantão de
oito horas) ou R$225 (pelo tra-
balho de 12 horas).

Outra boa notícia para os con-
correntes que desejam antecipar
os estudos é que o próximo edi-
tal não deverá sofrer grandes
alterações na estrutura, se com-

parado ao último. Na seleção
passada, os candidatos foram
submetidos a provas objetivas,
exame antropométrico, teste
físico, avaliação psicotécnica,
exame médico e investigação
social e documental, além do
curso de formação.

De acordo com Francisco
Torres, o que pode mudar é o
conteúdo programático. “É
muito provável que haja a inclu-
são, por exemplo, do Estatuto
Geral das Guardas (Lei 13.022/
14), que não caiu no concurso
passado. Além disso, não está
descartada a inclusão ou a exclu-
são de outros assuntos”, desta-
cou.

A parte de múltipla escolha foi
composta por questões de Lín-
gua Portuguesa (30 questões),
Conhecimentos Básicos em
Direito Constitucional, Direito
Administrativo, Legislação de
Trânsito Brasileira, Legislação
Municipal (50), Conhecimen-
tos Básicos de Informática (dez)
e Conhecimentos do Município
de Niterói (dez).

A Polícia Militar do Estado do
Rio (PM-RJ) pode divulgar edi-
tal do concurso para oficial este
mês. A seleção terá 37 vagas e
selecionará os candidatos para
realizar o Curso de Formação de
Oficiais (CFO). Para se inscrever,
o interessado precisará ter até 30
anos e ser bacharel em Direito.

Oficialmente, a corporação
informou que o prazo máximo
para a publicação do edital é até

PM prepara concurso para
oficiais. Oferta de 37 vagas

EEEEESCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDADEADEADEADEADE| É preciso ter bacharelado em Direito para participar

Corporação espera
divulgar edital até, no
máxim, o final do
mês de setembro

o fim de setembro. Entretanto,
a FOLHA DIRIGIDA foi infor-
mada que o edital já está qua-
se pronto e pode sair antes,
ainda em agosto.

Caso o documento seja divul-
gado em agosto, a tendência é que
a seleção seja iniciada em outu-
bro, pois é preciso ter um prazo
de 60 dias entre a publicação e
as primeiras provas. De acordo
com a Polícia Militar, a expecta-
tiva é que o curso de formação
comece no início de 2019.

O curso terá duração de dois
anos. Após a conclusão, os apro-
vados iniciarão na Polícia Mili-
tar do Rio de Janeiro na gradua-
ção de segundo-tenente. A remu-

neração será de R$7.605,10.
O concurso foi autorizado pelo

governador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão, no último mês.
A autorização foi publicada no
Diário Oficial do Estado no dia
27 de julho.

Os interessados já podem ini-
ciar seus estudos através do edi-
tal do último concurso, realiza-
do em 2017. Na época, os candi-
datos foram selecionados por
prova objetiva e redação. A ava-
liação objetiva contou com 15
questões de Direito Administra-
tivo, 15 de Direito Constitucio-
nal, 15 de Direito Penal, dez de
Direito Processual Penal e cinco
de Direito Penal Militar.

Guarda Municipal de Niterói realizará concurso para reforçar seus quadros

A
R

Q
U

IV
O



FOLHA DIRIGIDA
9 a 15 de agosto de 201810 PREFEITURAS

Uerj está cada vez mais
próxima de divulgar edital

DDDDDAAAAATTTTTASASASASAS|Inscrições já têm prazo definido. Serão 120 vagas

Seleção é para o
cargo de técnico em
Enfermagem. Iniciais
de R$3.550 mensais

Uerj pretende realizar concurso para o cargo de técnico em Enfermagem

Interessados em vagas de téc-
nico de enfermagem terão boas
oportunidades no concurso da
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj). A expectativa
é que o edital seja publicado
neste mês de agosto. O concur-
so terá 120 vagas para técnico
universitário médio II - técnico
em enfermagem.

Entre os requisitos para se
candidatar, estão: ter curso de
nível médio/técnico na área de
enfermagem e ter registro no
Conselho Regional de Enferma-
gem (Coren). As inscrições po-
derão ser realizadas entre 10 de
setembro e 19 de outubro no site
do Centro de Produção da Uni-
versidade do Estado do Rio de
Janeiro (Cepuerj).

Caso não tenha acesso à inter-
net, o futuro candidato pode rea-
lizar a inscrição na própria Uerj,
de forma presencial. A previsão
é que as primeiras provas sejam
realizadas em janeiro de 2019.

Atualmente, o edital está em fase
de finalização. De acordo com o
setor de Coordenação de Concur-
sos da Uerj, o que falta é a defini-
ção do cronograma de provas e dos

locais de atuação. No momento,
dois locais já foram confirmados:
o Hospital Universitário Pedro
Ernesto (Hupe) e a Policlínica Pi-
quet Carneiro. Ambos são vincu-
lados à universidade.

Além disso, o setor de Coorde-
nação de Concursos também
confirmou remuneração do car-
go. Os técnicos de enfermagem
receberão R$3.550 para 30 ho-
ras semanais. O valor soma o
vencimento básico de R$3.150
ao auxílio-alimentação de R$400.
Dependendo do local de traba-
lho, haverá adicionais de pericu-
losidade e/ou de insalubridade.

O último concurso da Uerj
para técnico em enfermagem foi

realizado em 2010. Esta seleção
também foi organizada pelo
Cepuerj. Na época, os candida-
tos fizeram 80 questões na ava-
liação objetiva. Foram 20 de
Língua Portuguesa, dez de Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e
50 de Conhecimentos Específi-
cos. Houve ainda segunda eta-
pa, constituída de exame médi-
co e entrega da documentação.

Serviço
Edital: www.cepuerj.uerj.br
Atendimento Presencial: Rua

São Francisco Xavier, 524, 1º
andar, bloco A, sala 1.006, Ma-
racanã-RJ (segunda a sexta, de
10h às 16h)

O edital do concurso da Prefei-
tura de Porto Real, no sul do esta-
do do Rio de Janeiro, deve sair na
próxima semana. Em publicação,
em 1º de agosto, a prefeitura de-
clarou que “a empresa vencedora
da licitação publicará o edital do
concurso em até 15 dias”. Neste
mesmo dia, ocorreu a assinatura
do contrato entre a banca organi-
zadora RBO Serviços Público e Pro-
jetos Municipais e o município.

A seleção terá 139 vagas imedi-
atas nas áreas de saúde, educação,
esporte e administrativa, assim
como cadastro de reserva. De acor-

Porto Real divulga edital
do concurso nos próximos dias

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA|São 139 vagas, distribuídas por quatro áreas

do com o projeto básico do con-
curso, haverá 48 vagas para docente
I, com cadastro nas áreas de Edu-
cação Infantil (46), Ensino Funda-
mental (duas) e Educação Especi-
al (cadastro de reserva). A remu-
neração será de R$2.028,70 para 22
horas semanais.

Já docente IV, que exige nível
superior, terá 17 vagas. Serão
contempladas oportunidades nas
áreas de Artes, Ciências, Educa-
ção Física, Geografia, História,
Língua Inglesa, Língua Portugue-
sa, Matemática. O edital também
contemplará o cargo de orienta-
dor pedagógico. Os servidores re-
cebem R$2.535,88 para 20 ho-
ras. Há ainda uma vaga para se-
cretário escolar, que recebe
R$1.593,99 para 40 horas. A vaga
é destinada a interessados com

nível médio/técnico.
Na área da Saúde, há 45 vagas

para médico em diversas especia-
lidades, duas para dentista, quatro
para enfermeiro, quatro para far-
macêutico, quatro para fisioterapeu-
ta, duas para fonoaudiólogo, duas
para nutricionista, quatro para psi-
cólogo, uma para terapeuta ocupa-
cional. As remunerações variam
entre R$2.535,88 e R$7.100,45, de
acordo com o cargo.

Haverá ainda formação de ca-
dastro de reserva para a área ad-
ministrativa. As oportunidades
serão para auditor tributário, que
recebe R$5.071,76 para 40 horas.
As exigências são de curso supe-
rior de Ciências Contábeis, Ad-
ministração, Economia ou Direi-
to, assim como registro no Con-
selho de Classe.

O edital do concurso para
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) do Rio de Janei-
ro está em análise no Viva Rio e
pode ser aprovado em breve. O
Instituto Nacional de Seleções
e Concursos (Selecon), organi-
zador, já finalizou o edital e
encaminhou para a organização
social. Agora, o Viva Rio irá ve-
rificar se há algum ajuste a ser
feito no documento. Caso não
seja necessário realizar altera-
ções, a publicação do edital po-
derá ocorrer nos próximos dias.

Viva Rio: edital para UPAs
já está em fase de aprovação

TTTTTENDÊNCIAENDÊNCIAENDÊNCIAENDÊNCIAENDÊNCIA|Expectativa é divulgação nos próximos dias

O objetivo da seleção é prover
144 vagas de nível fundamental
e médio nas UPAs de Irajá, Ilha
do Governador, Engenho Novo,
Maré e Penha. Apesar de não ter
divulgado o número de vagas por
cargo, o Viva Rio confirmou que
as oportunidades serão para au-
xiliar de serviços gerais, encarre-
gado de higienização, porteiro,
supervisor administrativo e ope-
racional de portaria.

O Viva Rio administra seis
UPAs em cogestão com o Go-
verno do Estado do Rio de Ja-
neiro e outras duas com a Pre-
feitura do Rio. Entretanto, os
aprovados no concurso serão
funcionários da organização e
não terão vínculo com o Gover-
no ou a Prefeitura.

Com isso, os profissionais não
serão contratados pelo regime
estatutário, que garante estabi-
lidade. A contratação será pelo
regime celetista, que assegura be-
nefícios como Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (FGTS)
e seguro desemprego.

Esta não será a primeira se-
leção para estas unidades de
atendimento, administradas
pelo Viva Rio. Este ano, em
março, a organização abriu
concurso para os cargos de au-
xiliar administrativo, copeiro,
maqueiro, técnico de enferma-
gem, enfermeiro, técnico de
laboratório e médico. Na épo-
ca, a seleção foi realizada em
etapas de prova objetiva e ava-
liação de títulos.

Oferta será de 144
vagas, em cargos que
exigem níveis
fundamental e médio

Terminou na última quarta-
feira, dia 8, o prazo inicial esti-
pulado para que a Prefeitura de
Queimados contratasse a orga-
nizadora do concurso para pro-
fessores efetivos. A data consta
no Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) firmado entre a
administração da cidade e o Mi-
nistério Público do Estado, na
data em que o documento foi
assinado, 8 de junho.

Conforme consta no documen-
to, a prefeitura teria 60 dias, con-
tados a partir da assinatura do
contrato, para escolher a banca, por
meio de licitação. Caso já tenha
sido escolhida, é muito provável
que o nome da vencedora seja
anunciado muito em breve.

O documento também infor-
ma que o edital terá de ser pu-
blicado em até 120 dias após a
assinatura do termo (ou seja, até
8 de outubro). A tendência é
que este prazo seja cumprido,
já que, no fim de julho, o secre-
tário de Educação de Queima-
dos, Lenine Lemos, enfatizou
que “os interessados já podem
começar a se preparar para o
concurso público, pois o edital

Queimados: próximo passo
é definir a organizadora

CCCCCARGOSARGOSARGOSARGOSARGOS|Seleção será feita para professor

deve sair nos próximos meses”.
O principal objetivo deste

concurso será substituir profis-
sionais temporários por servi-
dores efetivos no ano letivo de
2019. No mês passado a prefei-
tura abriu uma seleção tempo-
rária para professor, a fim de
sanar parte da carência de pes-
soal neste semestre. Os 57 apro-
vados atuarão, em princípio, até
o fim de janeiro do ano que vem.
No entanto, os contratos pode-
rão ser prorrogados até maio de
2019, a critério da prefeitura.

O TAC aponta o atual déficit no
magistério da cidade, havendo
hoje 106 vagas em aberto de pro-
fessor II, além de três de docente
I, nas disciplinas de Português,
Geografia e Educação Física. Os
futuros selecionados terão seus
conhecimentos testados, no novo
concurso, por meio de provas
objetivas, discursivas e práticas,
além de análise de títulos.

A futura seleção terá mais eta-
pas do que o concurso passado
para o magistério, de 2012, que
foi organizado pelo Cepuerj.
Naquele ano, houve apenas ava-
liação objetiva e de títulos.

O segundo semestre de 2018
trouxe a volta de concursos im-
portantes no Estado do Rio de Ja-
neiro. Surpreendendo muitos
concurseiros, Polícia Civil-RJ e
Uerj abrirão os seus concursos
públicos. Mas, será mesmo que
a crise de 2014 terminou e as
seleções no estado voltarão a
acontecer? Para responder essa
pergunta, FOLHA DIRIGIDA traz
o que diz o Regime de Compro-
misso para recuperação fiscal fir-
mado entre o Rio e a União e que
restinge os concursos no estado.

O inciso 5° da 6° cláusula do
documento ressalta que está proi-
bida a realização de concursos pú-
blicos na Administração Estadual.
Porém, há exceções no texto. O ter-
mo especifica que os concursos po-
derão ser realizados em dois casos:
Substituição de cargos de chefia e de
direção que não acarretem aumen-
to de despesas e, ainda, por conta de
Vagas decorrentes de vacâncias de
cargos efetivos ou vitalícios de car-
reiras típicas do Estado.

O termo também destaca que
não deve haver aumento, reajus-
te ou adequação de remuneração
dos membros de Poder ou de
órgão, de servidores e emprega-
dos públicos e militares. O rea-

RJ: saiba como regime de
recuperação afeta concursos

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA     | Algumas seleções podem ocorrer

juste só poderá ser concedido em
casos de decisão judicial, previ-
são legal ou contratual. O esta-
do também não pode alterar es-
truturas de carreira que impli-
quem no aumento de despesa.

Entre os concursos do Estado do
Rio de Janeiro que podem ser aber-
tos em meio ao acordo com a União
estão os das polícias Civil e Mili-
tar, por integrarem o setor da Segu-
rança, Uerj, por ser da Educação, e
Secretaria de Fazenda, no cargo de
auditor-fiscal, por ser da área de fis-
calização, além da Saúde.

Entre os confirmados até ago-
ra constam apenas Polícia Civil-
RJ, que abrirá 96 vagas de auxi-
liar e técnico de necropsia, ins-
petor, perito legista e delegado,
e Uerj, para 120 vagas de técni-
co de enfermagem. Já no grupo
dos concursos previstos desde
2014 e que permanecerão sem
previsão estão PGE-RJ e Age-
transp, de áreas que não são
consideradas exceções.

O Regime tem um prazo de
vigência de três anos, podendo ser
prorrogado por igual período. Ou
seja,  o acordo está previsto para
ser encerrado em setembro de
2020, podendo ser prorrogado
por mais três anos.

A contratação temporária para
a Polícia Militar e os Bombeiros
do Rio de Janeiro está entre as
metas do Plano Estratégico do
Gabinete de Intervenção Federal
(GIF), publicado no dia 20 de
julho. O objetivo é contratar pro-
fissionais por no máximo oito
anos para atuarem na área meio,
como nas atividades administra-
tiva e da saúde. A proposta não
visa a abertura de concurso de
temporários para área fim dos
órgãos de segurança, como o pa-
trulhamento das ruas.

Rio estuda concursos para
temporários na PM e Bombeiros

OOOOOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVO|Seleções seriam para cargos da atividade meio

A Assessoria de Comunicação
da Intervenção Federal confir-
mou o projeto à FOLHA DIRI-
GIDA e disse que a proposta está
em análise na Assessoria Jurí-
dica do GIF. De acordo com o
setor, o serviço militar tempo-
rário, já adotado pelas Forças
Armadas, não aumenta a folha
de pagamento de pessoal da
reserva nem causa impacto no
regime previdenciário.

Questionado, o gabinete de
intervenção federal não soube
precisar quais cargos estão em
análise, nem os salários. Outra
proposta em estudo é que os
policiais militares e bombeiros
aposentados voltem à ativa por
tempo determinado. Esse tipo de
contratação já consta na legisla-

ção, mas depende de autorização
do Estado – que está sob regime
de recuperação fiscal.

A Polícia Militar do Rio de Ja-
neiro, por exemplo, já planeja a
contratação de temporários des-
de 2013. A intenção é substituir
os concursados nas atividades
internas para que policiais sejam
redirecionados para atuação na
rua, contribuindo para o polici-
amento ostensivo.

Em 2011, essa medida foi ado-
tada pela Polícia Militar de São
Paulo. Na época, a corporação
paulista ofereceu 1.992 vagas
para o serviço auxiliar voluntá-
rio, os chamados policiais tem-
porários. Os aprovados prestaram
serviço por, no máximo, dois
anos.

Objetivo é adotar
modelo já usado no
Exército, na Marinha
e na Aeronáutica

Cargos são nas
áreas de saúde,
educação, esporte e
administrativa

PPPPPLANEJAMENTOLANEJAMENTOLANEJAMENTOLANEJAMENTOLANEJAMENTO|

Nova Iguaçu:
concurso para
educação

Na área da Educação, a Prefeitu-
ra de Nova Iguaçu tem um concur-
so em pauta para professor, com
edital para este ano. Os cargos da
seleção ainda não foram divulga-
dos, mas é muito provável que haja
vagas para professor, já que há seis
anos não é aberto um concurso para
o magistério no município.

Após a formação da comissão do
concurso, o passo seguinte deverá
ser a conclusão do levantamento
das necessidades de pessoal, a fim
de definir o número de vagas e todas
as funções que serão englobadas.

Neste ano a prefeitura abriu uma
seleção para docentes, mas com
oportunidades temporárias. Por
isso, todos os professores que in-
gressaram neste processo seletivo
deverão ser substituídos pelos
novos concursados.

Foram oferecidas 277 vagas, dis-
tribuídas pelos cargos de professor
II e professor I, nas seguintes disci-
plinas: Língua Portuguesa; Matemá-
tica; Ciências; História; Geografia;
Educação Artística; Educação Físi-
ca; Inglês; e incentivador à leitura e
produção textual. Os vencimentos
eram de R$1.658,79 (docente II) ou
R$1.828,82 (docente I).

MMMMMAGISTÉRIOAGISTÉRIOAGISTÉRIOAGISTÉRIOAGISTÉRIO|

São Gonçalo
terá concurso
para professor

Para interessados em atuar no
serviço público, na área da Edu-
cação, a Prefeitura de São Gon-
çalo está elaborando concurso
para o cargo de professor. A pre-
feitura, localizada a 25 km da
cidade do Rio de Janeiro, confir-
mou que a comissão já foi forma-
da e que está realizando estudos
para definir os cargos e o quanti-
tativo de vagas. Com isso, outros
cargos além de professor podem
ser contemplados, como os da
área de apoio.

Há chances que o concurso te-
nha oportunidades para os cargos
apresentados na última seleção, de
2016. Na época, a oferta foi para
professor I, professor II, orientador
educacional, orientador pedagógi-
co e inspetor de disciplina.

A realização do concurso foi
confirmada em julho pelo secre-
tário de Educação, professor José
Augusto Nunes. O anúncio foi re-
alizado durante reunião com a
direção do Sindicato Estadual
dos Profissionais de Ensino
(Sepe) e representantes do Fun-
do de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb).
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Educação

sem censura

O Observatório de Favelas divulgou o resul-
tado de um último estudo sobre adolescentes e
jovens envolvidos com o tráfico no Rio de Ja-
neiro.

Há 12 anos, eles realizaram a primeira pes-
quisa apoiados pela Fundação Cesgranrio. Foi
nessa ocasião que conheci, pessoalmente, Jail-
son Souza e Silva, fundador do Observatório de
Favelas.

Os pesquisadores entrevistaram, no período
de maio de 2017 a abril de 2018, 261 jovens a
serviço do tráfico, sendo 150 em favelas e 111 em
instituições socioeducacionais.

Na década passada, dois em cada dez adoles-
centes e jovens ingressaram na rede do tráfico,
entre os 12 e 15 anos, e 7,8% antes dos 12.

No levantamento realizado agora, 54,4% in-
corporaram-se aos grupos criminosos dos 13 aos
15 anos; 14,5% com menos de 12 anos.

Esses dados mostram que, no espaço de uma
pesquisa a outra, muito pouco aconteceu para
melhorar o ciclo de vulnerabilidade que apro-
xima crianças do crime, mais cedo.

A pesquisa revela que a mão de obra do varejo
de drogas é predominantemente masculina, mui-
to jovem, nasceu em lares de baixíssima renda,
integra famílias numerosas chefiadas por mu-
lher. Não tem referência paterna, os homens
deixaram a família, estão mortos, presos ou são
desconhecidos.

Os filhos que se envolveram no mundo do cri-
me estudaram pouco, abandonaram a escola ain-
da no ensino fundamental, entre os 11 e 14 anos.
Antes de se envolverem com o mundo do tráfi-
co, trabalharam na construção civil, no comér-
cio, como ambulantes. Largaram o trabalho
honesto, mesmo em idade que não deveriam
estar trabalhando, para se aproximarem do trá-
fico, onde ganham até três salários mínimos e
ajudam financeiramente em casa.

O perfil desses meninos traficantes reflete a
falta de uma família estruturada, o abandono dos
estudos a falta de emprego para o chefe da famí-
lia, a falência das políticas de inclusão social.

Todos, ou quase todos esses meninos ou me-
ninas que se envolveram com o crime, estive-
ram desde cedo na escola, portanto no setor
público. Tivemos todos ou quase todos entregues
às mãos de professores que, por incompetência
ou desinteresse, deixaram que eles escapassem.

As duas pesquisas mostram a mesma correla-
ção entre evasão escolar e ida para o tráfico.

Nessa última pesquisa, seis em cada dez ado-

Quadro trágico no Rio de Janeiro
TEREZINHA SARAIVA *

lescentes disseram que entraram no tráfico para
ajudar a família; 47,5% queriam ganhar dinhei-
ro; 15,7% tinham dificuldade de conseguir em-
prego.

Quase a metade já tem filhos e 70% estão em
relacionamentos estáveis, vivendo ou não com
o cônjuge.

A entrada no crime tem mais a ver com sus-
tento e desejo de consumo do que entrar no trá-
fico, sensação de poder, fascínio por armas, apre-
ço pelo risco.

Dois em cada três jovens trabalham mais de
10 horas por dia, 48% nunca folgam. Dos 261
entrevistados 141 disseram que deixariam o crime
se conseguissem um emprego formal, 40,2% já
se afastaram do tráfico voluntariamente, 38,7%
têm pouco ou nenhuma satisfação com a vida
que levam.

Na maior parte das vezes, o tráfico incorpora
crianças e adolescentes que vivem na pobreza,
sem qualquer oportunidade.

Esse é o retrato que a pesquisa realizada pelo
Observatório de Favelas revela. Mais triste do que
a foto retirada há 12 anos.

Olhando, com tristeza, para ele conclui-se ser
o resultado de famílias desestruturadas, da crise
sem precedentes que o Rio de Janeiro vem vi-
vendo, da falta de emprego, além da falência da
política pública de inclusão social.

Mas o que se espera dos responsáveis por esta
tragédia: famílias e governo?

Que eles olhem essa foto e tomem as devidas
providências para resolver esse triste e perigoso
problema - a entrada, cada vez mais cedo de cri-
anças, no crime do tráfico.

A família, colocando seus filhos desde 4 anos
na pré-escola e, depois, aos 6 anos no ensino fun-
damental. Não só realizar a matrícula, mas acom-
panhar a frequência e o desempenho escolar dos
filhos, para impedir a evasão escolar. Além dis-
so, a permanente preocupação de conversar com
seus filhos, mostrando a importância da vida
honesta, longe do perigo do envolvimento com
o roubo, o assalto, o tráfico.

E o governo? Esse, lamentavelmente, não vem
cumprindo seu dever de garantir as necessida-
des básicas das crianças e adolescentes, colabo-
rando para que eles busquem o caminho adver-
so.

Quando começarão a realizar seu dever?

*Educadora

Há ainda mais 344
vagas para o ensino
médio integrado com
educação profissional

AAAAADMISSÃODMISSÃODMISSÃODMISSÃODMISSÃO| Do total, 471 são para o ensino médio regular, nos turnos diurno e noturno. Inscrições estão abertas

Pedro II: 815 vagas para novos estudantes

O Colégio Pedro II está com
inscrições abertas em seu con-
curso de admissão de novos alu-
nos em suas turmas de ensino
médio para 2019. Ao todo, são
ofertadas 815 vagas, distribuídas
pelas modalidades regular, que
tem o formato tradicional do
ensino médio brasileiro, e inte-
grada à formação profissional,
onde também há formação de
nível técnico.

Na modalidade regular, são
471 vagas. Desse total, 76 são
para o turno da noite e 396 para
o diurno. As 344 restantes, na
modalidade integrada, estão
distribuídas pelas seguintes for-
mações técnicas: Administração
(108), Meio Ambiente (18),
Música/Piano (16), Música/Vi-
olão (16) e Desenvolvimento de
Sistemas (186).

As inscrições devem ser fei-
tas pela internet, no site do
Colégio Pedro II, até o dia 30
de agosto. Na ocasião, será pre-
ciso escolher não só a moda-
lidade (regular ou integrada),
mas também a unidade em
que o candidato pretende con-
correr às vagas. Na página, após
o preenchimento do formulá-
rio online, será preciso impri-
mir um boleto para pagamen-
to, até 31 de agosto, da taxa de
inscrição no valor de R$60.

Até esta quinta-feira, dia 9, será

possível solicitar isenção do
pagamento da taxa de inscrição.
Poderão conseguir o benefício,
os candidatos inscritos no Ca-
dastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, o
CadÚnico; que forem membros
de família de baixa renda (com
renda per capita de até meio
salário mínimo ou renda fami-
liar mensal de até três salários
mínimos) e que estejam de acor-
do com os requisitos definidos
pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social. O resultado dos
pedidos de isenção será divulga-
do no dia 16 de agosto e os que
não forem contemplados terão
de pagar a taxa para continua-
rem no concurso.

No ensino médio regular diur-
no e em todas as modalidades
integradas à formação profissi-
onal, para concorrer às vagas, é
preciso que o candidato esteja
cursando ou tenha concluído o
9º ano do ensino fundamental
em 2016 ou 2017. Além disso, é
necessário ter nascido a partir de
1º de março de 2002, incluindo
essa data. Para o ensino médio
regular noturno, a exigência de
escolaridade é a mesma, porém,
não há o requisito de idade.

A lei de cotas para instituições
federais de ensino também vale
para o processo seletivo. Com
isso, o total das vagas oferecidas,
em cada campus, será preenchi-
do reservando-se 50% a candi-
datos que tenham cursado do 1º
ao 9º ano do ensino fundamental
em escolas das redes públicas
municipais, estaduais ou fede-
ral. Nas vagas para cotistas, há

subdivisão que leva em conside-
ração a origem étnica e a renda
do participante.

A partir do dia 28 de novem-
bro, serão divulgados os locais de
realização da prova objetiva, agen-
dada para 2 de dezembro. Na
ocasião, os candidatos ao ensino
médio regular resolverão 20
questões, das quais, 10 serão de
Português e 10 de Matemática.
Para o ensino médio integrado
também serão 20 itens, distribu-
ídos por três disciplinas: Portu-
guês (7), Matemática (7) e mais
seis de uma terceira matéria que
varia de acordo com o curso.
Todos os participantes também
terão de fazer uma redação.

O concurso de admissão para o Colégio Pedro II
também possui vagas para ingresso no 6º ano do
ensino fundamental. A oferta é de 248 vagas, dis-
tribuídas por seis unidades. Do total, 90 são para
alunos que desejam estudar no 1º ou no 2º turnos,
das quais 30 para o campus Humaitá e 60 para o
de São Cristóvão. O preenchimento será de acordo
com a disponibilidade nos turnos e com a ordem
de classificação dos candidatos na seleção.

As outras 148 vagas são exclusivamente para o
2º turno. Elas estão distribuídas da seguinte forma
pelas unidades do Pedro II contempladas no edi-
tal: Centro (80), Engenho Novo (30), Realengo (18)
e Tijuca (30). Em todos os casos, o preenchimento
das vagas vai considerar a classificação do candida-
to, a escolha por unidade e a reserva de vagas.

O total de vagas oferecidas por turno, em cada
campus, será preenchido reservando-se 50% a
candidatos que tenham cursado integralmente
o 4º e o 5º anos do ensino fundamental em
escolas das redes públicas municipal, estadual
ou Federal, condição a ser comprovada por meio
da apresentação do original do histórico esco-
lar ou de declaração da instituição de ensino, no
momento da matrícula.

Regular Diurno
Campus Vagas
Centro 30
Duque de Caxias 50
Niterói 170
Realengo 80
São Cristóvão 30
Tijuca 36
Total 396
Regular noturno
Humaitá 40
Engenho Novo 36
Total 76
Desenvolvimento de Sistemas
Duque de Caxias 50
Engenho Novo 50
São Cristóvão 30
Tijuca 56
Total 186
Música (Violão)
Realengo 16
Total 16
Música (Piano)
Realengo 16
Total 16
Meio Ambiente
São Cristóvão 18
Total 18
Administração
Tijuca 36
Duque de Caxias 36
Realengo 36
Total 108
Total Geral 815

SERVIÇO
www.cp2.g12.br

Quadro de Vagas
por unidade

Vagas também
para o 6º ano

Assim como no caso das turmas de ensino mé-
dio, as inscrições encontram-se abertas e o prazo
termina no dia 30 de agosto. O responsável pelo
candidato deverá acessar o site do Pedro II, preen-
cher o formulário de inscrição online e imprimir
um boleto para pagamento da taxa de inscrição. O
valor é de R$60 e deve ser pago até 31 de agosto.

A coordenação do concurso recebe pedidos de
isenção só até esta quinta-feira, dia 9. Poderão
ser contemplados aqueles que fazem parte do Ca-
dastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, o CadÚnico; que sejam membros de fa-
mília que possua renda per capita de até meio
salário mínimo ou renda familiar mensal de até
três salários mínimos, e que estiverem de acordo
com os requisitos definidos pelo Ministério do
Desenvolvimento Social.

Poderão candidatar-se às vagas para o 6º ano,
candidatos com data de nascimento a partir de
1º de março de 2006 (inclusive). Os participan-
tes também precisarão estar concluindo, em 2018,
o 5º ano do ensino fundamental ou já terem con-
cluído essa formação em 2017.

No dia 25 de novembro, os candidatos farão a
prova escrita. Serão aplicadas 20 questões: 10 de
Matemática e 10 de Língua Portuguesa. Todos te-
rão de fazer ainda uma redação. O resultado final
da seleção será divulgado no dia 18 de janeiro.

SERVIÇO
www.cp2.g12.br

Termina nesta sexta-feira, dia
10, o prazo de inscrições no con-
curso de admissão à Escola de
Complementar do Exército (Es-
FCEx). Todo o procedimento para
participar do processo seletivo é
realizado no site da EsFCEx, onde
é preciso preencher um formulário
online. Ao final, será necessário
imprimir um boleto para paga-
mento da taxa de inscrição no
valor de R$120.

O concurso é uma oportunida-
de para candidatos de ambos os
sexos ingressarem no quadro de
oficiais do Exército Brasileiro. São,
ao todo, 20 vagas, todas em car-
reiras que exigem nível superior
completo na área pretendida pelo
participante. A distribuição pelas
especialidades ofertadas é a se-
guinte: Administração (5), Direi-
to (4), Estatística (1), Informáti-
ca (5) e para o magistério, nas áreas
de Língua Estrangeira/Alemão (1),
Biologia (1), Língua Estrangeira/
Francês (1) e História (2).

Um dos atrativos para partici-
par do concurso é a remuneração
bruta inicial. Após o curso de
formação, os militares assumirão
a graduação de primeiro-tenen-
te, com ganhos iniciais de
R$11.130,75 (em 2019). O valor
é composto pelo soldo de
R$8.245, adicional de habilita-
ção de R$1.319,20 e adicional
militar de R$1.566,55.

EsFCEx encerra inscrições
nesta sexta-feira, dia 10

QQQQQUUUUUANTITANTITANTITANTITANTITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO|Candidatos disputarão 20 vagas

Para concorrer, além de gradu-
ação na área de interesse, o inte-
ressado deve estar dentro do li-
mite de idade. Será necessário
comprovar, no máximo, 36 anos,
completos até 31 de dezembro do
ano da matrícula, e altura
mínima 1,60m para o sexo mas-
culino e 1,55m para o feminino.
Outros requisitos podem ser con-
sultados no edital, disponível no
site da EsFCEx e também na
FOLHA DIRIGIDA Online. 

A primeira das seis etapas do
concurso de admissão à EsFCEx
será uma prova objetiva, agenda-
da para o dia 16 de setembro. Nesta
data, os candidatos responderão
a questões de Língua Portuguesa,
História do Brasil e Geografia do
Brasil, além de conteúdos de Co-
nhecimentos Específicos de acor-
do com a área escolhida na ins-
crição. Os classificados do exame
intelectual ainda terão de passar
por inspeção de saúde, teste de
condicionamento físico, verifica-
ção documental preliminar, além
de revisão médica e comprovação
dos requisitos biográficos. Os clas-
sificados dentro do número de
vagas em todas as etapas farão o
curso de formação na sede da Es-
FCEx, que funciona na Bahia.

SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br
www.esfcex.eb.mil.br

SERVIÇO
www.vestibular.uerj.br

Uerj: inscrições
no 2º Exame até
segunda, 13

As inscrições para o segundo
exame de Qualificação no vesti-
bular Estadual 2019 estão na reta
final. O prazo termina na próxi-
ma segunda-feira, dia 13. A pro-
va é válida principalmente para
aqueles que não conseguiram um
bom desempenho ou até mesmo
não se inscreveram no primeiro
Exame de Qualificação. Como já
houve uma prorrogação do prazo
(que acabaria no último dia 5), a
tendência é que o período de ins-
crições não seja mais estendido.

O vestibular estadual seleciona
calouros para cursos de graduação
da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj) e para o curso de
Formação de Oficiais do Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio. O
Centro Universitário Estadual da
Zona Oeste (Uezo), que até ano
passado também fazia parte do
estadual, este ano não ofertará
vagas no processo seletivo.

Podem participar candidatos
que terminaram ou vão concluir
o terceiro ano do ensino médio.
Todo o procedimento de inscri-
ção é feito por meio do site do
vestibular Estadual. Para os can-
didatos que já tiverem feito o
primeiro Exame, basta colocar o
CPF na plataforma de acesso. Já
os que se inscreverem pela pri-
meira vez precisam cadastrar o
número do CPF e preencher o
questionário sócio-cultural.

Ao final, é necessário impri-
mir o boleto de pagamento da
taxa de R$60. O prazo para qui-
tar o valor também foi altera-
do e passou para esta terça-fei-
ra, dia 14 de agosto. Aqueles que
não possuem computador em
casa poderão se inscrever na
própria Uerj, em dias úteis ao
longo do prazo de inscrição, das
10h às 17h. O Segundo Exame
de Qualificação está marcado
para 16 de setembro.

EEEEESSSSSTTTTTADOADOADOADOADO|

Homens
e mulheres
podem
se inscrever no
concurso para
a EsFCEx

Colégio Pedro II terá mais de 1 mil vagas para novos alunos no próximo ano

A
R

Q
U

IV
O

A
R

Q
U

IV
O



FOLHA DIRIGIDA
9 a 15 de agosto de 2018 O  M A I S  C O M P L E T O  J O R N A L  E S P E C I A L I Z A D O  E M  E D U C A Ç Ã O , T R A B A L H O  E  C I D A D A N I A www.folhadirigida.com.br

Para o professor Antonio Daud Jr, mes-
mo nas matérias “aproveitadas”, é preciso
dedicar atenção para aprimorar os focos
de cobrança inerentes ao cargo de audi-
tor-fiscal do trabalho e conhecer bem o estilo
da banca organizadora que vier a ser sele-
cionada. Ele avalia com mais detalhes al-
gumas destas disciplinas, iniciando pelo
Direito do Trabalho.

Segundo o professor, historicamente, Di-
reito do Trabalho e Segurança e Saúde no
Trabalho (SST) consistem nas matérias mais
importantes, tanto em termos de pontua-
ção no concurso quanto para a atuação
do futuro servidor. Na seleção de 2010, por
exemplo, somente nas provas objetivas, Di-
reito do Trabalho por si só representou quase
1/4 do total de pontos (e, em 2013, pouco
mais de 12%).

“Ao analisar estatisticamente as últimas
quatro provas para AFT, chego à conclu-
são de que existem cinco pontos que re-
presentam 65% de tudo o que vem sen-
do cobrado em Direito do Trabalho, como
‘Duração do trabalho’, ‘Salário e remu-

neração’, ‘Regulamento da Inspeção do
Trabalho’, ‘Rescisão do contrato de tra-
balho’ e ‘Relação de trabalho e relação
de emprego’, diz.

Em outras disciplinas, também é pos-
sível identificar maior incidência de ques-
tões sobre alguns pontos. Segundo apu-
rado pela equipe do Estratégia Concur-
sos, em Direito Administrativo, por exem-
plo, os principais pontos são “Lei 8.112/
90” e “Controle da Administração Pú-
blica”. Em Raciocínio Lógico, por sua vez,
os “Problemas Aritméticos” são os que
contam com o maior número de ques-
tões, seguidos das famosas “Associações
de Informações e Verdades e Mentiras”.
Já em Direito Constitucional, os assun-
tos dos artigos 1º ao 7º da Constituição
Federal são os mais cobrados.

“Estes são dados que consideramos na
preparação dos cursos. Não é que deixare-
mos de estudar os demais tópicos, mas cer-
tamente daremos especial atenção a estes,
em termos de profundidade e quantidade
de questões”, explica o professor.

É preciso atenção aos tópicos
cobrados com maior frequência

A pedido da FOLHA DIRIGIDA, o profes-
sor lista algumas das matérias que podem ser
aproveitadas para dar base aos estudos do
concurso Ministério do Trabalho. Segundo
o professor, um concurso para TRT, em ge-
ral, cobra cerca de oito disciplinas, enquan-
to que um concurso AFT cobra quase o do-
bro: 17 disciplinas em 2013 (promovido pelo
Cespe); 13 em 2010 (Esaf).

Dentro dos concursos para Tribunais do
Trabalho, há pequenas diferenças nas disci-
plinas exigidas, a depender do cargo ou do
tribunal, mas pode-se citar uma grande lista
de disciplinas comumente exigidas, como:
Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Mate-
mática, Direito Constitucional, Direito Ad-
ministrativo, Direito do Trabalho, Direito Pro-
cessual do Trabalho e Direito das Pessoas com
Deficiência.

Em alguns, exige-se também: Administração
(Geral e/ou Pública), Informática, Direito Pre-
videnciário, Direito Civil e até Direito Proces-
sual Civil, entre outras matérias. De acordo com
o professor Antonio Daud Jr., a partir desta
listagem, pode-se perceber a boa correlação

existente entre as disciplinas comumente exigi-
das nos concursos para tribunais do Trabalho
e aquelas do concurso para auditor-fiscal do
trabalho. “Deixariam de ser aproveitadas, ba-
sicamente, as disciplinas processuais (Processo
do trabalho e Processo Civil), além de Direito
das Pessoas com Deficiência (que possui chan-
ces de ser cobrado para AFT)”, explica o pro-
fessor Antonio Daud Jr.

O especialista menciona que a preparação
referente a todas as demais matérias poderá
ser aproveitada. E iniciar a jornada de estudos
para auditor fiscal do trabalho já com esta base
poupa alguns valiosos meses de estudo aos can-
didatos, sobretudo considerando o grande
número de disciplinas exigidas e o nível de con-
corrência neste concurso.

“Vejam que, para AFT, além das disciplinas
mencionadas, de acordo com os dois últimos
editais, ainda poderiam ser cobradas: Segurança
e Saúde no Trabalho (SST) e Economia do
Trabalho e, a depender da Banca, Direitos
Humanos, Sociologia do Trabalho, Direito Penal
e Comercial, Inglês, Auditoria e Contabilida-
de”, complementa.

Há várias disciplinas comuns entre
concursos de TRTs e de auditor do MTE

Ministério do Trabalho
Como aproveitar os estudos
para TRTs no concurso de
auditor fiscal do MTE

FERNANDA GOMES
fernanda.gomes@folhadirigida.com.br

O concurso do Mi-
nistério do Traba-
lho, para o cargo de
auditor fiscal, é um
dos que estão sob
análise do Ministé-
rio do Planejamen-
to. Pelo grande nú-

mero de vagas (foram pedidas
1.309) e pela ótima remuneração
do cargo (R$21.487 em 2019)
muitos concurseiros devem pas-
sar a direcionar suas atenções para
ele neste semestre.

Além dos interessados nos atra-

tivos do cargo de auditor-fiscal do
trabalho, o concurso também ten-
de a mobilizar candidatos que já
se prepararam, ao longo do ano,
para seleções de órgãos da mesma
área, em especial, os de tribunais
da área trabalhista. É normal, por
exemplo, depois de ter estudado
para concursos de tribunal, passar
a direcionar seus esforços para uma
carreira Fiscal, como fiscal fazen-
dário (RFB, Fiscos Estaduais e Mu-
nicipais) ou fiscal do trabalho. É
o que pode acontecer com os can-
didatos de tribunais de trabalho que
não conseguiram a vaga.

Segundo o professor de Direito do
Trabalho do Estratégia Concursos,

Antonio Daud Jr., em termos de pre-
paração, há um interessante apro-
veitamento das matérias de um con-
curso para o outro. “A este respeito,
vamos falar sobre a carreira de au-
ditor-fiscal do trabalho (AFT), que
apresenta excelente remuneração (so-
bretudo com o novo bônus de efi-
ciência), proeminente papel social,
além de permitir lotação em diver-
sos cantos do país”, diz. O profes-
sor ressalta outro ponto que chama
a atenção: as notas de corte são
significativamente inferiores às
de concursos para tribunais.

“No último concurso
(2013), por exemplo, a
pontuação do último colo-
cado foi cerca de 60%, con-
siderando as provas discur-
sivas. Na penúltima seleção
(2010), o último colocado
fez cerca de 74%. E aqueles
que já se prepararam para um
concurso de Tribunal do Traba-
lho certamente sairão na frente no
estudo para AFT”, afirma.

Está em análise pelo Ministério do
Planejamento a solicitação de con-
curso do Ministério do Trabalho para
2.873 vagas. As oportunidades es-
tão distribuídas por cargos dos ní-
veis médio e superior. São eles: Além
do cargo de auditor-fiscal do traba-
lho, a solicitação contempla os de
agente administrativo, administra-
dor, arquivista, bibliotecário, con-
tador, engenheiro, estatístico, soci-
ólogo, psicólogo, técnico em assun-
tos educacionais, técnico em comu-

nicação social e economista.
Outro destaque do pedido de con-

curso (além do cargo de auditor-fiscal),
é o de agente administrativo, que

tem remuneração inicial de
R$3.881,97 e exige apenas o ensino
médio completo como escolarida-

de. As demais vagas são todas para
cargos de nível superior e oferecem
remuneração de R$5.494,09. O re-
gime de contratação do Ministério
do Trabalho para todos os cargos é
o estatutário, que garante a estabili-
dade.

O
Professor Antonio

Daud dá dicas sobre
como aproveitar o

estudo para concursos
da área trabalhista na

preparação para
auditor do trabalho

Admissão de auditores
vai incrementar

estrutura Federal na
área de fiscalização

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O


