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Nada!

Prefeitura de São Gonçalo vai abrir concurso para as áreas de Educação, Saúde e Administrativa. Boa parte das vagas será para o magistério. PÁGINA 10

São Gonçalo: concurso confirmado

CESPE CONFIRMADO COMO ORGANIZADOR

Agora é oficial: o Cebraspe (antigo Cespe/UnB) foi oficializado, por meio de dispensa de licitação, como
organizador do concurso para 500 vagas na Polícia Rodoviária Federal (PRF). Edital agora é uma questão de
tempo. Poderão concorrer homens e mulheres que tenham nível superior e carteira de habilitação. PÁGINA 8

PRF: CONTAGEM
REGRESSIVA PARA EDITAL

VAGAS PARA O RIO DE JANEIRO E ITABORAÍ

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) prorrogou até esta quarta, dia 24, as inscrições do
concurso para 120 vagas de técnico de enfermagem (R$3.550). Outras 169 são oferecidas pela organização
social Associação Mahatma Gandhi, para atuação no Hospital Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí. PÁGINA 9

RJ: 289 VAGAS PARA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Pedro II:
concurso para
assistente
Está em pauta concurso para
assistente em administração do
Colégio Pedro II. O cargo exige
nível médio e tem remuneração
inicial de R$2.904 mensais.
Para orientação dos futuros
candidatos, FOLHA DIRIGIDA
publicao o programa da seleção
anterior. Página 5

UFF: edital
em breve para
vários cargos
Deverá ser divulgado em no-
vembro o edital do concurso
para a área de apoio da Univer-
sidade Federal Fluminense
(UFF). Das 100 vagas previs-
tas, a maior parte deverá ser
para assistente em adminis-
tração (nível médio; inicial de
R$2.904) . Página 8

Seguem abertas as inscrições para oficiais temporários da Marinha. São 234 vagas no Rio de Janeiro. Nível superior em várias áreas. Inicial de R$9.440. PÁGINA 7

Marinha: oferta de 234 vagas no RJ

Há muito que nesse País só se fala
em crise. Nesse mesmo embalo
vão o Estado do Rio e a cidade do
Rio de Janeiro. Nenhuma melho-
ra, nenhum investimento. A saú-
de, a educação e a segurança es-
tão abandonadas, sem que as “au-
toridades competentes” esbocem
qualquer movimento visando à
recuperação. Os serviços públicos
estão cada vez piores, por falta de
recursos e, também, por falta de
pessoal. Página 6

Candidato a vice-governador na chapa de Eduardo Paes, Comte
Bittencourt defende que governo realize investimentos em educação
para que o estado volte a crescer. Confira entrevista. Página 12

Eleições: entrevista
com Comte Bittencourt
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EDITAL ESTÁ PREVISTO PARA NOVEMBRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro prepara novo concurso para o magistério. Serão oferecidas 1.720 vagas, sendo 370
para contratação imediata e as outras 1.350 para cadastro de reserva, para serem preenchidas durante o prazo de validade da
seleção. Diversas disciplinas deverão ser contempladas. Edital está programado para sair em novembro. Veja noticiário. PÁGINA 10

ESTADO: CONCURSO PARA
1.720 VAGAS NO MAGISTÉRIO

Niterói: inscrições para
107 vagas. 2º e 3º graus
Secretaria Municipal de Assistência Social de Niterói segue com inscrições
abertas em seu concurso para cargos dos níveis médio e superior. Página 8
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MPU divulga os gabaritos
oficiais nesta terça-feira, 23

CCCCCONTESONTESONTESONTESONTESTTTTTAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES     | Recursos serão aceitos na quarta, 24, e quinta, 25

Correção da prova
de técnico pode ser
conferida no site
da FOLHA DIRIGIDA

ESTÁGIOS E
TRAINEE
Farmacêutica Bayer oferece
190 vagas para trainee e estagiário
� A indústria química e farmacêutica Bayer está disponibilizando
190 vagas, sendo 180 para estágio e dez para trainee, boa parte
destinada para a cidade de Belford Roxo. Os interessados nas vagas
de trainee (o programa tem duração de um ano e meio) têm até o dia
30 de outubro para fazer a inscrição, enquanto que os que desejam
as vagas de estagiário (o programa tem duração de dois anos) podem
se inscrever até o dia seguinte, 31 de outubro. Enquanto os trainees
começam as atividades em janeiro, os estagiários iniciam em feve-
reiro. A empresa pede que os interessados tenham conhecimentos de
Inglês. Além do salário/bolsa-auxílio, os selecionados ainda terão
benefícios como planos de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-
transporte ou ônibus fretado e refeitório. Os trainees ainda têm par-
ticipação nos lucros e resultados e previdência privada. Para a inscri-
ção, dependendo da posição escolhida, os interessados devem aces-
sar < http://bayer.grupociadetalentos.com.br/2019/estagio.html>
ou <http://bayer.grupociadetalentos.com.br/2019/trainee.html>.

TRF-RJ seleciona estagiários.
Inscrições estão abertas até o dia 31
� O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, contrata
estudantes universitários matriculados entre o 5º e o 9º períodos dos
cursos de Comunicação Visual, Jornalismo e Psicologia para iniciarem
as atividades como estagiários em janeiro de 2019. Os candidatos de-
vem apresentar histórico escolar da faculdade com coeficiente de ren-
dimento (CR) e currículo atualizado. As inscrições para as vagas de Jornalismo
podem ser feitas até 9 de novembro. Para as outras duas oportunidades,
os interessados podem se inscrever até o final deste mês, dia 31 de
outubro. O estágio é para o turno da tarde e tem carga horária de 20 horas
semanais ou quatro horas diárias. Os estagiários receberão bolsa-auxílio
no valor de R$ 798,60 e auxílio-transporte de R$ 173,80. As inscrições
devem ser feitas no prédio da área administrativa do TRF-2, na Rua Dom
Gerardo, 46, 8º andar, Centro, das 12 às 17 horas.

Estágio para mulheres em curso
de idiomas na Barra da Tijuca
� O curso Auding Idiomas está com uma vaga de estágio disponível
para mulheres estudantes de graduação que cursem Letras, Relações
Internacionais, Administração ou Marketing. As interessadas podem
enviar seus currículos até o dia 29 de outubro. É necessário ter ex-
periência em atendimento. A empresa busca candidatas com bom
perfil e boa verbalização. Inglês avançado é requisito, e outro idioma
é desejável. Também é preferível que more perto da sede, que fica
na Barra da Tijuca. A empresa oferece todos os treinamentos neces-
sários para que a estagiária possa oferecer bom desempenho do cargo.
Ao término do estágio é possível se tornar trainee. O horário de atu-
ação é das 14 às 20 horas. A bolsa-auxílio é de R$ 1.200. Os bene-
fícios são vale-transporte, cartão Sodexo, estacionamento, seguro de
vida e bônus semestral sobre os resultados da sede. As candidatas
devem enviar seus currículos para <coporate@auding.com.br>.

MRS inscreve para estágio:
vagas no níveis técnico e superior
� MRS Logística, operadora ferroviária de carga, procura estudantes
nos níveis técnico e superior para o programa de estágio da empresa.
Os interessados têm até 28 de outubro para se inscrever. Após o fim
do período de estágio, os estudantes têm oportunidade de se inscre-
ver no Programa de Trainee MRS e/ou participar dos processos se-
letivos internos. O estágio de nível superior é para estudantes de
graduação com previsão de formatura entre julho e dezembro de 2020
nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Logística, Econo-
mia e Engenharia Civil, de Controle e Automação, de Materiais, de
Produção, Elétrica, Mecânica e Mecatrônica. É necessário que o
interessado tenha disponibilidade para estagiar até dois anos. As opor-
tunidades contemplam vagas nas diferentes áreas e localidades da
MRS Logística, inclusive no Rio de Janeiro. Para o estágio de nível
técnico, há vagas nas áreas de manutenção e operação nos seguintes
locais: Barão de Juparanã (Valença), Barra do Piraí, Brisamar (Ita-
guaí), Pinheiral e Três Rios. Podem se candidatar estudantes que
tenham disponibilidade para estagiar, no mínimo, durante um ano e
que estejam devidamente matriculados em instituições de ensino que
garantam assinatura do contrato. A empresa oferece bolsa-auxílio,
cujo valor será informado posteriormente pela própria MRS, vale-trans-
porte, assistência médica, vale-refeição ou alimentação e seguro de
vida. Os estagiários trabalharão seis horas por dia e terão 1h30min
de almoço. Os interessados devem se inscrever por meio do link
<http://www.gruposelpe.com.br/estagiomrs2019/>.

SERVIÇO
Correção da prova de técnico:
www.folhadirigida.com.br
Gabaritos e recursos:
www.cespe.unb.br/concursos/mpu_18

DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE     | Previsão de 1.600 vagas de técnico, cargo que exige só 2º grau

IBGE aguarda autorização para
abrir 1.800 vagas. 2º e 3º graus

Na Castelo Branco, provas ocorreram sem qualquer tipo de transtorno
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O Cebraspe (Cespe/UnB) di-
vulgará nesta terça, dia 23, os ga-
baritos preliminares das provas
objetivas do concurso para téc-
nico administrativo e analista
em Direito do Ministério Público
da União (MPU), aplicadas no
último domingo, dia 21. Assim
que liberados, poderão ser con-
sultados no site do organizador
e na FOLHA DIRIGIDA Online.

No entanto, para amenizar a
ansiedade dos candidatos a téc-
nico administrativo, FOLHA DI-
RIGIDA disponibiliza em seu site
a correção da prova, feita por pro-
fessores do curso Degrau Cultural.

Quem discordar de alguma
resposta poderá interpor recurso,
no site do Cebraspe, das 9h de
quarta, 24, até 18h de quinta, 25.
Será reprovado nas provas obje-
tivas e eliminado do concurso o
candidato que se enquadrar  em
pelo menos um dos itens a seguir:
obtiver nota inferior a dez em Co-
nhecimentos Básicos; nota infe-
rior a 21 em Conhecimentos Es-
pecíficos P2; ou nota inferior a 36
no conjunto da prova.

Para técnico, esta será a única
etapa do concurso. Já os analis-
tas foram submetidos, além da
prova objetiva, a uma avaliação
discursiva (redação). Neste caso,
apenas os 2.472 melhores apro-
vados na primeira (quantitativo

por estado está no item 10.7 do
edital) terão a redação corrigida.

O  padrão  preliminar  de  res-
posta  da  prova  discursiva  será
divulgado, no site do Cebraspe,
a  também nesta terça, 23, como
s recurso tamém sendo aceitos
das 9h de quarta, 24, até 18h de
quinta, 25. O resultado final das
provas objetivas e resultado pro-
visório das provas discursivas
está previsto para 7 de novem-
bro.

O concurso reuniu 264.924
inscritos em todo o país, na dis-
puta por 47 vagas imediatas
(além de cadastro de reserva),
sendo 27.173 no estado do Rio
de Janeiro, sendo 21.778 para
técnico e 5.395 para analista.

Dos 264.924 candidatos do
concurso, 52.529 faltaram à apli-

cação das provas  De acordo com
o Cebraspe, a maior abstenção foi
para técnicos de administração.
No total, 34.865 concorrentes ao
cargo não compareceram aos exa-
mes (18,25%). Já para analista,
a abstenção foi de 23,91%, o que
representa 17.664 faltosos.

Prova - No Rio de Janeiro, as
avaliações ocorreram sem regris-
tro de problemas. Na Universi-
dade Castelo Branco, no bairro
de Realengo, diversos candida-
tos entrevistados pela FOLHA DI-
RIGIDA acharam que as provas
estavam dentro do esperado e
sem grandes surpresas.

A candidata Emily de Olivei-
ra considerou justa a cobrança do
Cebraspe (antigo Cespe/UnB),
banca organizadora do concur-
so. “Estava dentro do edital e do

padrão Cespe. A parte de Conhe-
cimentos Específicos que estava
um pouco mais difícil.”

Giuli Rei, de 21 anos, também
não encontrou conteúdo que não
estivesse especificado no edital.
“Achei dentro do esperado, esta-
va tudo conforme estudei”, rela-
tou a concorrente que se prepa-
rou há um ano para o concurso
do MPU. Ela se interessou pelos
salários atraentes de R$7 mil
para técnico administratvivo.
“Quando saiu o edital, apenas
revisei os conteúdos”.

Já para a estudante de Direi-
to, Fernanda Kelly, 25 anos, a pro-
va foi razoável. “Foi simples, eles
conseguiram cobrar tudo. Não
achei nada absurdo. Até as ques-
tões de igualdade racial e esta-
tuto da pessoa com deficiência
estavam de acordo com o edital.
Foi bem nível médio”.

A candidata também partici-
pou do concurso do Tribunal Re-
gional do Trabalho do Rio de Ja-
neiro e achou a avaliação do MPU
mais fácil. “A do TRT foi bem
mais confusa”, definiu. Quem
compartilhou da opinião foi a mi-
croempreendedora, Daiana dos
Santos. “Como é o Cespe, não
achei o nível muito pesado. Essa
prova foi mais tranquila, com-
parando com as do TRT-RJ e TRE-
RJ”, definiu a concorrente às 11
vagas imediatas de técnico de ad-
ministração.

Previsto para ser autorizado
este ano, o próximo concurso do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) preocupa. O
IBGE fazia planos de abrir a se-
leção no primeiro semestre de
2019, mas ainda aguarda o aval do
Ministério do Planejamento para a
abertura de 1.800 vagas.

Procurada, a Assessoria de Im-
prensa do instituto informou que
as áreas responsáveis estão traba-
lhando para que essa autorização
seja concedida, mas não tem como
prever ainda quando ela será dada
pelo Planejamento. Previsto para o
próximo ano, o concurso tem urgên-
cia em ser realizado. Dentre os
motivos, o grande déficit de pessoal,

que pode prejudicar levantamentos
importantes para o país, como o
Censo Demográfico de 2020.

Recentemente, a Associação e
Sindicato Nacional dos Servidores
do IBGE (Assibge) publicou uma
carta aberta para o futuro presiden-
te cobrando um comprometimen-
to com o órgão. Segundo a publi-
cação, atualmente, o instituto tem
cerca de 5 mil vagas para trabalha-
dores efetivos em aberto.

Agravado a este quadro está o alto
índice de aposentadorias. Em en-
trevista à FOLHA DIRIGIDA, a di-
retora da Assibge, Dione Oliveira,
informou que 30% dos servidores
do IBGE podem se aposentar. Ou-
tro motivo que evidencia a urgên-

cia da seleção é a proximidade do
Censo.

Apesar de ter um grande volume
de trabalho com profissionais tem-
porários, o IBGE precisa reforçar
também seu quadro efetivo para
atender as demandas da própria
pesquisa e realizar o treinamento
dos temporários. O assunto já foi
abordado pelo coordenador de Re-
cursos Humanos do instituto, Bru-
no Malheiros.

Em entrevista à FOLHA DIRIGI-
DA, o coordenador informou que
os preparativos para o Censo 2020
já começaram. Malheiros também
reforçou que o cenário atual de ser-
vidores é complicado e deverá se
agravar. “Atualmente já estamos

com o quadro muito difícil de le-
var esse projeto e, com as aposen-
tadorias que ainda irão acontecer
entre 2018 e 2019, no futuro vai ser
mais complicado realizar um tra-
balho como o Censo ou mesmo as
pesquisas regulares do IBGE”, des-
tacou.

No pedido de concurso proto-
colado no Ministério do Planeja-
mento, constam 1.200 vagas para
técnico (nível médio;
R$3.890,87) e 600 de analista
(superior; R$8.213,07). Além des-
se cargo, o IBGE pleiteia um con-
curso para temporários. Foram
solicitadas 397 oportunidades
para analista, destinadas ao Cen-
so Demográfico de 2020.
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EPE: edital em breve para 2º e 3º graus
CCCCCARGOSARGOSARGOSARGOSARGOS|Concurso para a EPE será para assistente administrativo (nível médio e iniciais de R$4.059) e analista (superior; R$11.752)

Expectativa é
que organizadora
seja definida
nos próximos dias

Quadro de cargos do último concurso
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. 

 

 

 

 

 

 

Especialista dá dicas
de planejamento de estudos

SERVIÇO
Edital e retificação:
www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.idecan.org.br

AGU: inscrições para
100 vagas. R$6.661 mensais

DDDDDAAAAATTTTTAAAAA     | Prazo segue aberto até 4 de novembro

AGU realiza concurso para diversos cargos de nível superior

EEEEEMMMMM     PPPPPAAAAAUTUTUTUTUTAAAAA|

Concurso do
Inmetro avança no
Planejamento

Novidades no concurso em
pauta do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia (Inmetro): o pedido de au-
torização da seleção obteve avan-
ços neste mês. Sem tramitar in-
ternamente no Ministério do Pla-
nejamento desde junho, em 10
de outubro o documento passou
por cinco setores da pasta, estan-
do, agora, na Secretaria Executi-
va do Planejamento.

O instituto ainda não infor-
mou o número de vagas nem as
carreiras que serão contempladas
na seleção. Em 2017, o Inmetro
encaminhou um pedido de con-
curso ao Ministério do Planeja-
mento para autorização de 435
vagas, nos cargos de assistente
(nível médio), técnico (médio/
técnico), analista (superior), pes-
quisador-tecnologista (superior)
e especialista (doutorado).

A expectativa é que essas mes-
mas carreiras constem na nova
solicitação. Isso porque há quatro
anos não há reposição de pesso-
al em nenhuma delas por meio
de um concurso. As atuais remu-
nerações pagas pelo Inmetro são
de R$3.746,88 (assistente),
R$3.968,28 (técnico), R$8.439,91
(analista e pesquisador) e
R$18.762,18 (especialista). Todos
os valores já incluem os R$458
referentes ao auxílio-alimentação.

O Inmetro tem sede no Rio de
Janeiro, sendo o escritório cen-
tral no Centro da capital flumi-
nense. Há também um campus
em Xerém, Duque de Caxias.
Sendo assim, a maior parte das
vagas autorizadas certamente
será destinada ao estado. No con-
curso passado foi assim. Das 80
vagas oferecidas, 58 destinaram-
se ao Rio. Houve lotações tam-
bém no Rio Grande do Sul (12)
e em Goiás (12).

Quem gostaria de trabalhar
no Inmetro e se interessou pelo
concurso pode tomar como base
o edital passado, de 2014. A se-
leção foi organizada pelo Idecan
e constou das seguintes etapas:
provas objetivas e discursivas,
além de avaliação de títulos e
curso de formação para os car-
gos de nível superior.

Interessados em vagas de nível
superior a nível federal podem se
inscrever no concurso da Advocacia-
Geral da União (AGU). A oferta é de
100 vagas. Para se inscrever, os futu-
ros candidatos devem preencher o
formulário no site do Idecan, orga-
nizador, até 4 de novembro.

No momento da inscrição, o can-
didato deve optar pela cidade onde
deseja realizar as provas. O paga-
mento do taxa de R$95, por meio
do Guia de Recolhimento da União
(GRU), deve ser realizado no má-
ximo até 5 de novembro. A remu-
neração, para todos, é de R$6.661,34.
O valor soma o vencimento bási-
co de R$2.220,09, Gratificação de
Desempenho de Atividade de
Apoio Técnico-Administrativo
(GDAA) de R$3.128, Gratificação
Específica de Apoio Técnico-Admi-
nistrativo (GEATA) de R$855,25 e
auxílio-alimentação de R$458.

A carga é de 40 horas de traba-
lho, com exceção de técnico em
comunicação social que, após re-
tificação, passou a ter carga de 25
horas. Os destaques são as vagas
para analista técnico-administra-
tivo e  técnico em assuntos educa-
cionais, pois ambos exigem gradu-
ação superior em qualquer área.

Há também 48 vagas para ad-
ministrador, 32 para contador, cin-
co para técnico em comunicação
social, duas para arquivista e uma

Cargo de analista
técnico, que exige
superior em qualquer
área, é boa opção

para bibliotecário. As provas ob-
jetivas e discursivas estão previs-
tas para 9 de dezembro. A apli-
cação será realizadas nas capitais
dos 26 Estados da Federação,
assim como no Distrito Federal.
Os locais de prova serão divul-
gados em 3 de dezembro.

No horário da manhã, a prova
será aplicada aos candidatos a ad-
ministrador, arquivista, contador
e técnico em assuntos educacio-
nais. Na parte de tarde, a aplica-
ção será para analista técnico-ad-
ministrativo, bibliotecário, técni-
co em comunicação social. A ava-
liação objetiva terá 60 questões:
dez de Língua Portuguesa, cinco
de Raciocínio Lógico, cinco de
Noções de Informática, dez de Co-
nhecimentos Gerais e 30 de Co-
nhecimentos Específicos.

Já a prova discursiva será com-
posta por uma dissertação sobre um
tema do conteúdo programático de
Conhecimentos Específicos do car-
go escolhido. Nesta etapa, a ban-
ca avaliará abordagem do tema e
desenvolvimento do conteúdo, as-
sim como erros textuais.

Inicialmente, o concurso será
válido por um ano. Porém, o pra-
zo pode ser prorrogado por mais
um ano. A contratação será reali-
zada por meio do regime estatu-
tário, que garante estabilidade e
aposentadoria com valor integral
do salário.

Os concursos da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) cos-
tumam ser um pouco mais es-
pecíficos do que o da maioria
das seleções públicas, já que
nas provas são cobrados con-
teúdos referentes às atividades
da estatal. Por isso, os interes-
sados no concurso em pauta
precisam ter uma preparação
diferenciada. Para auxiliar os
futuros candidatos, FOLHA DI-
RIGID entrevistou o professor
do curso DSc Flávio Raposo.

“No caso da EPE, os cargos
relacionados às áreas fim da
empresa exigem uma carga
significativa de conhecimen-
tos sobre energia, e com abor-
dagens diferentes em função
de cada cargo oferecido. Po-
rém, observando a composi-
ção das provas anteriores, há
uma carga importante de co-
nhecimentos em Língua Por-
tuguesa e Métodos Quantita-
tivos também. Então, o que eu
recomendo para os interessa-
dos neste concurso é dar aten-
ção a essas disciplinas”, orien-
ta o especialista.

Já com relação às discipli-
nas específicas, o especialista
recomenda que os concursei-
ros busquem um curso prepa-
ratório para alinhar os conhe-
cimentos com a maior ante-
cedência possível antes da pu-
blicação do edital. “A realiza-
ção de provas anteriores tam-
bém é uma boa referência de
estudo. O edital do concurso
anterior é a única fonte de
informação oficial sobre o
conteúdo a ser abordado no
próximo concurso da EPE”,
pontua o professor.

No Curso DSc, Raposo leci-
ona as disciplinas de Merca-
do de Energia no Brasil; Efi-
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ciência Energética; Planeja-
mento Energético; Funda-
mentos Básicos de Energia; e
Economia, Energia e Meio
Ambiente, todas cobradas na
carreira de analista de pesqui-
sa energética (nível superior),
em diferentes áreas. Para os
que vão concorrer a esse car-
go, o docente deu dicas de es-
tudo em cada uma dessas
matérias.

Para Mercado de Energia no
Brasil, o professor recomen-
da o estudo pelo Balanço
Energético Nacional (BEN),
publicado anualmente pela
EPE, e também pelo Plano
Nacional de Energia (PNE) e
Plano Decenal de Energia
(PDE) da empresa. Já para Efi-
ciência Energética, é indica-
do o suporte de um curso pre-
paratório e o livro “Tópicos
em Energia”, da Editoria Sy-
nergia.

A matéria Planejamento
Energético, por sua vez, possui
uma abordagem teórica que
pode ser consultada no relató-
rio consolidado do Plano Na-
cional de Energia 2030. Já a
parte aplicada da disciplina
pode ser estudada por meio
dos planos de médio e longo
prazo publicado no site da EPE,
de acordo com o professor.

Quanto à matéria Funda-
mentos Básicos de Energia,
Flávio destaca que, dentre os
tópicos do programa, a clas-
sificação dos tipos de energia
(primária, secundária, final,
útil) é um tema recorrente que
deve ser priorizado no estudo.
Por fim, na parte de Econo-
mia, Energia e Meio Ambien-
te, “pontos como Energia e
Desenvolvimento Econômico
e conceitos de Energia primá-
ria, Final e Útil são importan-
tes e recorrentes em questões
anteriores”, concluiu.

Quem aguarda o concurso
da Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE) deve manter os es-
tudos em dia, já que o edital
continua previsto para este ano.
A estatal, porém, ainda não
antecipou se isso ocorrerá em
novembro ou dezembro. O
principal entrave é a escolha
da organizadora, por meio de
dispensa de licitação. A expec-
tativa é que isso possa aconte-
cer nos próximos dias.

Como a EPE está há qua-
tro anos sem abrir um con-
curso, a expectativa é que tão
logo o nome da banca seja
anunciado, o edital saia em
curto espaço de tempo. A
seleção visará à formação de
cadastro de reserva e abran-
gerá as carreiras de assistente
administrativo e analista, dos
níveis médio e superior, res-
pectivamente.

A função de assistente não
exige experiência na área ad-
ministrativa, apenas a conclu-
são do nível médio completo.
A remuneração vigente é de
R$4.059,55, valor que inclui
os R$826,57 referentes ao au-
xílio-alimentação.

O cargo de analista exige for-
mação superior, mas a EPE ain-
da não informou quais cursos
serão exigidos, pois isso varia de
acordo com as áreas que serão
contempladas. No concurso de
2014, as oportunidades foram
para os setores de Contabilida-
de, Finanças e Orçamento,
Recursos Humanos, Tecnologia
da Informação, Administração
Geral, Economia de Energia e
Recursos Energéticos.

A remuneração do analista é
de R$11.752,92, também já

considerando o auxílio-alimen-
tação. A EPE também propicia
a todos os seus empregados os
seguintes benefícios: auxílio-
transporte, de R$237,46; assis-
tência médica e odontológica,
de R$508,63; previdência pri-
vada complementar, de
R$1.072; auxílio-creche, de
R$1.133,97 (integral) ou

R$683,85 (parcial); e vale-
cultura, de R$50. O regime de
admissão é o celetista.

A Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE) é uma empresa
pública mantida pelo gover-
no federal e vinculada ao Mi-
nistério de Minas e Energia
(MME) que atua em diferen-
tes áreas, como Energia

Elétrica; Estatísticas; Economia
de Energia; Petróleo, Gás e
Biocombustíveis; Estudos
Socioambientais e Planejamento
Energético. Sua sede é em Bra-
sília, mas o escritório central fica
no Centro da cidade do Rio de
Janeiro  — local que recebe a
maior parte dos aprovados nos
concursos da estatal.
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Especialista
percebe interesse
maior dos agentes
públicos por finanças

Educação Financeira no radar do servidor
CCCCCONHECIMENTONHECIMENTONHECIMENTONHECIMENTONHECIMENTOOOOO     | Com a crise, muitos servidores percebem que só o salário acima da média não garante prosperidade

Sindicatos de policiais
rodoviários cobram devolução de
contribuição indevida

Sindicatos filiados à Federação
Nacional dos Policiais Rodoviári-
os Federais (FenaPRF) ingressa-
ram com uma ação coletiva con-
tra a União. O objetivo é exigir a
devolução de contribuições pre-
videnciárias de policiais rodoviá-
rios, consideradas indevidas pelas
entidades sindicais.

De acordo com a ação impe-
trada pelos sindicatos, o gover-
no descontou contribuição pre-
videnciária de policiais do sexo
masculino que já contribuíram
por mais de 30 anos, e de
mulhesres com mais de 25 anos
de descontos para o regime. A
justificativa seria o fato de que
os servidores descontados ain-
da não tinham completado o
tempo em exercício de cargo de
natureza estritamente policial,
de 20 anos para homens e 15
anos para mulheres. Além do fim
do desconto, os sindicatos exi-
gem, por meio da ação, a devo-
lução do que foi cobrado indevi-
damente, com a devida corre-
ção monetária do período em que
ocorreram os descontos.

A tese defendida na ação
impetrada pelos sindicatos liga-
dos à FenaPRF é a de que a

legislação não exige tempo de
contribuição em cargo de natu-
reza estritamente policial, mas
tão somente tempo de exercí-
cio. “O regime previdenciário,
antes de solidário, é contributi-
vo e retributivo, e como as con-
tribuições previdenciárias que ex-
cedem o referido requisito tem-
poral em nada aproveitam à apo-
sentadoria dos substituídos, bem
como não incorporam na aposen-
tadoria, devem ser restituídas”,

informa uma nota oficial dispo-
nibilizada no site da FenaPRF.

Os sindicatos também susten-
tam, na ação judicial, que ao re-
alizar descontos previdenciários
daqueles que já cumpriram tem-
po de contribuição, sem que ocor-
ra a efetiva retribuição, o governo
federal, por meio do fisco, apro-
pria-se de valor que não poderia
ser tributado. O processo tramita
na 21ª Vara Federal Cível da Se-
ção Judiciária do Distrito Federal.

STF profere decisão favorável
para os empregados dos Correios

No último dia 10, o Supremo
Tribunal Federal (STF) proferiu
uma importante decisão, na visão
do Sindicato dos Trabalhadores
da Empresa Brasileira de Cor-
reios Telégrafos e Similares do
Rio de Janeiro (Sintectrj). Na
ocasião, quando os ministros
apreciaram embargos de decla-
ração, dentro do Recurso Extra-
ordinário, apresentado pela di-
reção dos Correios, ficou deci-
dido que os empregados da
estatal só podem ser demitidos
nas mesmas hipóteses dos
estatutários do serviço público.

A decisão, Depar tamento
Jurídico da Federação Interesta-
dual dos Sindicatos dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras dos
Correios (Findect), reforça a
premissa de estabilidade dos

empregados dos Correios, sus-
tentando a tese de motivação
para que haja a demissão. Ou
seja, apesar de não terem sido
admitidos no pelo regime jurídi-
co único, ainda assim, segundo
o julgamento do STF, não é
permitido qualquer tipo de des-
ligamento sem que haja moti-
vos cabíveis para tal, sendo
garantido ao trabalhador o direi-
to à ampla defesa.

O julgamento feito pelos mi-
nistros do STF tem como base
um Recurso Extraordinário inter-
posto pela Empresa de Correios
e Telégrafos (ECT). No documen-
to, é questionada uma decisão
proferida em 2007 que garante
estabilidade para os trabalhadores
ecetistas. Na decisão de 2007,
uma Ordem Jurisprudencial, os

empregados dos Correios foram
equiparados aos servidores pú-
blicos vinculados à Fazenda, isso
porque a ECT está submetida a
certas regras especiais, que são
decorrentes da finalidade públi-
ca de sua existência.

De acordo com o Departamento
Jurídico da Findect, apesar do
posicionamento favorável aos
trabalhadores proferido pelo STF,
o processo ainda não está en-
cerrado. Ainda cabem outras
análises mais completas sobre
a decisão, o que pode gerar novas
decisões. Por isso, os sindica-
listas destacaram a necessida-
de de ampla mobilização contra
todo e qualquer ataque aos di-
reitos e benefícios historicamente
conquistados pelos empregados
dos Correios.

TRE/RJ reafirma gozo das folgas
pelos serviços prestados nas eleições

Servidores da Secretaria
Municipal de Educação do Rio
de Janeiro (SME-Rio) não preci-
sarão mais ter restrições ao gozo
de dias de folga em decorrência
de terem trabalhado nas eleições
realizadas no último dia 8, e na
que ocorrerá neste domingo, dia
28. Foi o que decidiu o presi-
dente do Tribunal Regional Elei-
toral do Rio de Janeiro (TRE-RJ),
Desembargador Carlos Eduardo
da Fonseca Passos, através do
Ofício 605/2018, do último dia
18 de outubro.

Em sua decisão, o desembar-
gador citou o artigo 3º, da Re-
solução TSE nº 22.747/2008.
O texto estabelece que, priori-
tariamente, é preciso haver con-

cordância entre as partes en-
volvidas (empregado que traba-
lhou nas eleições e o respecti-
vo empregador) no tocante à de-
finição do período destinado à
compensação pela prestação de
serviço eleitoral.

Segundo nota publicada no
site do Sindicato Estadual dos
Profissionais de Educação do
Rio de Janeiro (Sepe-RJ), a ma-
nifestação do presidente do TRE-
RJ se deu a par tir de diversas
reclamações apresentadas ao
tribunal em razão do Decreto
Municipal nº 45.146/2018, que
instituiu regras para o gozo das
folgas pelos serviços presta-
dos nas eleições.

Segundo o sindicato, o decre-

to, do prefeito Marcelo Crivella,
fere a legislação federal, pois
estabelece, entre outras ques-
tões, de forma unilateral, que os
servidores lotados em unidades
escolares só poderão gozar par-
te de seus dias de folga em
dezembro de 2018 e outra em
dezembro de 2019.

Outro problema detectado pelo
sindicato é ofensa ao princípio
da isonomia entre os servido-
res públicos. Isto porque, para
profissionais de outras áreas,
não se aplicam as restrições
estabelecidas no Decreto Mu-
nicipal nº 45.146/2018, que
é voltado só para os lotados em
unidades escolares da rede
municipal de ensino.

Representantes de policiais rodoviários federais tentam reverter
cobrança previdenciária que consideram indevida
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Apesar de finanças ser um tema
importante e cotidiano na vida dos
cidadãos, nem todos estão cientes
da importância dos estudos sobre
o tema. Isso também reflete no
comportamento dos servidores. Se-
gundo o coach Alexandre Prado, es-
pecialista em Administração Finan-
ceira e Economia, o brasileiro não
costuma ter Educação Financeira
como matéria e, por consequência,
o servidor de modo geral não va-
loriza esse aprendizado. Porém,
este quadro tem mudado. “O que
eu tenho percebido ao longo dos
recentes anos é que alguns servi-
dores e algumas pessoas passaram
a dar uma atenção maior à ques-
tão da Educação Financeira”, diz.

O especialista aponta que al-
guns concurseiros buscam concur-
sos que podem lhe trazer uma re-
muneração mais alta. No entanto,
mesmo com um salário satisfató-
rio, é preciso ter cuidado com seu
dinheiro. “O concurseiro, antes de
ser servidor, buscava aquele con-
curso que ia lhe trazer a remune-
ração mais alta. Ele passava no con-
curso, ingressava, se tornava um
servidor e tinha uma boa remune-
ração. Mas, ele não tendo uma
Educação Financeira, qualquer boa
remuneração pode se converter em
dívidas. Ele pode não saber lidar
com o dinheiro que ele tem, ape-
sar de ter aquele dinheiro certo no
final do mês”, explica.

Para Alexandre Prado, a popu-
lação tende a se educar mais fi-
nanceiramente quando está em
uma situação apertada com rela-
ção a dinheiro, e não para se pre-
venir. “Em épocas de vacas gor-
das, as pessoas pensam pouco em
como lidar com suas finanças
porque existe o dinheiro. Mas, em
época de vacas magras, como de-
semprego, a pessoa começa a
olhar com mais carinho para suas
finanças”, afirma.

Para os servidores ou emprega-
dos públicos que desejam apren-
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der mais sobre como lidar com seu
dinheiro ou onde investir, o coa-
ch deixa alguns conselhos. “O mais
importante é que o servidor en-
tenda o quanto ele ganha, de onde
vem seus recursos e quanto ele gas-

Para auxiliar nos estudos so-
bre Educação Financeira, alguns
órgãos e instituições têm inves-
tido em capacitação nesta área.
Um exemplo é o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimen-
to e Gestão (MP) que, por por in-
termédio da Secretaria de Ges-
tão de Pessoas (SGP), disponi-
biliza trilhas de aprendizagem
relacionadas ao tema Educação
Financeira a servidores ativos e
aposentados.

Há também cursos online gra-
tuitos disponibilizados pelo Te-
souro Direto sobre investimen-
tos, em parceria com a Escola de
Administração Fazendária
(Esaf). O material é separado
entre os níveis básico, interme-
diário e avançado.

No Rio de Janeiro, uma boa al-
ternativa são os cursos presenci-
ais oferecidos de forma gratuita
pela Escola de Educação Finan-
ceira, um projeto do RioPrevidên-
cia. Em entrevista à FOLHA DI-
RIGIDA, o gestor da Escola de
Educação Financeira, Carlos
Eduardo Batalha, afirma que os
parâmetros utilizados para o es-
tudo das ações relacionadas à
Educação Financeira para o ser-
vidor público são os números
alarmantes em relação a emprés-
timos e endividamento.

“De acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Estudo e Defesa das Re-
lações de Consumo (IBEDEC),
aproximadamente 70% deles
estão endividados. Nesse contex-
to, os dados do Banco Central (BC)
apontam que o saldo das opera-
ções de crédito consignado de fun-
cionários de União, estados e
municípios alcança R$ 180 bi-
lhões (montante quase 10 vezes
maior do que o contratado por tra-
balhadores da iniciativa priva-
da)”, informa.

Em sete anos de existência, a
Escola de Educação Financeira do
RioPrevidência já atendeu cerca

Servidores têm opções de cursos
de 22 mil servidores, em cursos,
palestras e consultas gratuitas.
“Atualmente, a Escola desenvol-
ve apenas suas atividades presen-
ciais, em dois endereços (Mara-
canã e Centro), abertas a qualquer
pessoa interessada, bastando para
isso realizar a inscrição no site de
maneira totalmente gratuita”, as-
segura o gestor.

Segundo Carlos Eduardo Bata-
lha, as maiores dificuldades dos
servidores estão relacionadas à or-
ganização das finanças pessoais e
investimentos. “No geral, não
existe a preocupação em planejar
ganhos e gastos, registrar e acom-
panhar despesas, isso leva inva-
riavelmente ao descontrole finan-
ceiro, impulsionado pela ampla
oferta de crédito, com taxas de
juros elevadas. As pessoas ficam
bem impressionadas e motivadas
a planejar quando apresentamos
uma simples planilha, separando
sua vida financeira em 3 colunas:
manutenção, consumo e investi-
mentos. Isso demonstra que, com
pequenas atitudes, a dificuldade
em organizar o orçamento domés-
tico diminui”, aponta.

De acordo com o gestor, o es-
tudo de Educação Financeira vem
sendo incentivado pelos gestores
públicos. Tanto que, em 2010, foi
criada a Estratégia Nacional de
Educação Financeira (ENEF), uma
mobilização multissetorial em
torno da promoção de ações de
educação financeira no Brasil.

“A estratégia foi instituída como
política de Estado de caráter per-
manente e suas características
principais são a garantia de gra-
tuidade das iniciativas que desen-
volve ou apoia e sua imparciali-
dade comercial. A estratégia foi
pensada pela articulação de nove
órgãos e entidades governamen-
tais e quatro organizações da so-
ciedade civil, que juntos integram
o Comitê Nacional de Educação
Financeira (Conef)”, declara.

Artigo
O Governo pede
a licença do servidor

nico por parte dos servidores públicos gera um benefício
para a sociedade, seja na prestação do serviço público de
modo mais eficiente, seja na produção de políticas públicas.
Todos ganham, tanto o servidor como a sociedade, pois ca-
pacitar é a ordem do dia, e conhecimento, como dizia a mi-
nha avó, "nunca é demais!".

Neste particular, na qualidade de educador, é inaceitável
que o Governo vire as costas para a busca do conhecimento
pelos servidores públicos. Não é admissível que, em mais
uma oportunidade, um direito seja sacrificado e prejudique o
processo educacional. Logo, a Pátria educadora nada quer
com educação e mais parece a Pátria das obras públicas
(sem tirar a necessidade de se realizar tais obras). E assim,
o velho Governo brasileiro novamente direcionará os seus
gastos para supérfluos e obras ineficientes em detrimento
da educação.

* Antonio Carlos Barragan é advogado, contador,
gestor público, professor de Gestão Pública, Direito e

Contabilidade, Presidente do Centro de Estudos Políticos
do Brasil, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimen-

to e pós-graduado em Direito Público.

É comum a previsão legal para os servidores públicos se
afastarem de suas funções por meio de licença para trata-
mento de doença, para estudo, em razão de maternidade ou
paternidade, para capacitação, etc. Trata-se de licença remu-
nerada que eles têm direito e que em alguns casos - como
nos estudos e na capacitação - merece ser incentivada. Re-
centemente, com base em levantamento realizado pelo Mi-
nistério do Planejamento, foi constatado que mais de vinte e
quatro mil servidores públicos ficaram fora de suas funções
durante o mês de agosto deste ano. Os respectivos servido-
res públicos acumularam seus proventos de forma parcial
ou integral durante aquele período. O mencionado Ministé-
rio apurou que aquelas ausências remuneradas acarreta-
ram um gasto de R$260 milhões naquele mês.

Com a informação divulgada pelo Ministério do Plane-
jamento, o governo federal estuda uma forma de alterar
a regras atuais para a concessão de licenças, no intuito
de restringir o acesso dos servidores públicos. A ideia é
reduzir as possibilidades de licença remunerada, para,
consequentemente, minimizar os gastos públicos naque-
la situação e evitar uma grande quantidade de servido-
res públicos fora de serviço. Assim, tudo indica que o Go-
verno inicia um estudo para viabilizar as alterações para
impactar nas licenças já a partir de 2019.

Contudo, a análise não pode ser efetuada de modo frio e
puramente aritmético, isto é, sem considerar as condições
que justificaram aquelas licenças. Neste sentido, cabe res-
saltar que, observando criteriosamente as situações que
envolveram as licenças remuneradas concedidas no perío-
do dos dados coletados, dos mais de vinte e quatro mil ser-
vidores públicos licenciados, a maioria das solicitações foi
para a realização de cursos de MBA ou pós-graduação no
Brasil. Praticamente trinta e cinco por cento daqueles pedi-
dos de licença remunerada tiveram aquela motivação educa-
cional, sendo mais da metade solicitada por docentes em
instituições públicas federais.

Neste contexto, constata-se que mais da metade dos
servidores públicos licenciados estão em busca de melho-
rar seus conhecimentos seja por uma pós-graduação ou outro
programa de capacitação. O aumento do conhecimento téc-

Barragan diz que
governo federal
estuda uma forma
de alterar a regras
atuais para a
concessão de
licenças, no intuito
de restringir o
acesso dos
servidores
públicos

ta. A segunda etapa é aprender, se
capacitar. Hoje, com o advento da
internet, ele tem uma infinidade
de conteúdo que ele pode usar,
além de cursos presenciais e li-
vros”, destaca.
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Pedro II: caminho aberto para
novo concurso na área de apoio

NNNNNÍVELÍVELÍVELÍVELÍVEL     MÉDIOMÉDIOMÉDIOMÉDIOMÉDIO     | Um dos cargos contemplados deverá ser o de assistente em administração

Especialista ressalta
que, mais do que
nunca, já é hora de
intensificar estudos

Cinco dicas de ouro de como ser
aprovado em Português nos concursos

(Parte 4)
DICA 4 - LIVRE-SE DAS DISTRAÇÕES
No mundo moderno em que vivemos, onde tudo e todos

estão conectados na internet, quando falamos de distrações
lembramos logo das redes sociais como o Facebook, Insta-
gram, WhatsApp...

Mas aqui eu vou dividir as distrações em dois tipos:
Internas; e
Externas.
As distrações internas são tudo aquilo alheio ao estudo

que ocupa nossa mente quando estamos estudando. Esse
tipo de distração é mais complicado de se livrar do que as
distrações externas. Pois, nesses casos, estamos lidando com
a nossa mente.

É comum ocorrer esse tipo de distração quando trocamos
uma atividade de lazer pelo estudo. Então, deixar de ir à praia
para ficar estudando só é válido quando você realmente es-
tuda e não fica pensando na praia que deixou de ir.

As distrações podem ser, inclusive, o próprio estudo. Ahn?
Mas como assim? ...Isso mesmo, se você está estudando Sin-
taxe e no meio fica pensando num assunto de Morfologia
que está faltando estudar, você está se distraindo com o pró-
prio estudo.

As preocupações são distrações internas muito comuns.
Geralmente, estamos preocupados com algum problema que
temos, seja na família, nas finanças, no relacionamento. E
como estudar com a cabeça cheia de problemas?

O ideal seria se conseguíssemos nos livrar dos problemas
antes de estudar, mas eu sei que isso é bastante difícil já
que existem problemas que a solução não depende exclu-
sivamente da gente. Então o que fazer nesses casos?

Para escapar dessas distrações internas é preciso estar com
a mente muito focada na atividade que você está realizan-
do. E isso requer um nível elevado de concentração. Isso é
fácil de conseguir quando realmente estamos interessados
no estudo, ou pelo menos no resultado que aquele estudo
irá proporcionar.

Problemas e preocupações sempre existirão. O segredo
para ser produtivo nesses casos é se desligar destes proble-
mas, pelo menos momentaneamente. Se puder resolvê-los,
ótimo! Mas se não der, tente ao menos esquecer enquanto
estuda.

Agora vamos falar das distrações externas. O maior vilão
nesses casos é a internet. Esse tipo de distração tem sido o
maior problema dos estudantes atualmente.

Responda-me com sinceridade: É mais fácil passar uma
hora estudando ou uma hora passeando na internet? É cla-
ro que a internet ganha.

Então qual a solução nesses casos? Depende!
Depende de quê? Se você usa a internet para estudar você

terá que reservar aquele período apenas para o estudo. Será
preciso então desligar de todas as redes sociais e deixar ape-
nas as páginas relativas ao estudo abertas.

Já se você não está usando a internet para estudar, é mais
fácil. Basta desligar o 3G do celular para o WhatsApp não
ficar notificando e se concentrar no seu material de estu-
do.

E aqui eu não preciso nem dizer que a Televisão deve es-
tar desligada, bem como o rádio ou qualquer outro equipa-
mento eletrônico que não esteja sendo usado para o estu-
do.

Aqui eu não estou falando que você deve abandonar todo
o mundo a sua volta para apenas estudar. O que estou di-
zendo é que você deve abandonar todo o mundo a sua vol-
ta quando estiver estudando. Mas só faça isso se você qui-
ser ser produtivo nos seus estudos. A escolha é sua!

O quinto e último passo deixei para o final, mas ele é tão
importante que deveria ter sido colocado no início. Vamos
vê-lo no próximo artigo...

Caro leitor, até o próximo bate-papo!

Magistério: nota das discursivas sai dia 25

Língua Por tuguesa: 1.Compreensão e interpre-
tação de texto. 2. Tipos e gêneros textuais. 3.
Norma padrão e variantes linguísticas. 4. Or to-
grafia oficial em vigor. 5. Pontuação. 6. O proces-
so de comunicação e as funções da linguagem.
7. Coerência e coesão textual. 8. Estrutura mor-
fossintática: frase, oração, períodos compostos
por coordenação e subordinação. 9. Conectivos:
valores lógico-semânticos. 10. Regências verbal
e nominal. 11. Colocação pronominal. 12. Uso do
sinal indicativo de crase. 13. Emprego de nomes,
pronomes, conjunções, advérbios, preposições,
modos e tempos verbais, emprego dos pronomes
pessoais e das formas de tratamento. 14. Em-
prego do pronome relativo. 15. Emprego das con-
junções e das preposições. 16. Semântica: po-
lissemia, sinonímia, paronímia, homonímia, de-
notação e conotação, figuras de linguagem. 17.
Processos de formação de palavras: prefixo e
sufixo. 18. Derivação e Composição. 19. Neolo-
gismos e estrangeirismos. 20. Normas técnicas
de redação oficial.

Raciocínio Lógico-quantitativo: 1.Raciocínio Lógi-
co: lógica de argumentação: analogias, inferênci-
as, deduções e conclusões; Lógica das proposi-
ções; Uso dos conectivos; Tabelas verdade e equi-
valências; Estrutura lógica de relações arbitrári-
as entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fic-
tícios; Diagramas lógicos; Resolução de situações
problemas envolvendo raciocínio lógico. 2. Racio-
cínio lógico-matemático: operações com números
reais; Radiciação e potenciação; Razão e propor-
ção; Regra de três simples e composta; Porcenta-
gem; Juros simples e Compostos; Arranjos, per-
mutações, combinações e principio adtivo; Racio-
cínio lógico envolvendo problemas aritméticos, ge-
ométricos e matriciais.

Informática: 1. Conceitos e Aplicações: 1.1. Infor-
mática e Computador. 1.2. Hardware e Software.
1.3. Tipos de computador. 1.4. Sistema Operaci-
onal. 1.5. Dispositivos de armazenamento e dis-
positivos periféricos. 1.6. Bit, byte, Kilobyte, Me-
gabyte, Gigabyte, Terabyte. 1.7. Internet, Intranet
e Extranet. 1.8. Redes de computadores (benefí-
cios, classificação baseada na abrangência geo-
gráfica, hardware de rede, aplicações de rede co-
merciais). 1.9. Vírus, worms, Cavalo de Troia e outras
pragas vir tuais. Cuidados e aplicativos para se-
gurança (antivírus, firewall). 2. Sistema Operacio-
nal: recursos disponíveis no Microsoft Windows
7; 3. Editor de texto: recursos disponíveis no Mi-

Assistente em administração: veja programa anterior
crosoft Word 2013; 4. Planilha eletrônica: recur-
sos disponíveis no Microsoft Excel 2013; 5. Ge-
rador de Apresentações: recursos disponíveis no
Microsoft PowerPoint 2013; 6. Internet: 6.1. Pro-
gramas de navegação (navegadores): Internet Ex-
plorer v.11, da Microsoft; Firefox v.53, da Mozi-
lla; Chrome v.58, da Google. 6.2. Navegação, im-
pressão, busca e pesquisa. 6.3. URL, links, ho-
mepage, sites. 6.4. Correio Eletrônico (e-mail): Van-
tagens sobre outros ser viços de comunicação fora
da Internet. Uso de correio eletrônico, preparo e
envio de mensagens, anexação de arquivos, dife-
rentes campos de destinatários. Responder e en-
caminhar mensagens de correio eletrônico.

Legislação: 1. Constituição Federal de 1988: Tí-
tulo III – Capítulo VII (Da Administração Pública) –
Seção I (Disposições Gerais) e Seção II (Dos Ser-
vidores Públicos). 2. Lei nº 8.112/1990 e altera-
ções (Dispõe sobre o regime jurídico dos ser vido-
res públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais): Título I (Das Dispo-
sições Preliminares); Título II (Do Provimento, Va-
cância, Remoção, Redistribuição e Substituição);
Título III (Dos Direitos e Vantagens); e Título IV (Do
Regime Disciplinar). 3. Decreto nº 1.171/1994 e
alterações (Aprova o Código de Ética Profissional
do Ser vidor Público Civil do Poder Executivo Fede-
ral). 4. Lei nº 11.091/2005 e alterações (Dispõe
sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito
das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação). 5. Decreto 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 capaci-
tação dos ser vidores integrantes do Plano de Car-
reira dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, instituído pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro
de 2005). 6. Lei nº 11.892/2008 e alterações
(Institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Fede-
rais de Educação, Ciência e Tecnologia). 7. Lei nº
9.394/1996 e alterações (Estabelece as diretri-
zes e bases da educação nacional): Título II (Dos
Princípios e Fins da Educação Nacional) e Título V
– Capítulo II (Da Educação Básica). 8. Lei nº 8.429/
1992 e alterações (Dispõe sobre as sanções apli-
cáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública dire-
ta, indireta ou fundacional): Capítulo I (Das Dispo-
sições Gerais); e Capítulo II (Dos Atos de Improbi-
dade Administrativa). 9. Lei nº 9.784/1999 e al-
terações (Regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal). 10. Lei
nº 13.146/2015 e alterações (Estatuto da Pes-
soa com Deficiência). 11. Lei nº 12.527/2011 (Lei
de Acesso à Informação). 12. Decreto nº 7.724/
2012 (Regulamenta a Lei no 12.527/2011, que
dispõe sobre o acesso a informações).

O concurso em pauta para assistente em adminis-
tração do Colégio Pedro II promete ser muito concor-
rido. Por isso, especialistas na área recomendam que
os futuros candidatos já iniciem os estudos, toman-
do como base o programa da seleção anterior, realiza-
da em 2017, e que FOLHA DIRIGIDA publica abaixo:

Após a divulgação do resul-
tado final das provas objetivas
do concurso para o magistério
do Colégio Pedro II, os partici-
pantes devem aguardar agora
pela publicação das notas pro-
visórias das avaliações discur-
sivas, marcada para a próxima
quinta-feira, 25.

Nesse exame os candidatos
tiveram de responder a quatro
perguntas de Conhecimentos
Específicos. Só foram corrigi-
das as provas escritas dos can-

didatos que tiveram acerto
mínimo de 60% na parte de
múltipla escolha, além de terem
sido classificados em até 15
vezes o número de vagas da área
de atuação. Esse exame vale 100
pontos no total, e será conside-
rado aprovados quem fizer a
partir de 70 pontos. O resulta-
do dessa etapa sairá no dia 14
de novembro.

A terceira fase do concurso é
a prova de aula, cujos temas se-
rão divulgados em 19 de no-

vembro. Essas avaliações serão
realizadas entre 21 de novem-
bro a 5 de dezembro e terão
duração entre 35 e 45 minutos.
Durante esse prazo, os profes-
sores deverão entregar seus tí-
tulos, para serem analisados e
pontuados. O resultado final da
seleção está previsto para 26 de
dezembro.

O concurso tem oferta de
148 vagas para docentes, sendo
37 imediatas e 111 em cadastro
de reserva. Algumas das disci-

plinas englobadas são Educação
Física, Matemática, Português,
Geografia, Biologia/Ciências,
Química, Dança e Teatro. As re-
munerações variam de
R$5.242,93 a R$10.379,92. O
regime de admissão é o estatu-
tário. Logo, há garantia de es-
tabilidade empregatícia. O pró-
prio Colégio Pedro II é quem
organiza a seleção.

SERVIÇO
Resultados: www.folhadirigida.com.br

O último concurso para a área
de apoio do Colégio Pedro II, de
2017, teve a validade inicial
encerrada na última quinta-feira,
dia 18. O prazo não será mais
prorrogado, segundo a institui-
ção de ensino. Essa notícia era
aguardada com ansiedade por
muitos concurseiros. É que, com
isso, o caminho está livre para
o planejamento de uma nova
seleção para a área técnico-ad-
ministrativa, em especial para o
cargo de assistente em adminis-
tração, de nível médio.

“Agora, mais do que nunca,
os interessados em conquistar
uma vaga de assistente em ad-
ministração devem se empe-
nhar ao estudar para essa sele-
ção. Como o concurso anteri-
or não está mais vigente, não
há mais nenhum impedimento
para a abertura do concurso no
ano que vem. Essa seleção de-
verá ser bastante concorrida,
então é preciso manter o foco.
Como o concurso anterior foi
aberto há um ano, deve ser a
principal referência de estudo
antes de o edital ser publicado”,
pontuou o coordenador peda-
gógico do curso Degrau Cultu-
ral, Marco Brito.

Em agosto, o colégio informou
à FOLHA DIRIGIDA que já es-
tudava formar uma comissão de
concurso para a carreira de Téc-
nico-Administrativo em Educa-
ção (TAE), que inclui o cargo de
assistente em administração, de
nível médio. Na época, o setor
de Administração Funcional da
Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas do colégio reforçou que a
necessidade de servidores é sem-
pre urgente.

A função de assistente em ad-
ministração é uma das que cer-
tamente serão contempladas na
nova seleção, já que tem grande
déficit de pessoal. Hoje, a remu-
neração desse profissional é de
R$2.904,96, composta pelo ven-
cimento-básico de R$2.446,96
mais o auxílio-alimentação, de
R$458. O regime de admissão é
o estatutário, que assegura a es-
tabilidade no emprego.

Além disso, quem atua na
área de apoio do Colégio Pedro
II tem direito ainda a auxílio-
natalidade; assistência pré-es-
colar de R$321 (para depen-
dentes de até cinco anos de ida-
de); e à assistência à saúde, com
reembolso parcial dos gastos
com plano de saúde. O Colé-
gio Pedro II oferece também
uma gratificação por qualifica-
ção, com percentual máximo
de acréscimo de 75% sobre o
vencimento-básico.

No concurso passado, organi-
zado pelo próprio Pedro II, os
candidatos tiveram que respon-
der a 70 perguntas, distribuídas
pelas seguintes disciplinas: Lín-

gua Portuguesa (20), Raciocínio
Lógico-Quantitativo (dez), Infor-
mática (dez), Legislação (dez) e
Conhecimentos Específicos
(20). Cada questão valia um

ponto em quase todas essas
matérias, exceto em Legislação
e Conhecimentos Específicos,
em que cada pergunta valia dois.
Essa foi a única fase da seleção.

Colégio Pedro II
deverá abrir novo
concurso para
assistente em
administração
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Carga tributária federal aproximada de 20%

editorial UFF: edital para assistente e
outros cargos sairá em breve

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Serão oferecidas cerca de 100 vagas em cargos dos níveis médio, técnico e superior

Expectativa é
que concurso seja
aberto até o
final de novembro

Nada!
á muito que nesse País só se fala em crise. Nesse
mesmo embalo vão o Estado do Rio e a cidade do

Rio de Janeiro. Nenhuma melhora, nenhum investi-
mento. A saúde, a educação e a segurança estão aban-
donadas, sem que as “autoridades competentes” es-
bocem qualquer movimento visando à recuperação.
Os serviços públicos estão cada vez piores, por falta
de recursos e, também, por falta de pessoal. Ou seja,
no Rio não acontece absolutamente nada, no Rio não
se faz absolutamente nada.

Para os dois chefes do Executivo, governador e prefeito
do Rio, até que esse momento político-eleitoral veio mesmo
a calhar. Como não se fala em outra coisa, os dois estão,
convenientemente, sumidos. Praticamente, não se tem
notícias nem de um, nem de outro. Enquanto isso, nunca
é demais repetir, os serviços públicos estão cada vez pio-
res, por falta de recursos e, também, por falta de pessoal.

Falta tudo. E já há algum tempo. E toda vez que a
população cobra resultados e melhoras alega-se a pro-
palada falta de recursos. Será que é só isso mesmo?
Não é possível que nada possa ser feito. Não é pos-
sível que, mesmo em meio a essa crise financeira, fru-
to de más administrações, quase nenhum investimento,
desvios e rapinagem do dinheiro público (dinheiro
do contribuinte, dinheiro nosso). Falta trabalho, fal-
ta criatividade, falta vontade política.

Quanto à alegada falta de recursos, é muito simples.
É como fazemos em nossas casas. Se diminuiu a en-
trada do dinheiro, temos de nos adequar para não faltar
o pão. Cortamos os supérfluos, ajustamos as nossas
compras e as nossas contas. Na administração públi-
ca, no estado e na prefeitura tem de ser feito o mes-
mo. Cortar os supérfluos, evitar os desperdícios, que
não são poucos. Acabar com certos contratos, dispen-
sar certos serviços e coisas do gênero.

Quanto à falta de pessoal, não tem outro jeito a não
ser fazer concurso público. Até se pode, num primeiro
momento, fazer um remanejamento de servidores, des-
locando de setores menos importantes e que estejam,
momentaneamente, com pouca movimentação, para
outros que exigem mais, como, por exemplo, saúde,
educação e segurança. Acontece, porém, que estes se-
tores precisam de pessoal específico, especializado.
Então, só mesmo com concurso público.

É preciso contratar auxiliares de enfermagem, técnicos
de enfermagem, técnicos de radiologia, enfermeiros,
médicos, professores, orientadores educacionais, auxi-
liares de necropsia, técnicos de necropsia, inspetores de
polícia, policiais militares etc etc etc. Entretanto, apesar
disso, ninguém se mexe. No apagar das luzes, o Estado do
Rio acena com  um concurso para o magistério, para uma
pequena oferta de 370 vagas imediatas, o que significa quase
nada. Já na Prefeitura do Rio, absolutamente nada!

Enquanto isso, aproveitando esse momento políti-
co-eleitoral, os dois, tanto o governador quanto o
prefeito, continuam convenientemente sumidos, sem
nada fazer para a população que, sabe-se lá por que,
os elegeu. Em suma, nem no estado nem no municí-
pio, nada, absolutamente nada acontece de bom.

H

Se você também conquistou sua vaga no serviço público e é um exemplo de superação, envie seus contatos
para o e-mail casosdesucesso@folhadirigida. com.br. Em breve, sua história poderá ser contada nesta coluna

casos de sucesso

colunista convidado

* Gabriel Henrique é coach de carreira e professor da Central de
Concursos

* Gabriel Henrique

Prova de concurso ocorre sem-
pre no dia mais preguiçoso da
semana: domingo. É por isso
que boa parte dos inscritos re-
pensa se deve ou não passar, no
mínimo, três horas trancado
em uma sala, respon-
dendo a uma série de
questões. Nessa hora,
entre 50% e 60% dos
candidatos desistem
— é essa a taxa média
de abstenção dos con-
cursos públicos. O
pensamento deles, de-
pois de se inscreve-
rem por impulso, é
um só: “não vou
passar. Deixa para lá”. Ou seja: mais da metade dos seus
concorrentes nem aparece para fazer a prova — e suas chan-
ces são maiores do que imagina.

Quer outro incentivo? Apenas 8% dos candidatos se
preparam de verdade para um concurso. Isso quer dizer
que muita gente não estuda o tempo necessário — não
busca ajuda de especialistas. Ou até busca, mas não se
prepara adequadamente. Para ter chances reais, em um
concurso com nível de exigência menor, você precisa de,
pelo menos, cinco meses de preparação.

E não adianta estudar da forma errada. É como tentar
derrubar uma árvore com um machado cego. Você precisa
conhecer as técnicas de estudo e ver qual funciona para
você. As melhores dicas são: não saia da sala de aula com
dúvidas, não se baseie apenas em provas anteriores (você
pode perder temas que ficaram de fora do último exame)
e não deixe para a última hora (como muitos faziam no
colégio). E não desista no primeiro tombo — só é aprova-
do quem persiste. Faça do concurso um projeto de vida.

Quais são suas chances de
passar em concursos?

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e estruturação de textos. Coesão e coerência textual.
Semântica: sinônimos, antônimos, polissemia. Vocábulos homônimos
e parônimos. Denotação e conotação. Sentido figurado. Sistema orto-
gráfico em vigor: emprego das letras e acentuação gráfica. Formação
de palavras: prefixos e sufixos. Flexão nominal de gênero e número.
Flexão verbal: verbos regulares e irregulares. Vozes verbais. Emprego
dos modos e tempos verbais. Emprego dos pronomes pessoais e das
formas de tratamento. Emprego do pronome relativo. Emprego das con-
junções e das preposições. Sintaxe de colocação. Colocação pronomi-
nal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Empre-
go do acento da crase. Nexos semânticos e sintáticos entre as ora-
ções, na construção do período. Emprego dos sinais de pontuação.

NOÇÕES BÁSICAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Administração Pública: Noções de Planejamento, Orçamento e Finan-
ças públicas. PPA, LDO, LOA e LRF. Princípios orçamentários. Aspectos
gerais da legislação. Proposta e dotação orçamentária. Créditos adici-
onais. Receitas e despesas públicas. Racionalização do gasto público.
Diárias, passagens e ajuda de custo. Execução Orçamentária. Proces-
so Administrativo. Licitações e Contratos. Convênios.

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO: 1. Normas constitucionais sobre a
Administração Pública; 2. Administração geral: evolução das teorias
da administração, idéias e conceitos fundamentais. Organização do tra-
balho: departamentalização, planejamento, tomada de decisão, objeti-
vos, gráficos de organização, controle, ambiente externo. Relações hu-
manas no trabalho: motivação, comunicação, chefia e liderança, gru-
pos e equipes a organização formal e informal. Gestão de Pessoas. 3.
Noções de direito administrativo: estrutura e princípios da administra-
ção pública, ato administrativo. 4. Comunicação e redação Oficial: as-
pectos gerais; 5. Arquivos: noção geral de arquivamento, organização
e administração de arquivos, gestão de documentos, arquivos perma-
nentes, arquivos intermediários, Classificação de documentos, corres-
pondências, Política Nacional de Arquivos; 6. Administração de materi-
al: classificação de materiais, especificação, estoques, pedidos, com-
pra, cadastro, almoxarifado, inventários. 7. Regime Jurídico Único e Se-
guridade Social do Servidor Público; 8. Estruturação do Plano de Car-
reiras da Administração Pública dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vincula-
das ao Ministério da Educação; 9. Ética na Administração Pública; 10.
Lei de Acesso à informação; 11. Improbidade administrativa e Crimes
contra a administração pública; 12. Estatuto e Regimento Geral da Uni-
versidade Federal Fluminense.

Para orientação dos futuros candidatos a agente em administação
da UFF, FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do concurso ante-
rior que, segundo especialistas, não deverá sofrer alterações signifi-
cativas para a próxima seleção.

Assistente em administração: veja programa anterior

É questão de tempo a divulga-
ção do edital do concurso da área
de apoio da Universidade Fede-
ral Fluminense (Coseac/UFF).
O documento está praticamen-
te pronto, dependendo apenas de
questões burocráticas para ser
publicado. A seleção oferecerá
cerca de 100 vagas, distribuídas
por diversos cargos dos níveis mé-
dio, médio/técnico e superior.

O diretor da Coordenação de
Seleção Acadêmica da Universi-
dade Federal Fluminense (Cose-
ac/UFF), Luiz Antonio Cruz, in-
formou à FOLHA DIRIGIDA, na
última quarta, dia 17, que o con-
curso será aberto mesmo este ano.
Ele, no entanto, não quis adiantar
a data para a publicação do edital.

O diretor da Coseac explicou
que o documento é complexo e
requer atenção aos novos decre-
tos sobre cotas para deficientes.
No início deste mês, o Ministé-
rio Público Federal (MPF) co-
brou que a instituição de ensi-
no cumpra, de forma integral,
a lei de cotas. Por isso, a UFF deve
apresentar no próximo edital
todas as regras quanto à classi-
ficação de negros, pardos e pes-
soas com deficiência.

A Coseac, organizadora do

concurso, aguarda o aval da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas
(Progepe) para publicar o edital.
Especula-se que o concurso pos-
sa ser aberto logo após as elei-
ções ou após a posse do novo
reitor da UFF, professor Antonio
Claudio da Nóbrega, que ocor-
rerá no dia 17 de novembro.

Independentemente da data de
publicação do edital, é fundamen-
tal que os futuros candidatos
mantenham os estudos em dia,
pois o concurso está confirmado
para sair ainda este ano. Já as pro-
vas objetivas estão previstas para
o primeiro trimestre de 2019.

O reitor eleito da UFF, que atu-
almente ocupa a função de vice-
reitor, já adiantou que a maior
parte das vagas será destinada ao
cargo de assistente em adminis-
tração, que exige nível médio e
tem remuneração inicial de
R$2.904,,96. Por lei, a função tam-
bém requer um ano de experiên-
cia na área administrativa.

No nível médio/técnico, há
previsão de vagas para técnico
de laboratório, técnico em con-
tabilidade, técnico em enferma-
gem e técnico em edificações.
A remuneração é de R$2.904,96.

Já no superior, é provável que
sejam contemplados cargos
como administrador, assisten-
te social, enfermeiro, engenhei-
ro, jornalistas e psicólogo. Todos
têm ganho de R$4.638,66. To-
dos os valores incluem auxílio-
alimentação, de R$458.

‘Não desista. Tudo acontece na hora
certa’, diz oficial de cartório da PC-RJ

Para alcançar seus sonhos, é preciso con-
tinuar tentando mesmo quando encontrar
barreiras. Foi assim que Fernanda Ribeiro
conseguiu passar para o cargo de oficial de
cartório da Polícia Civil do Estado do Rio
de Janeiro.

Fernanda conta que sempre sonhou em
seguir uma carreira policial. Apesar da es-
tabilidade e remuneração serem ótimos
atrativos, a concursada decidiu pela carreira
policial por ser um trabalho dinâmico. “Os
agentes estão em contato com diferentes
histórias e realidades so-
ciais todos os dias. A ro-
tina de trabalho nunca é
igual”, afirma.

Após a graduação em
Direito em 2011, Fernan-
da continuou estudando
com objetiva de passar nos
concursos. “Eu já queria
estudar para concurso
público desde que entrei
na faculdade, já sabia que
iria seguir uma carreira
pública e a Segurança Pú-
blica sempre me atraiu bastante”, relem-
bra.

No entanto, como estagiou na Defenso-
ria Pública durante toda a faculdade, Fer-
nanda começou a duvidar para qual carreira
iria estudar: Polícia ou Defensoria? “Meu
medo era mesmo de morrer. Mas, se eu ti-
ver que morrer, eu iria morrer sendo defen-
sora pública ou policial civil. Então, vou
fazer o que eu gosto, sonho e me propus a
estudar”, comenta.

Seu primeiro concurso foi para de-
legado da Polícia Civil. No entanto,
não conseguiu a aprovação. Porém,
não passando não desistiu de sua meta
e decidiu fazer concurso para oficial
de cartório na PC-RJ. “Fiquei bastan-
te chateada com isso, mas resolvi con-
tinuar estudando. Tive incentivo de
alguns amigos que acreditavam que eu
ia conseguir e me diziam para não de-
sanimar”, aponta.

Para garantir sua vaga, iniciou sua
preparação antes do edital ser divul-
gado, tanto na forma teórica quanto

na preparação física. O
resultado de seus pre-
parativos foi sua ad-
missão no cargo tão so-
nhado. Atualmente, já
trabalha na institui-
ção há quase três anos.

Na seleção para ofi-
cial, dedicou-se mais a
Português e Informá-
tica por não ter tido
tanto contato com as
disciplinas quando es-
tava na faculdade.

“Minha dica é focar mais nas maté-
rias que não são cobradas na universidade.
Isso se você é formado em Direito e já tem
uma base das específicas”, diz.

Outra dica da concursada é dar mais
atenção à letra de lei, por serem muito co-
bradas na parte de Conhecimentos Espe-
cíficos. “Leia a Constituição e também o
que pensam o STJ e o STF a respeito. A
banca não cobra um conhecimento am-
plo da disciplina, mas pode cobrar o que

ÉRICA BASTOS
erica.bastos@folhadirigida.com.br

um tribunal superior está pensando”,
aconselha.

Com sua história, Fernanda mostra que a
perseverança dá resultados muito bons para
os que se preparam corretamente. “Não
desista, porque tudo acontece na hora cer-
ta. Eu também tive minhas reprovações. Mas,
se você perseverar, levar aquele o estudo a
sério e se dedicar, não há outro caminho senão
a conquista de sua vaga”, garante.

Fernanda Ribeiro: “Queria estudar para concurso
público desde que entrei na faculdade.”
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“Se você
perseverar, levar
aquele o estudo a
sério e se dedicar,
não há outro
caminho senão a
conquista de sua
vaga”
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Área de Saúde
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  CIDADE/ESTADO  VAGAS
 Medicina - Cardiologia  Rio de Janeiro /RJ 2
 Medicina - Clínica Médica  Rio de Janeiro /RJ 2
 Medicina - Ginecologia/Obstetrícia  Rio de Janeiro /RJ 2
 Medicina - Oftalmologia  Rio de Janeiro /RJ 2
 Medicina - Pediatria  Rio de Janeiro /RJ 2
 Medicina - Terapia Intensiva  Rio de Janeiro /RJ 2
 Odontologia  Rio de Janeiro /RJ 1
 Odontologia – Endodontia  Rio de Janeiro /RJ 1
 Odontologia – Implantodontia  Rio de Janeiro /RJ 2
 Odontologia – Odontopediatria  Rio de Janeiro /RJ 2
 Odontologia – Prótese  Rio de Janeiro /RJ 4
 Farmácia  Rio de Janeiro /RJ 3
 Veterinária  Rio de Janeiro /RJ 1
Área de Apoio à Saúde
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  CIDADE/ESTADO  VAGAS
 Enfermagem  Rio de Janeiro /RJ 22
 Fisioterapia  Rio de Janeiro /RJ 23
 Fonoaudiologia  São Pedro da Aldeia /RJ 1
 Nutrição  Rio de Janeiro /RJ 10
 Terapia Ocupacional  Rio de Janeiro /RJ

São Pedro da Aldeia /RJ  1 1
Área Técnica
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  CIDADE/ESTADO  VAGAS
 Administração  Rio de Janeiro /RJ 19
 Administração  São Pedro da Aldeia /RJ 1
 Administração   Vila Velha /ES 1
 Arquivologia  Rio de Janeiro /RJ 1
 Biblioteconomia  Rio de Janeiro /RJ 3
 Biologia Marinha  Rio de Janeiro /RJ 2
 Biologia Marinha   Rio de Janeiro /RJ 12
 Comunicação Social  Arraial do Cabo /RJ 1
 Comunicação Social   São Pedro da Aldeia /RJ 1
 Desenho Industrial  Rio de Janeiro /RJ 1
 Direito  Rio de Janeiro /RJ 9
 Educação Física  Rio de Janeiro /RJ 1

Área Técnica
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  CIDADE/ESTADO  VAGAS
 Estatística  Rio de Janeiro /RJ 1
 Informática  Rio de Janeiro /RJ 4
 Meteorologia  Rio de Janeiro /RJ Arraial do Cabo /RJ  1 1
 Oceanografia  Rio de Janeiro /RJ 1
 Psicologia  Rio de Janeiro /RJ 9
 Química  Arraial do Cabo /RJ 1
 Serviço Social  Rio de Janeiro /RJ 10

Área Técnica: Inspetor Naval (IN)
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  CIDADE/ESTADO  VAGAS
 Ciências Náuticas Rio de Janeiro /RJ 1

Área Técnica: Vistoriador Naval (VN)
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  CIDADE/ESTADO  VAGAS
 Tecnologia em Construção Naval  Rio de Janeiro /RJ 1

Área Técnica – com Competências Específicas
 a) Educação Física – Treinamento de Atleta de Alto Rendimento:
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  CIDADE/ESTADO  VAGAS
 Educação Física – Boxe Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Levantamento de Peso Olímpico Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Vela - Experiência
 Campeonato “HPE 25”, “Snipe” ou “TP52” Rio de Janeiro /RJ 2

 b) Educação Física – Modalidades:
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  CIDADE/ESTADO  VAGAS
 Educação Física – Atletismo – Campo Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Atletismo – Fundo Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Atletismo – Raso Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Atletismo – Salto Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Basquete Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Canoagem Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Judô Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Pólo Aquático Rio de Janeiro /RJ 1
 Educação Física – Tiro – Arma Curta Rio de Janeiro /RJ 1

Marinha: quadro de vagas da 1ª Região

Falta de pessoal pode
levar INSS ao colapso

SSSSSOLICITOLICITOLICITOLICITOLICITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     | Pedido de concurso em análise

Correios: apesar do déficit,
concurso ainda sem previsão

CCCCCARÊNCIAARÊNCIAARÊNCIAARÊNCIAARÊNCIA     | Sindicato aponta que há déficit de mais de 20 mil funcionários

Na última terça-feira, 16, os
Correios iniciaram o fecha-
mento de 41 agências em todo
o país. Segundo a empresa, a
estratégia faz parte de um pro-
cesso de remodelagem da rede
de atendimento. No entanto,
quem deseja ingressar no qua-
dro de funcionários da compa-
nhia se pergunta: o concurso
para carteiro e atendente dos
Correios, previsto desde 2015,
sairá do papel em breve?

FOLHA DIRIGIDA questio-
nou a empresa e traz os esclare-
cimentos sobre o assunto. “A
companhia está reavaliando o
dimensionamento da força de
trabalho e equalizando as uni-
dades, com efetivo deficitário e
superavitário. Portanto, no
momento não há previsão de
abertura de concurso público
para quaisquer dos cargos vigen-
tes na empresa”, afirmou.

Segundo os Correios, estão
sendo encerradas as atividades

de duas agências no Rio de Ja-
neiro, sendo elas no Tanque, em
Jacarepaguá, e na Dias da Rocha,
em Copacabana. “Agências tam-
bém serão encerradas nos Esta-
dos do Amazonas, Bahia, Cea-
rá, Espírito Santo, Goiás, Piauí,
Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Ro-
raima, Rio Grande do Sul e São
Paulo”, segundo os Correios.

No entanto, questionado so-
bre a situação dos funcionários
das unidades fechadas, os Cor-
reios informaram que não ha-
verá demissões. “Os funcioná-
rios serão realocados em outras
agências”, informou a empresa.

O objetivo da ação, segundo
os Correios, é otimizar e realo-
car os recursos existentes, para
colaborar com a sustentabilidade
da empresa e nas melhorias do
atendimento aos cidadãos. “As
unidades que estão sendo desa-
tivadas ocupam imóveis aluga-
dos, estão sombreadas por ou-

tras próximas e são deficitárias”,
afirmou a companhia.

Sobre o impacto para os clien-
tes, os Correios informaram que
as agências que estão sendo fe-
chadas porque possuem um
número muito pequeno de aten-
dimentos por mês. Além disso,
segundo a empresa, a intenção
é remodelar a rede e os serviços
à população, ampliando os canais
de atendimento. “Hoje temos
cerca de 12 mil pontos. Até 2021,
pretendemos ampliar essa rede
para 15 mil pontos”, afirmaram
os Correios.

Em junho, em uma audiên-
cia pública, na Câmara dos De-
putados, Edilson Nery, membro
da Associação Nacional das
Empresas de Comunicação Seg-
mentada, acusou a direção dos
Correios de estar sucateando a
empresa, sem realizar concur-
sos há sete anos, para poder pri-
vatizar o serviço.

“Os carteiros estão fazendo

dobra. As entregas acontecem de
forma alternada, e os clientes
estão indo embora, porque não
há qualidade na entrega. Hoje
a empresa está à mercê da vice-
presidência financeira. É o fi-
nanceiro que diz o que tem de
ser feito”, declarou.

Segundo o Sindicato dos Traba-
lhadores dos Correios do Rio de Ja-
neiro (Sintect-RJ), a empresa tem
déficit de 20 mil funcionários e, por
isso, precisa abrir concurso públi-
co com urgância. “Nosso déficit de
pessoal é muito grande, causando
uma sobrecarga no serviço, dimi-
nuindo a qualidade na entrega e
prejudicando os trabalhadores. Há
uma urgência, sim, na realização
de um concurso público, já que te-
mos um déficit de quase 20 mil em
todo o Brasil”, afirmou o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores dos
Correios do Rio de Janeiro (Sintect-
RJ), Ronaldo Martins, em entrevista
à FOLHA DIRIGIDA, em maio des-
te ano.

O concurso para 7.888 vagas
no Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) segue sob aná-
lise do Ministério do Planeja-
mento. Como o órgão possui um
grande déficit de pessoal eleva-
do número de servidores com ida-
de para se aposentar, que poderá
levá-lo a um colapso em curto es-
paço de tempo, a abertura de uma
seleção é questão de tempo.

Atualmente, o déficit de pesso-
al no INSS é de 16.500 servidores,
o que vem prejudicando o bom
atendimento aos segurados. No en-
tanto, a autarquia possui outros 18
mil em condições de se aposen-
tar, o que vai piorar ainda mais a
situação da autarquia.

Segundo a Associação Nacional
dos Servidores Públicos da Previ-
dência e da Seguridade Social
(Anasps), uma grande destes 18 mil
servidores em condições de se
aposentar fará início em 2019, o
que deixará a situação insustentá-
vel nas agências do INSS.

Mesmo que o presidente Mi-
chel Temer não autorize o con-
curso este ano, dificilmente isso
deixará de acontecer em 2019,

pela próxima gestão, caso con-
trário o atendimento a popula-
ção poderá ser paralisado.

Embora no orçamento da União
para 2019 não esteja previsto o
concurso do INSS, apesar disso ele
tem chances de acontecer. Isso
porque a atual gestão deixou uma
verba de R$411 milhões para se-
rem usados para a realização de
concursos, caso seja de interesse
do novo presidente.

Frente a atual situação do
INSS, que tem sido alvo de ações
judiciais por parte da Defenso-
ria Pública da União (DPU), para
resolver a demora no atendimen-
to aos segurados, o concurso de-
verá ser autorizado até meados
do ano que vem.

Das 7.888 vagas que o INSS pre-
tende abrir, 3.984 são técnico (ní-
vel médio), 1.692 para analista
(superior, em áreas específicas) e
2.212 para perito (graduação em
Medicina). Essas carreiras propi-
ciam remunerações de
R$5.186,79, R$7.659,87 e
R$12.683,79, respectivamente,
todas já incluindo os R$458 refe-
rentes ao auxílio-alimentação.

No total, são
234 vagas no RJ,
abragendo
diversas outras áreas

TTTTTEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOS     | Processo seletivo para oficiais está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro

Marinha tem vagas na área de Enfermagem

Um dos destaques do proces-
so seletivo para civis da Mari-
nha, que está com inscrições
abertas, é a área de Enferma-
gem, para a qual são ofertadas
22 das 234 vagas para o Estado
do Rio de Janeiro. A seleção tem
como objetivo contratar ofici-
ais temporários para diversas
áreas, todas com exigência de
ensino superior completo e

registro no órgão de classe,
quando for o caso.

A distribuição completa das
oportunidades ofertadas no Rio
de Janeiro pode ser consultada
nesta página. Além de Enferma-
gem, estão entre as áreas con-
templadas, as de Medicina (di-
versas especialidades), Odon-
tologia, Fisioterapia, Medicina
Veterinária, Direito, Nutrição,
Fonoaudiologia, Administra-
ção, Comunicação Social e Es-
tatística.

Um dos bons motivos para os
candidatos se dedicarem aos
estudos para conquistarem uma

vaga é a remuneração inicial.
Apesar de a seleção ser para tem-
porários, a remuneração inicial
é a mesma dos que ingressam
na mesma patente, entre os efe-
tivos.

Os temporários ingressarão
na graduação de guarda-mari-
nha, para a qual, a partir de 2019,
a previsão é de ganhos brutos
de R$9.440,55. O valor é com-
posto pelo soldo de 6.993,00, vá-
lido a partir de 1º de janeiro de
2019, mais R$1.118,88 referente
a 16% de adicional de habili-
tação e de R$1.328 referentes
a 19% de adicional militar, em

todos os casos.
O prazo para fazer a inscri-

ção termina no próximo dia 31.
Todo o procedimento é feito
pela internet, no site da Mari-
nha. Na página, é preciso pre-
encher um formulário online
e imprimir um boleto para pa-
gamento de uma taxa, que é de
R$120 ou R$127, de acordo
com o cargo escolhido pelo
candidato.

Candidatos de ambos os se-
xos podem entrar na disputa
pelas vagas. É preciso, no entan-
to, ter atenção aos pré-requisi-
tos. Um deles é o limite de ida-

de. Os participantes precisarão
ter, no mínimo 18 anos e, no
máximo, 44 anos, nas datas es-
tabelecidas no edital, que pode
ser acessado na FOLHA DIRI-
GIDA Online.  É necessário
ainda estar em dia com as obri-
gações civis e militares, entre
outros pré-requisitos.

No dia 10 de fevereiro, será
realizada a primeira etapa do
processo seletivo, uma prova
objetiva com 50 questões. Dos
itens, serão 25 de Português e
25 de Formação Militar-Naval.
A seleção ainda terá etapas de
verificação de dados biográfi-

cos, verificação documental,
inspeção de saúde e prova de
títulos.

Os classificados no processo
seletivo assinarão contrato de
um ano com a Marinha. A cada
ano, o vínculo pode ser reno-
vado, por mais um ano, por no
máximo sete vezes, o que pro-
porciona o período máximo de
prestação de trabalho temporá-
rio na corporação, que é de oito
anos.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.marinha.mil.br
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PRF confirma Cebraspe como organizador
BBBBBANCAANCAANCAANCAANCA     | Dispensa de licitação contratando o Cesbraspe (antigo Cespe/UnB) ocorreu na última sexta-feira, dia 19

Edital passa
por ajustes finais
e deverá sair
nos próximos dias

Veja dicas para fazer
uma boa prova no concurso

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2
Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego
das letras. 3.2 Emprego da acentuação gráfica. 4 Domínio dos mecanismos de coesão tex-
tual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e
outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e modos
verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação
entre orações e entre termos da oração. 5.2 Relações de subordinação entre orações e entre
termos da oração. 5.3 Emprego dos sinais de pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal.
5.5 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.6 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescritura
de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.2
Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

MATEMÁTICA: 1 Números inteiros, racionais e reais. 1.1 Problemas de contagem. 2 Sistema
legal de medidas. 3 Razões e proporções; divisão proporcional. 3.1 Regras de três simples
e composta. 3.2 Porcentagens. 4 Equações e inequações de 1º e 2º graus. 4.1 Sistemas
lineares. 5 Funções. 5.1 Gráficos. 6 Sequências numéricas. 7 Progressão aritmética e geo-
métrica. 8 Noções de probabilidade e estatística. 9 Raciocínio lógico: problemas aritméticos.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. 1.1 Princípios fundamentais. 2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1 Normas
de eficácia plena, contida e limitada. 2.2 Normas programáticas. 3 Direitos e garantias fun-
damentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacio-
nalidade, direitos políticos, partidos políticos. 4 Organização político-administrativa do Esta-
do. 4.1 Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 5
Administração pública. 5.1 Disposições gerais, servidores públicos. 6 Poder executivo. 6.1
Atribuições e responsabilidades do presidente da República. 7 Poder judiciário. 7.1 Disposi-
ções gerais. 7.2 Órgãos do poder judiciário. 7.2.1 Organização e competências, Conselho
Nacional de Justiça. 7.2.1.1 Composição e competências. 8 Funções essenciais à justiça. 8.1
Ministério público, advocacia pública. 8.2 Defensoria pública.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e demo-
cracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no Setor Público. 5.1 Decreto
nº 1.171/ 1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal).

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Noções de sistema operacional Windows. 2 Edição de textos,
planilhas e apresentações (ambiente BrOffice). 3 Redes de computadores. 3.1 Conceitos
básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de
navegação (Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas de correio eletrônico (Mozilla
Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.7
Computação na nuvem (cloud computing). 4 Conceitos de organização e de gerenciamento
de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimen-
tos de segurança. 5.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segu-
rança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamen-
to de dados na nuvem (cloud storage).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Estado, governo e administração pública: concei-
tos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios. 2 Direito administrativo: conceito, fontes
e princípios. 3 Ato administrativo. 3.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espéci-
es. 3.2 Invalidação, anulação e revogação. 3.3 Prescrição. 4 Agentes administrativos. 4.1
Investidura e exercício da função pública. 4.2 Direitos e deveres dos funcionários públicos;
regimes jurídicos. 4.3 Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. 4.4
Lei nº 8.112/1990 e alterações. 5 Poderes da administração: vinculado, discricionário, hierár-
quico, disciplinar e regulamentar. 6 Princípios básicos da administração. 6.1 Responsabilida-
de civil da administração: evolução doutrinária e reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito
e uso e abuso de poder. 6.3 Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº
8.429/1992 e alterações. 7 Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, for-
mas e competência de prestação. 8 Organização administrativa. 8.1 Administração direta e
indireta, centralizada e descentralizada. 8.2 Autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista. 9 Controle e responsabilização da administração. 9.1 Con-
trole administrativo. 9.2 Controle judicial. 9.3 Controle legislativo. 9.4 Responsabilidade civil
do Estado.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1 Aplicação da lei penal. 1.1 Princípios da legalidade e da
anterioridade. 1.2 A lei penal no tempo e no espaço. 1.3 Tempo e lugar do crime. 1.4 Lei penal
excepcional, especial e temporária. 1.5 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 1.6
Pena cumprida no estrangeiro. 1.7 Eficácia da sentença estrangeira. 1.8 Contagem de prazo.
1.9 Interpretação da lei penal. 1.10 Analogia. 1.11 Irretroatividade da lei penal. 1.12 Conflito
aparente de normas penais. 2 O fato típico e seus elementos. 2.1 Crime consumado e
tentado. 2.2 Pena da tentativa. 2.3 Concurso de crimes. 2.4 Ilicitude e causas de exclusão.
2.5 Excesso punível. 2.6 Culpabilidade. 2.6.1 Elementos e causas de exclusão. 3 Imputabi-
lidade penal. 4 Concurso de pessoas. 5 Crimes contra a pessoa. 6 Crimes contra o patrimô-
nio. 7 Crimes contra a fé pública. 8 Crimes contra a administração pública. 9 Lei nº 8.072/
1990 (delitos hediondos). 10 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. 11 Cri-
mes contra a Dignidade Sexual.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Aplicação da lei processual no tempo, no
espaço e em relação às pessoas. 1.1 Disposições preliminares do Código de Processo
Penal. 2 Inquérito policial. 3 Ação penal. 4 Competência. 5 Prova. 6 Juiz, ministério público,
acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça, atos de terceiros. 7 Prisão e liberda-
de provisória. 7.1 Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária). 8 Processo e julgamento dos crimes
de responsabilidade dos funcionários públicos. 9 Habeas corpus e seu processo. 10 Dispo-
sições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL: 1 Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarmamento).
2 Lei nº 7.716/1989 e alterações (crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor). 3
Lei nº 5.553/1968 (apresentação e uso de documentos de identificação pessoal). 4 Lei nº
4.898/1965 (direito de representação e processo de responsabilidade administrativa, civil e
penal, nos casos de abuso de autoridade). 5 Lei nº 9.455/1997 (definição dos crimes de
tortura). 6 Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Título II, Capítulos I e
II, Título III, Capítulo II, Seção III, Título V e Título VII . 7 Lei nº 10.741/2003 e alterações
(Estatuto do Idoso). 8 Lei nº 9.034/1995 e alterações (crime organizado). 12 Lei nº 9.099/
1995 e alterações (juizados especiais cíveis e criminais), Capítulo III,. 13 Lei nº 10.259/2001
e alterações (juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal). 15 Lei nº
11.340/2006 (Maria da Penha – violência doméstica e familiar contra a mulher). 16 Lei nº
11.343/2006 (sistema nacional de políticas públicas sobre drogas). 17 Decreto-Lei nº 3.688/
1941 (Lei das contravenções penais). 18 Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos crimes
contra o meio ambiente), Capítulos III e V . 19 Decretos nº 5.948/2006, nº 6.347/2008 e nº
7901/2013 (Tráfico de pessoas).

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: 1 Teoria geral dos direitos humanos. 1.1 Conceito,
terminologia, estrutura normativa, fundamentação. 2 Afirmação histórica dos direitos huma-
nos. 3 Direitos humanos e responsabilidade do Estado. 4 Direitos humanos na Constituição
Federal. 6 Institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. 7 Política nacional de
direitos humanos. 8 Programas nacionais de direitos humanos. 9 Globalização e direitos
humanos. 10 As três vertentes da proteção internacional da pessoa humana. 10.1 Direitos
humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. 11. A Constituição brasileira e os
tratados internacionais de direitos humanos. 12 Aplicações da perspectiva sociológica a
temas e problemas contemporâneos da sociedade brasileira: a questão da igualdade jurídica
e dos direitos de cidadania, o pluralismo jurídico, acesso à justiça. 13. Práticas judiciárias e
policiais no espaço público. 14 Administração institucional de conflitos no espaço público.

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO DPRF: 1. Lei n.º 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e
suas atualizações; 2 Perfil constitucional: funções institucionais. 3 Lei 9.654/1982. 4 Decre-
to nº 6.061/2007 e alterações. 5 Decreto 1.655/1995.

FÍSICA APLICADA À PERÍCIA DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS: 1 Mecânica. 1.1 Cinemática
escalar, cinemática vetorial. 1.2 Movimento circular. 1.3 Leis de Newton e suas aplicações.
1.4 Trabalho. 1.5 Potência. 1.6 Energia cinética, energia potencial, atrito. 1.7 Conservação
de energia e suas transformações. 1.8 Quantidade de movimento e conservação da quan-
tidade de movimento, impulso. 1.9 Colisões. 1.10 Estática dos corpos rígidos. 1.11 Estática
dos fluidos. 1.12 Princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin. 2 Ondulatória. 2.1 Movimento
harmônico simples. 2.2 Oscilações livres, amortecidas e forçadas. 2.3. Ondas. 2.3.1 Ondas
sonoras, efeito doppler e ondas eletromagnéticas. 2.3.2 Frequências naturais e ressonân-
cia. 3. Óptica geométrica: reflexão e refração da luz. 3.1 Instrumentos ópticos: características
e aplicações.

Policial rodoviário: estude pelo programa anterior
Para orientação dos futuros candidatos a policial rodoviário fede-

ral, FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do concurso anterior,
realizado em 2013, e que serve de referência de estudos, segundo
professores especializados na área de seleções públicas.

O edital da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) está cada
vez mais próximo. Foi publi-
cada na última sexta, dia 19,
no Diário Oficial da União
(DOU), a dispensa de licita-
ção contratando o Cesbraspe
(antigo Cespe/UnB) como or-
ganizadora do concurso para
500 vagas de policial rodovi-
ário.

A informação da escolha do
Cebraspe foi passada com ex-
clusividade à FOLHA DIRIGI-
DA, no dia 8 deste mês,
pelo vice-presidente da Fede-
ração Nacional dos Policiais
Rodoviários Federais (Fena-
PRF), Dovercino Neto, o que
acabou se confirmando na úl-
tima sexta, 19.

Segundo a PRF, a comissão
organizadora e o Cebraspe, já
estão definindo os últimos de-
talhes do edital, para que possa
ser divulgado. Embora a Asses-
soria de Imprensa da corpora-
ção não tenha divulgado o cro-
nograma da seleção, o edital
deverá ser divulgado até o fi-
nal deste mês ou, no máximo,
início de novembro.Nos pró-
ximos dias, deverá ser publi-

cado no DOU o extrato do
contrato, oficializando o Ces-
braspe como organizador.
Feito isso, o edital deverá ser
publicado logo em seguida, já
que este costuma ser´o último
passo para a abertura do con-
curso. As incrições devem ter
início no início de novembro,
tendo em vista que, após a
divulgação do edital, o Ces-
braspe costuma dar um inter-
valo de alguns dias para a
abertura do prazo. Já as pro-
vas deverão ocorrer em janeiro
ou fevereiro. Isso porque a cor-
poração deverá conceder um
prazo de 60 dias de intervalo
após a publicação do edital.

Para quem estava se prepa-

rando com antecedência para
o concurso da PRF, a confir-
mação do Cebraspe pode ser
uma excelente notícia. Isso
porque a instituição também
foi a responsável pela última
seleção, realizada em 2013.
Portanto, o próximo edital
deve ser bem parecido com o
anterior e levará vantagem
quem estava se preparando
com ele como base.

Na época. os candidatos ti-
veram que passar por diversas
etapas de seleção, sendo elas
provas objetiva e discursiva,
teste de capacidade física, exa-
me de saúde, avaliação psico-
lógica, investigação social e
(ou) funcional, avaliação de

títulos e curso de formação.
A primeira etapa foi com-

posta por uma redação e pro-
va objetiva com 120 questões,
distribuídas peloas seguintes
disciplinas: Português; Mate-
mática; Noções de Direito
Constitucional; Ética no Ser-
viço Público; Noções de Infor-
mática; Noções de Direito
Administrativo;  Noções de
Direito Processual Penal; Le-
gislação Especial; Direitos
Humanos e Cidadania; Legis-
lação Relativa ao DPRF; e Fí-
sica Aplicada à Perícia de Aci-
dentes Rodoviária.

Para concorrer ao cargo de
policial rodoviário, o candida-
to precisará ter graduação em
qualquer área. Cursos de tec-
nólogo também são aceitos
pela corporação. A PRF exige
ainda carteira de habilitação
na categoria B ou superior.
Apesar de no último concur-
so não ter sido cobrada a ida-
de mínima, a lei que cria o
cargo restringe a função a
quem possui de 18 a 65 anos.

A remuneração inicial da
carreira é de R$9.931,57 em
2018, mas passará para
R$10.357,88 em 2019. Os va-
lores já incluem o auxílio-ali-
mentação, que atualmente é
de R$458. O regime de con-
tratação é o estatutário, com
estabilidade.

Polícia Rodovária Federal divulga nos próximos dias edital para 500 vagas

O concurso da Secretaria de
Assistência Social e Direitos
Humanos de Niterói (SASDH)
apresenta 107 vagas para nível
médio e superior. Além das va-
gas imediatas, a secretaria irá
formar cadastro de reserva.

As inscrições podem ser rea-
lizadas até 8 de novembro no
site da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), que está organizando a
seleção. Para finalizar a inscri-
ção, as taxas, de R$48 para ní-
vel médio e R$58 para superi-
or, devem ser quitadas até 9 de
novembro.

Com exigência de nível mé-
dio, são dez oportunidades para
auxiliar administrativo. A re-
muneração inicial é de R$1.347
para uma carga horária de 40
horas semanais. O valor que
engloba o salário-base de R$954,
além de abono refeição de
R$191 e auxílio transporte de
R$202.

O concurso também apresen-
ta 97 vagas para nível superior,
sendo 65 para assistente soci-
al, 30 para psicólogo e duas
para pedagogo. Os servidores re-
cebem R$2.138,85, valor que en-
globa o salário-base de

Niterói: inscrições abertas
para 107 vagas. Até R$2.138

AAAAASSISSSISSSISSSISSSISTÊNCIATÊNCIATÊNCIATÊNCIATÊNCIA S S S S SOCIALOCIALOCIALOCIALOCIAL     | Ofer ta é de 107 vagas

R$1.925,85, e os mesmos adi-
cionais do auxiliar. A carga é de
30 horas para assistente social
e 40 para os demais. Os servi-
dores da SASDH recebem ain-
da adicional de tempo integral
(que pode chegar a 100% de
acréscimo nos  vencimentos) e
adicional de tempo de serviço.

Os candidatos serão avaliados
por meio de prova objetiva. Ha-
verá 60 questões para nível mé-
dio, sendo 20 para cada discipli-
na de Língua Portuguesa, Mate-
mática e Noções de Informática.
Enquanto isso, os candidatos a
cargos de nível superior farão 70
questões, distribuídas entre Lín-
gua Portuguesa (20), Noções de
Direito Público (dez) e Conhe-
cimentos Específicos (40).

Haverá ainda formação de
avaliação de títulos para os três
cargos de nível superior. A va-
lidade do concurso é de dois
anos, podendo ser prorrogada
por igual período. As convoca-
ções do concurso serão inicia-
das em março de 2019.

Com a oficialização do Cebraspe como o
organizador do concurso da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), os candidatos agora po-
dem, sem medo, aprofundar seus estudos em
conteúdos da banca. Diante disso, o especia-
lista em concursos Marcus Silva, fundador do
site Mentalidade Concurseira, deu dicas para
otimizar os estudos dos concurseiros e para
fazer uma boa prova.

“O Cebraspe foi o organizador do último
concurso da PRF, de 2013, o que facilita e muito
o trabalho do concurseiro que está estudan-
do para essa seleção. A banca tem caracterís-
ticas específicas, como por exemplo que as
questões são do tipo ‘certo e errado’.”

O professor enfatizou também que é mui-
to perigoso deixar muitas questões em bran-
co nas provas do Cebraspe, pois quanto mai-
or for o volume de itens em branco, maior
terá de ser seu rendimento no acerto das ques-
tões que você resolveu. “Ou seja, maior será
a sua responsabilidade de acertar, se você deixar
muita coisa em branco. Por isso, é importan-
te saber a maior quantidade possível de con-
teúdos de todas as matérias, e não apenas
estudar o que cai mais, deixando de lado o
que é menos cobrado.”

Marcus, porém, pontua que é normal dei-
xar itens em branco. “Mas não deixe mais que
10%. Deixe 5% se a prova estiver fácil e até
10% em branco se estiver muito difícil. Se
passar disso, você acaba assumindo uma res-
ponsabilidade muito maior. Nesse caso, com
muitas questões em branco, escolha algumas
para chutar, a fim de tentar acertar. Mas pri-
meiro, tente resolvê-las. Você só pode deixar

em branco se for totalmente leigo no que está
sendo pedido”, recomendou. acrescentando.

O especialista ainda deu mais uma dica
para a hora da prova. “Torça para que as per-
guntas do Cespe venham grandes, com cin-
co, seis, sete linhas, pois quanto maiores, mais
erros terão. Só que você tem que ter certeza
de um erro apenas. Achou um, passa para a
próxima questão e ganhe tempo para resol-
ver as outras disciplinas, como Matemática
e Física, por exemplo, que vão exigir mais
tempo.”

Analisando as matérias das avaliações
objetivas do programa anterior — que têm
grandes chances de serem mantidas nas pro-
vas do novo concurso, tendo apenas algumas
alterações —, o especialista deu dicas sobre
cada uma delas e de como a banca costuma
cobrá-las.

“Língua Portuguesa é um exame compos-
to por metade de gramática e a outra metade
por interpretação de texto. É uma prova in-
terdisciplinar, que mistura mais de uma
matéria em uma mesma questão”, analisou.
Ainda segundo ele, é importante os concur-
seiros não errarem questões de Direito Ad-
ministrativo e Constitucional, pois isso pode
ser ‘fatal’. Na última, é cobrada muita juris-
prudência e direitos individuais e coletivos,
segundo ele.

“E Direito Processual Penal é uma matéria
mais específica da área policial. Tem que ter
muito cuidado. Já a parte de Legislação re-
quer muita leitura e atenção à literalidade das
normas. É ler muito, entendendo o que está
escrito”, frisou.

Marcus Silva continuou, ressaltando que
“Matemática é uma disciplina que vai exigir
mais tempo dos candidatos para a resolução
das questões; já Física, também exata, é de
Conhecimentos Específicos e tem um peso
muito grande. É preciso estudar fazendo ques-
tões repetidas vezes, não só ficar lendo. Pa-
pel e caneta à mão.”

Já Ética, segundo o professor, é uma maté-
ria que tem um estudo muito simples e rápi-
do. “É uma matéria para gabaritar. Já Infor-
mática vem ganhando peso nos concursos, na
visão de Marcus, principalmente em seleções
de áreas policiais, porque as investigações estão
ganhando relevância. Essa disciplina pode te
surpreender e trazer uma quantidade muito
grande de itens em relação a outras. Questões
de Tecnologia da Informação podem apare-
cer nesse exame também”, finalizou.

Marcus Silva diz
que manutenção
do Cebraspe
facilita a vida
dos futuros
candidatos

SERVIÇO
Edital:Edital:Edital:Edital:Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: https://fgvprojetos.fgv.br/
concursos
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RJ: concurso para 1.720 vagas no magistério
GGGGGOOOOOVERNOVERNOVERNOVERNOVERNO     DODODODODO E E E E ESSSSSTTTTTADOADOADOADOADO | Secretaria de Educação vai abrir concurso para professor: 370 vagas imediatas e 1.350 em cadastro

Edital para várias
disciplinas está
programado para
sair em novembro

Itaboraí: 169 vagas de téc. de Enfermagem
QQQQQUUUUUANTITANTITANTITANTITANTITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO     | Ofer ta total é de 332 vagas, distribuídas por vários cargos

Inscrições estão
abertas e devem ser
feitas no site do
organizador, o INCP

FUNDAMENTAL COMPLETO

EMPREGO 
VAGAS 

REQUISITOS 
VENCIMENTO 

BASE R$ 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

Total AC PCD 

Maqueiro (Plantonista) 12 11 1 Ensino Fundamental Completo 1,237,33 24x72 
R$ 45,00 

Maqueiro (Diarista) 1 - - Ensino Fundamental Completo 1,237,33 44h 

MÉDIO COMPLETO

EMPREGO 
VAGAS 

REQUISITOS 
VENCIMENTO 

BASE R$ 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

Total AC PCD 

Auxiliar de Rouparia 4 - - Ensino Médio Completo 1,237,33 12x36 

R$ 50,00 

Auxiliar Administrativo 8 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,237,33 12x36 

Auxiliar Administrativo 
(Diarista) 

6 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,237,33 44h 

Auxiliar Administrativo 
(Humanização) 

2 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,325,31 12x36 

Auxiliar Administrativo 
(Humanização) Diarista 

2 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,325,31 44h 

Auxiliar Administrativo 
(Prontuário) 

5 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,237,33 44h 

Auxiliar Administrativo 
(Coord. Médica) 

1 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,237,33 44h 

Auxiliar de Farmácia 4 - - 
Ensino Médio Completo e experiência na 

área de atuação 
1,325,31 24x72 

MÉDIO COMPLETO

EMPREGO 
VAGAS 

REQUISITOS 
VENCIMENTO 

BASE R$ 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

Total AC PCD 

Assistente de TI 4 - - 
Ensino Médio Completo com curso Técnico 

de Informática 
1,582,78 24x72 

R$ 50,00 

Auxiliar de Suprimento 4 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,237,33 24x72 

Auxiliar de Suprimento 
(Diarista) 

2 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,237,33 44h 

Agente de Fluxo 4 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,325,31 12x36 

Técnico de Enfermagem 163 154 9 
Ensino Médio Técnico em Enfermagem 

Completo e registro no COREN 
1,605,72 24x72 

Técnico de Enfermagem 
(Diarista) 

6 - - 
Ensino Médio Técnico em Enfermagem 

Completo e registro no COREN 
1,605,72 44h 

Técnico de Aparelho 
Gessado 

4 - - 
Ensino Médio Técnico em Imobilização 

Ortopédica Completo e registro no órgão 
competente 

1,605,72 24x72 

Instrumentador (a) 
Cirúrgico 

4 - - 
Ensino Médio Técnico em Enfermagem + 

Curso de Instrumentação Cirúrgica e 
registro no COREN 

2,421,77 24x72 

Instrumentador (a) 
Cirúrgico (Diarista) 

2 - - 
Ensino Médio Técnico em Enfermagem + 

Curso de Instrumentação Cirúrgica e 
registro no COREN 

2,421,77 44h 

Técnico de Laboratório 1 - - 
Ensino Médio Técnico em Laboratório 

Completo e registro no CRF 
1,605,72 12x36 

Ouvidoria 1 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,325,31 44h 

Recepcionista 12 11 1 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,325,31 12x36 

Recepcionista (Diarista) 2 - - 
Ensino Médio Completo e conhecimentos 

básicos em informática 
1,325,31 44h 

SUPERIOR

EMPREGO 
VAGAS 

REQUISITOS 
VENCIMENTO 

BASE R$ 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

Total AC PCD 

Enfermeiro (Plantonista) 53 50 3 
Graduação em Enfermagem e registro no 

COREN 
3,044,78 24x72 

R$ 80,00 

Enfermeiro 1 - - 
Graduação em Enfermagem e registro no 

COREN 
3,044,78 44h 

Fisioterapeuta 12 11 1 
Graduação em Fisioterapia e registro no 

CREFITO 
3,044,78 30h 

Nutricionista 5 - - Graduação em Nutrição e registro no CRN 3,044,78 30h 

Psicólogo 1 - - Graduação em Psicologia e registro no CRP 3,044,78 30h 

Assistente Social 1 - - 
Graduação em Serviço Social e registro no 

CRESS 
3,044,78 30h 

Farmacêutico 4 - - Graduação em Farmácia e registro no CRF 3,044,78 24x72 

Fisioterapeuta 1 - - 
Graduação em Fisioterapia registro no 

CREFITO 
3,044,78 30h 

 

AC: Ampla Concorrência. PDC: Portador de Deficiência 

Quadro de vagas

SERVIÇO
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Das 332 vagas abertas no pro-
cesso seletivo da Organização
Social (OS) Associação Mahat-
ma Gandhi, 223 delas são para
a área de Enfermagem. Dessas,
169 são para técnico de enferma-
gem (nível médio) e 54 para en-
fermeiro (superior), que propi-
ciam rendimento de R$1.605,72
e R$3.044,78, respectivamente.
As oportunidades são destinadas
ao Hospital Municipal Desem-
bargador Leal Júnior, que fica na
cidade de Itaboraí.

Além desses dois cargos,
muitas outras funções são con-
templadas na seleção, em todos
os níveis de escolaridade. No ní-
vel fundamental, por exemplo,
há 13 vagas para maqueiro, cujo
salário é de R$1.237,33. No
médio, serão contratados, por
exemplo, mais 14 recepcionis-
tas, quatro assistentes de TI, 24
auxiliares administrativos (em
diferentes áreas), entre outros.

Alguns dos cargos do nível
médio/técnico são técnico de
laboratório (uma vaga) e instru-
mentador cirúrgico (seis), ao
passo que no superior haverá 13
novos fisioterapeutas, cinco
nutricionistas, quatro farma-
cêuticos, etc. Todos os cargos
abrangidos no processo seleti-
vo, bem como os vencimentos,
podem ser consultados em ta-
bela, nesta página.

As inscrições são aceitas no
site do organizador, o INCP, até
1º de novembro. As taxas são
de R$45 (nível fundamental),
R$50 (médio e médio/técnico)
e R$80 (superior). O prazo para
solicitar isenção desses valores
já esgotou.

A primeira etapa, composta
por provas objetivas, está mar-
cada para 9 de dezembro. Ha-
verá também análise de títulos
(nível superior); avaliação mé-
dica e checagem de pré-requi-
sitos e comprovação de docu-
mentos. As contratações serão
pelo regime celetista. O prazo
de validade da seleção é de um
ano, podendo dobrar.

A Secretaria de Estado de Edu-
cação do Rio de Janeiro (Seeduc-
RJ) abrirá ainda este ano um
novo concurso para o magisté-
rio. Serão preenchidas 1.720
vagas em diversas disciplinas,
sendo 370 imediatas e 1.350 para
cadastro de reserva. O edital
deverá ser divulgado em novem-
bro, segundo informações obti-
das pela FOLHA DIRIGIDA,
com uma fonte do governo do
estado.

A informação, divulgada pelo
jornal O Dia no último dia 20,
foi confirmada pela FOLHA DI-
RIGIDA. Segundo informação
obtida por uma fonte do gover-

no, no momento, a Seeeduc-RJ
prepara o termo de referência da
seleção (uma espécie de minu-
ta do edital) em conjunto com
a Fundação Ceperj, que será a
organizadora do concurso. A
banca também ficou responsá-
vel pelos últimos certames rea-
lizados para o magistério esta-
dual, feitos em 2013 e 2014.

Ao jornal O Dia, Wagner Vic-
ter disse que a maior parte das
vagas será para professores de 16
horas semanais, cujo saláriba-
se atual é de R$1.179,35, segundo
o Sindicato Estadual dos Profis-
sionais de Educação do Rio de
Janeiro (Sepe-RJ). No entanto,
a Seeduc também contrata do-
centes de 30h, cujos salário-base
é de R$2.211,25, também de
acordo com o Sepe-RJ.

Segundo Wagner Victer, o
concurso se faz necessário após
levantamento de pessoal feito

pela Seeduc e da necessidade
em atender às necessidades que
surgirão em virtude de novas
matrículas e da ampliação do

ensino integral.
Apesar de o Estado do Rio de

Janeiro estar sob o Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF), a área de

Educação está livre para abrir con-
cursos. No entanto, o governo só
poderá repor as vagas que surgiram
após setembro do ano passado, de-
correntes de aposentadorias, exo-
nerações e mortes. Por isso, de
imediato, serão ofertadas 370 va-
gas. As outras 1.350 serão em ca-
dastro de reserva, para serem pre-
enchidas durante o prazo de vali-
dade da seleção, que deverá ser de
dois anos, podendo dobrar.

A tendência é que o concur-
so contemple as mesmas áreas
do concurso passado. Sendo
assim, a tendência é que sejam
contempladas as seguintes dis-
ciplinas: Artes, Biologia, Ciên-
cias, Educação Física, Filosofia,
História, Português, Inglês, Ita-
liano, Francês, Espanhol, Soci-
ologia,  Física, Geografia, Mate-
mática e Química.

O concurso deverá contem-
plar todas as diretorias regionais

da Seeduc, inclusive a Metropo-
litana, que abrange o Rio de Ja-
neiro e cidades como São Gon-
çalo, Japeri, Nova Iguaçu, Quei-
mados, Duque de Caxias, entre
outras.

É provável que a estrutura do
último concurso seja mantida.
Na seleção passada, as provas
objetivas foram compostas por
50 questões, sendo dez de Por-
tuguês, dez de Conhecimentos
Gerais e Pedagógicos e 30 de Co-
nhecimentos Específicos. Cada
pergunta valeu dois pontos. Foi
eliminado o candidato que não
obteve, pelo menos, 50% de
acerto em cadas uma das disci-
plinas. Todos os concorrentes
também foram avaliados por
meio de títulos (até dez pontos).
A documentação foi  entregue
no mesmo dia da prova objeti-
va, por meio de cópia devida-
mente autenticada.

Governo do Estado vai abrir concurso para professor em várias disciplinas

Uerj prorroga prazo
para téc. de enfermagem

RRRRREMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃO     | Ganhos de R$3.550 mensais

A Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj) prorrogou
até esta quarta, dia 24, as inscri-
ções do concurso para 120 vagas
de técnico de enfermagem. Pelo
cronograma original, o prazo se-
ria encerrado na última sexta, dia
19. Para concorrer, é preciso ter
ensino médio e curso técnico na
área, assim como registro no
Conselho Regional de Enferma-
gem do Rio de Janeiro (Coren).

A remuneração inicial é de
R$3.550 (incluindo R$400 de
auxílio-alimentação), para car-
ga de 30 horas semanais. Os
classificados serão contratados
pelo regime estatutário, que as-
segura estabilidade no emprego.
Os aprovados serão lotados no
Hospital Universitário Pedro
Ernesto (Hupe),  na Policlínica
Piquet Carneiro ou em uma das
30 unidades acadêmicas.

As inscrições devem ser feitas
no site do Cepuerj, organizador
da seleção. Após preencher o ca-
dastro, é preciso imprimir o bo-
leto e efetuar o pagamento da taxa,
de R$100, até a data limite, em
qualquer instituição bancária, cai-
xa eletrônico ou pela internet.

Segundo o Cepuerj, caso o
candidato tenha um boleto com
a data de vencimento em 22

SERVIÇO
Edital:www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.cepuerj.uerj.br

outubro e queira imprimir um
novo com a data de 29 de outu-
bro, basta acessar novamente a
sua inscrição e selecionar a op-
ção “Impressão de Boleto Ban-
cário” (após o vencimento do
boleto antigo).

Apesar da prorrogação do pra-
zo de inscrição, as provas obje-
tivas seguem marcadas para o dia
3 de fevereiro. No dia 24 de ja-
neiro serão divulgados os cartões
de confirmação de inscrição,
que informarão os locais de ho-
rários das avaliações. Já se sabe
que elas terão duração de qua-
tro horas.

Os candidatos responderão a
70 questões, sendo dez de Lín-
gua Portuguesa (vale um ponto
por questão), 15 de Políticas de
Saúde (dois pontos por questão)
e 45 de Conhecimentos Especí-
ficos (também vale dois pontos
por questão). O concurso con-
tará ainda com exame médico
admissional e entrega da docu-
mentação exigida para nomea-
ção. O resultado final será divul-
gado em 21 de março, a partir
das 18h.

Seap-RJ: edital sairá
até dia 14 de novembro

SSSSSEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇA     | Seleção é para 93 vagas

Os interessados no processo se-
letivo da Secretaria Estadual de Ad-
ministração Penitenciária do Rio de
Janeiro (Seap-RJ), para 93 vagas em
cargos de nível superior, devem fi-
car atentos. Isso porque o edital está
praticamente pronto e deverá ser
divulgado até a primeira quinzena
de novembro. Segundo informações
obtidas pela FOLHA DIRIGIDA, as
taxas deverão ser de R$85 ou R$100,
dependendo do cargo.

As inscrições serão feitas pelo site
da Fundação Ceperj, organizadora
da seleção. As contratações serão
temporárias, por um prazo de dois
anos, pondendo ser ampliado por
mais um. A maior oferta será para
assistente social, com 37 vagas.

Haverá também vagas para
psicólogo (20), psiquiatra (nove),
médico clínico (oito), nutricio-
nista (duas), farmacêutico (duas)
e enfermeiro (dez). A carga é 24

horas semanais. Além disso, a
seleção trará uma vaga para en-
genheiro civil, uma para enge-
nheiro eletricista, duas para con-
tador e uma para arquiteto. Para
estes, serão 40 horas de trabalho.

Para todos os cargos, os salários
são de R$3 mil. Todos terão direi-
to a também benefícios como li-
cença maternidade ou paternida-
de, férias, 13º salário, adicional de
periculosidade e adicional de in-
salubridade. As oportunidades
serão distribuídas entre a Região
Sul Fluminense, Região Metropo-
litana e Região Norte/Noroeste.

Na primeira fase, os candida-
tos serão selecionados por meio
de apresentação de títulos. Os
aprovados devem passar na segun-
da etapa, que será composta por
exame de sanidade física e men-
tal, entrevista e investigação do
comportamento social.
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Entrevista com secretário de Administração de São Gonçalo, Marcelo Azeredo

‘É uma questão
de valorização do
servidor público’

Educação é
uma das áreas já
confirmadas
no concurso público

VVVVVÁRIOSÁRIOSÁRIOSÁRIOSÁRIOS     CARCARCARCARCARGOSGOSGOSGOSGOS     | Abertura da seleção está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias da prefeitura para o ano que vem

São Gonçalo: confirmado novo concurso

Em 2019, a prefeitura de São
Gonçalo realizará um concur-
so para cargos em diversas áre-
as de atuação. A seleção está pre-
vista na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias do próximo ano, na
parte de Metas e Prioridades
para o Exercício de 2019.

No documento, a prefeitura
afirma que a realização do con-
curso faz parte do programa de
reforma administrativa, que tem
como objetivo “modernizar a
estrutura funcional da adminis-
tração municipal, com a conse-
quente valorização do funciona-
lismo e melhoria da operacio-

nalidade no atendimento aos
moradores do município.”

A prefeitura informou à FO-
LHA DIRIGIDA que a Secreta-
ria de Administração atualmen-
te está focada no desenvolvi-
mento do plano de cargos e sa-
lários dos atuais servidores. A
demanda do novo concurso será
priorizada após o término des-
ta etapa. No entanto, afirmou que
a equipe técnica da Secretaria de
Administração já está colhendo
as demandas com as demais
secretarias para decidir sobre as
vagas que serão oferecidas.

Apesar de não ter a oferta defi-
nida, alguns cargos já estão cota-
dos para aparecer nesta seleção. Em
entrevista à FOLHA DIRIGIDA, o
secretário de Administração da
Prefeitura, Marcelo Azeredo, con-
firmou que haverá oportunidades
para a área da Educação.

“O secretário de Educação já
nos comunicou que, quando abrir
a questão do concurso, iria soli-
citar também vagas para o Magis-
tério. Quando falo Magistério
estou falando no modo geral, não
só professor mas também outros
profissionais ligados à Educação”,
declarou Marcelo Azeredo.

O concurso para a área da Edu-
cação já está há algum tempo em
pauta na Prefeitura. Em julho deste
ano, o secretário de Educação,
professor José Augusto Nunes,
revelou que haveria concurso e,
pelo menos, vagas para professo-
res. O informe foi realizado du-
rante reunião com diretores do
Sindicato Estadual dos Profissio-
nais de Ensino (Sepe) e represen-
tantes do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb).

O concurso também deve tra-
zer vagas para cargos da área
Administrativa e da Saúde,
como as carreiras que aparece-
ram nos últimos concursos da
prefeitura, realizados em 2016.
Na época, a prefeitura realizou
dois concursos. O da área de
Educação já teve sua validade
encerrada. O outro, que englo-
bava Saúde e área Administra-
tiva, foi prorrogado até 2020.

No concurso da Educação, as
vagas para professor docente I fo-
ram para as disciplinas de Artes,
Ciências, Educação Física, Geogra-
fia, História, Língua Portuguesa,
Língua Espanhola, Língua France-
sa, Língua Inglesa e Matemática.
Ainda foram contemplados os
cargos de orientador educacional
e orientador pedagógico, todos de
nível superior. Para nível médio,
as oportunidades foram destina-

das a professor docente II nas áre-
as Braille, Libras e Apoio Especi-
alizado, assim como inspetor de
disciplinas.

No outro concurso, houve
vagas para auxiliar de infraestru-
tura, cargo que exige nível fun-
damental incompleto. Para ní-
vel médio, a oferta foi para agente
de saúde ambiental, técnico de
apoio especializado (em Arreca-
dação, Informática e Orçamen-
to) e técnico de enfermagem.

Para graduados, o edital apre-
sentou vagas nos cargos de ana-
lista de contabilidade, analista de
engenharia civil, analista na área
tecnológico, assistente social,
auditor da receita municipal,
enfermeiro, fisioterapeuta, fo-
noaudiólogo, médico em diver-
sas disciplinas, nutricionista, psi-
cólogo e terapeuta ocupacional.

Nos concursos de 2016, todos

os candidatos foram seleciona-
dos por meio de prova objetiva.
Para nível fundamental, foram
15 questões de Português, 15 de
Raciocínio Lógico e dez sobre o
Estatuto do Servidor.

Já para os cargos de nível mé-
dio, as questões foram de Portu-
guês, Raciocínio Lógico, Noções
de Informática, Estatuto do Ser-
vidor e Conhecimentos Especí-
ficos. Os inscritos na área da Saú-
de também tiveram questões
sobre o Sistema único de Saúde.

A avaliação de nível superior
contou com itens de Português,
Estatuto do Servidor e Conhe-
cimentos Específicos, de acor-
do com o cargo escolhido. A
diferença é que professores tive-
ram Legislação e Fundamentos
da Educação, enquanto os car-
gos da Saúde fizeram questões
de Sistema Único de Saúde.

ntes da realização do concurso, a
Secretaria de Administração da
Prefeitura de São Gonçalo está
desenvolvendo um plano de

cargos e salários para os servidores do
município. Segundo o secretário de Admi-
nistração, Marcelo Azeredo, um dos
objetivos é valorizar o profissional que
trabalha na prefeitura.

“Nós temos servidores, mas boa parte da
classe dos servidores não tem um plano.
Então, é uma questão de valorização. O
governo passa a olhar seu servidor, passa a
valorizar aquele que é viga-mestra para
que os serviços oferecidos aqui na Prefeitu-

A

FOLHA DIRIGIDA — EM LINHAS GERAIS, QUAIS OS
BENEFÍCIOS QUE O NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRI-
OS TRARÁ PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SÃO
GONÇALO?
Marcelo Azeredo — O servidor do município não
tem um plano de cargos e salários pré-determi-
nado. Ele tem algumas leis que dão alguns gan-
hos e escalonamentos, mas falta regulamentação.
Então, o maior benefício é que o profissional que
aqui está, com o tempo e a formação, vai receber

um ganho em
cima do salá-
rio, não em
cima de gratifi-
cação. Então,
ele sabe que, a
partir de deter-
minado tem-

po, ele vai ter interstício fixo, melhorando assim
a certeza de, no futuro, ter uma aposentadoria me-
lhor e um salário melhor, baseado no plano real-
mente que vai passar a existir, coisa que hoje não
tem. Hoje, trabalha-se muito com gratificação, mas
gratificação é aquilo que você não leva na aposen-
tadoria ou em algum momento. Com o plano, você
passa a ter salário.

A QUESTÃO DA REMUNERAÇÃO É PRINCIPAL MUDANÇA
DO PLANO?
Não só a mudança, é uma questão de valorização
do profissional servidor do município. Uma vez
que nós temos servidores, mas boa parte da clas-
se dos servidores não tem um plano. Então, é uma
questão de valorização. O governo passa a olhar
seu servidor, passa a valorizar aquele que é viga-
mestra para que os serviços oferecidos aqui na
Prefeitura possam andar. Porque, sem o servidor,
não se consegue desenvolver nada. Então, a gen-
te está com esse cuidado, com esse olhar há mais
de um ano. Estamos há mais ou menos um ano
trabalhando neste plano.

OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ESTIVERAM EM
GREVE ATÉ O ÚLTIMO DIA 16, E UM DOS ITENS DA PAU-
TA DE REIVINDICAÇÕES ERA A REGULARIZAÇÃO DOS PA-
GAMENTOS DE ADICIONAIS DE QUALIFICAÇÃO E ENQUA-
DRAMENTOS. A PREFEITURA JÁ INFORMOU, INCLUSIVE,
QUE VEM CONCENTRANDO ESFORÇOS PARA RESOLVER
ESSE PROBLEMA, QUE SE ARRASTA HÁ VÁRIAS GESTÕES.
O NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS TAMBÉM TRAZ
UMA SOLUÇÃO PARA ESSA QUESTÃO?
No caso, os adicionais de qualificação estão pre-
vistos em uma lei que, claro, o plano de cargos e
salários vai manter da forma que está, sem mu-
dar uma vírgula. E eles já estão sendo pagos. Aqui
na administração direta, dentro dos nossos fun-
cionários, estamos 100% em dia. Nós pegamos
pegamos vários processos atrasados junto a seu
andamento e, indo até o último dia de setembro

ANÁLISE REAL FOLHA DIRIGIDA
TODA TERÇA E

QUINTA NAS BANCAS

do mês passado, nós liquidamos todos os proces-
sos até 2017. Nós estamos agora com abertura de
novos processos, para dar sequência à expectati-
va de que, em muito pouco tempo, todos os servi-
dores que derem entrada agora já terão seus pro-
cessos avaliados, porque isso é um direito do ser-
vidor e é um incentivo à qualificação. Inclusive,
para isso, aqui na Secretaria de Administração, es-
tamos oferecendo vários cursos de qualificação
profissional no sentido de valorizar o profissio-
nal. Primeiro, pelo conhecimento. Segundo, para
ajudar na carga horária necessária para que ele
possa obter esse apoio na qualificação profissio-
nal.

QUAL A EXPECTATIVA DE APROVAÇÃO DESTE PLANO DE
CARREIRA?
Estamos fazendo um estudo, porque hoje nós te-
mos um pouco mais de 56 leis que falam em gra-
tificação e desempenho dos servidores. Então, nós
estamos fazendo um plano onde todas as 56 leis
estarão, diretamente, dentro do plano. Porque eu
não posso tirar um direito que o servidor já tem
hoje; não tem como. Direito não se tira, direito
se aprimora e fica cada vez melhor. Queremos
juntar esses direitos e inserir dentro do plano.
Temos uma perspectiva de entregar essa minuta
do plano ao Poder Executivo em dezembro. Esse
prazo também está ajustado com o Ministério
Público, que tem acompanhado o serviço da Se-
cretaria de Administração. A partir daí, monta-se
uma comissão onde vão ter todos os representantes
da prefeitura para que seja encaminhada essa
minuta. Aí, há uma período para discussão, até
ser levada à Câmara e depois ser aprovada e im-
plementada.

ENTÃO, A EXPECTATIVA É QUE SEJA APROVADA ANO QUE
VEM?
Nós vamos apresentar uma minuta ao prefeito em
dezembro. A partir daí, vai ser montada uma co-
missão para avaliar essa minuta, abrir uma dis-
cussão com os funcionários da prefeitura, então
isso requer um período. Eu deduzo que uns seis
meses. Então, o plano de cargos pode ser aprova-
do no segundo semestre de 2019.

A EXPECTATIVA É QUE ELE ENTRE EM VIGOR ANTES OU
DEPOIS DO CONCURSO PÚBLICO QUE ESTÁ PREVISTO
PARA O ANO QUE VEM, NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MU-
NICÍPIO?
Não tenho como dizer isso com uma certa segurança
porque, como temos a perspectiva de concurso para
o ano que vem, é bem possível que esse concurso
aguarde o plano. Mas, uma coisa não interfere dire-
tamente na outra porque nós já acrescentamos mais
ou menos o orçamento que a gente prevê. Então,
tivemos uma previsão orçamentária para isso den-
tro do nosso plano, daquilo que a gente propõe. Quan-

do abrir o concurso, aquele que entrar já vai estar
dentro do plano. Mas, ele ainda vai passar por uma
comissão, vai passar pela câmara, tem as emendas.
Pode ser que tarde um pouquinho mais a publica-
ção. Então, não posso associar o plano à questão do
concurso. Eles vão ocorrer de forma simultânea, mas
cada um no seu fluxo.

POR SINAL, OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EM GRE-
VE TAMBÉM DEFENDEM REALIZAÇÃO DE CONCURSOS,
PRÁTICA RELEGADA A SEGUNDO PLANO PELAS GESTÕES
PASSADAS. ESTE PRÓXIMO CONCURSO, PREVISTO PARA
O ANO QUE VEM, TERÁ VAGAS PARA PROFESSOR I, PRO-
FESSOR II E OUTROS CARGOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO,
COMO MERENDEIRA, INSPETOR DE DISCIPLINAS, AUXI-
LIAR DE CRECHE E OUTROS CARGOS DA ÁREA DE APOIO?
Sim, o secretário de Educação já nos comunicou que,
quando abrir a questão do concurso, iria solicitar tam-
bém vagas para o magistério. Quando falo magisté-
rio estou falando no modo geral, não só professor.

HÁ TAMBÉM PROFISSIONAIS LIGADOS À EDUCAÇÃO.
INSPETOR DE DISCIPLINAS, AUXILIAR DE CRECHE?
Sim.

NESSE PRÓXIMO CONCURSO, ESTÃO PREVISTOS CAR-
GOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA, COMO O DE AGENTE DE
APOIO TÉCNICO? HAVERÁ VAGAS TAMBÉM PARA CARGOS
DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO?
Sim. Tanto é que a previsão está dentro da Secre-
taria de Administração, porque vamos prever vá-
rios cargos.

TEM PREVISÃO DE QUANDO OS CARGOS PODERÃO SER
DIVULGADOS?
Ainda não, porque nós estamos fazendo alguns
levantamentos. Mas, até o final de novembro,
daqui a no máximo uns 30 ou 40 dias, já deve haver
uma previsão. Até a primeira semana de dezem-
bro já devemos ter um posicionamento, até para

fazer sobre o andamento do plano também.

VOLTANDO AO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS,
QUAIS OUTRAS AÇÕES A PREFEITURA DE SÃO GONÇA-
LO TEM EM PAUTA PARA VALORIZAR OS SERVIDORES,
ALÉM DESSE NOVO PLANO DE CARREIRA?
Cursos são abertos constantemente. Há um inte-
resse do governo na criação de uma Escola de Ges-
tão, que vem justamente no sentido de buscar par-
cerias com outras instituições de ensino público.

Não só estado,
mas todo ente
federativo, seja
presencial, seja
a distância. Isso
iria facilitar
aos nossos ser-
vidores o in-

gresso em vários cursos. Como a gente ainda está
nas minutas da elaboração da escola de governo,
a própria Secretaria de Administração tem elabo-
rado palestras e mini cursos, de dois a três por mês.
Já tivemos vários. Nas últimas semanas, tivemos
um sobre a excelência do atendimento público,
está até no site da prefeitura. Inclusive, foi um dia
chuvoso e mesmo assim tivemos uma boa parti-
cipação dos servidores do município. Interessante
ressaltar que todos esses cursos que estamos ofe-
recendo pela Secretaria de Administração parti-
ram de solicitações que pedimos aos secretários
municipais. A partir destas demandas, convida-
mos palestrantes, todos de forma voluntária.
Cursos de quatro, oito horas, às vezes até com uma
carga horária um pouco maior. É um programa
de formação continuada da Secretaria de Admi-
nistração. Os próximos cursos serão introdução
ao Excel e Word, Lei de Acesso à Informação e
Defesa Pessoal. Nós já conversamos com os ins-
trutores, com as pessoas que vão dar os cursos e
palestras, e já está pré-determinado.

ra possam andar”, declara.
Por isso, a secretaria também vem

investindo na capacitação e qualificação
de seus funcionários, ao realizar diversos
cursos e palestras. O secretário explica que,
além de receber conhecimento, o servidor
também pode ganhar 3% de gratificação
sobre o salário se completar 120 horas de
cursos, dentro da área de atuação, no
período de 12 meses. O benefício pode ser
alcançado durante todo ano e pode chegar
ao limite de 30% após acúmulo de gratifi-
cações.

Confira a entrevista com o secretário de
Administração, Marcelo Azeredo:

ÉRICA BASTOS
erica.bastos@folhadirigida.com.br

“O plano de
cargos pode ser
aprovado no segundo
semestre de 2019”

“Há um interesse
do governo na criação
de uma Escola
de Gestão”

Secretário Marcelo
Azeredo confirma
concurso para o
magistério e outros
cargos
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As mudanças no futuro do trabalho têm causa-
do ansiedade e preocupação e, naturalmente, os
olhares da sociedade voltam-se para as escolas,
em especial as públicas. Muitos diriam que nos-
sas maiores riquezas estão lá, nosso futuro bem-
estar e até mesmo o pagamento da nossa previ-
dência social, que dependerá também da escola
que oferecemos aos nossos jovens.

A mudanças que batem agora à porta do mun-
do do trabalho são as da era do conhecimento,
agora aplicada ao trabalho das pessoas. A cada
dia ouve-se mais sobre os empregos que desa-
parecerão, os que não imaginamos que existi-
rão, além de listas de carreiras que devem ser
riscadas das opções dos jovens. Aumenta-se a
incerteza sobre o futuro.

O problema é que Indústria 4.0, Inteligência
Artificial, Redes Neurais e Big Data são palavras
que já saíram do mundo dos laboratórios e ocu-
pam cada vez mais espaço na mídia, desde repor-
tagens até painéis de propaganda nos aeroportos.

O dados do Índice de Desenvolvimento de
Educação Básica (IDEB), o principal indicador
da qualidade da educação básica no Brasil, di-
vulgados pelo MEC neste ano de 2018, informa
em seu próprio site que nenhum dos estados atin-
giu a meta para o Ensino Médio, ficando em 3,8
em uma escala de 10, quando a meta seria 4,7.
No Ensino Fundamental, os anos iniciais avan-
çam lentamente e os anos finais apresentam
grandes oscilações nos resultados dos estados,
alguns com bons avanços, outros com resulta-
dos muito abaixo do esperado.

Cruzando os cenários da escola pública brasi-
leira e do novo mundo do trabalho, chegamos a
uma pergunta: nossas escolas estão preparando os
alunos para o futuro? A resposta da maioria da
sociedade é que certamente não. Agora, uma per-
gunta prática: nossa escolas poderiam preparar
melhor nossos alunos para o futuro? Creio que a
maioria concordaria que sim, com certeza.

A questão seria sobre quais as mudanças viá-
veis, especialmente no curto prazo, pois as crian-
ças não param de crescer e em um piscar de olhos,
mais uma geração se vai e a educação escolar se-
gue com dificuldades de criar pontes com o mun-
do real para os jovens.

Poderíamos pensar que, naturalmente a escola
seria um lugar de preparação para o futuro. Talvez
pudéssemos desde a perspectiva de pontes para o
futuro, que nos ajuda a entendê-la como uma tran-
sição entre o passado e o futuro.

Do passado, temos o conhecimento gerado pela
humanidade, formatado em disciplinas e conteú-
dos, que facilitam a nossa vida e nos permitem
avançar em altos níveis de especialização neces-
sários para a solução dos mais diversos proble-
mas. Cabe ressaltar que a natureza não funciona
assim, todas as áreas estão lá, os recortes são uma
invenção humana.

A Escola do Futuro
* POR MARCOS PAIM

Para o futuro, é preciso preparar-se para o in-
certo. Hoje, a melhor estratégia passa pelo desen-
volvimento de habilidades do século 21, que
podem formar a base para lidar com a dinâmica
do futuro. Ter pensamento crítico, pró-atividade,
trabalhar em equipe, ser criativo, saber resolver
problemas e fazer perguntas estão no topo das
habilidades em qualquer parte do mundo. É fácil
constatar que grande parte das pessoas conquista
um trabalho pelo conhecimento técnico, porém
não permanecem nele ou avançam na carreira pela
falta das habilidades do século 21.

A escola do futuro, viável para a realidade bra-
sileira, passa pelo apoio e valorização dos profes-
sores que são os principais construtores das pon-
tes para o futuros dos alunos. O material das pontes
deveria ser a vivência, a experiência.

Oferecer oportunidades de conectar as tradici-
onais matérias às habilidades do século 21, às
ciências, matemática, tecnologia e engenharia,
torna a escola mais atraente e engajadora para os
alunos. Sim, é possível avançar muito a partir do
que já temos, de forma simples e factível.

Apoiar professores com formações que conec-
tem os conteúdos que precisam ser aprendidos à
realidade, ou seja, deixando claramente para que
servem, aliados à oportunidades de iniciação à
pesquisa e desenvolvimento de projetos, faz com
que eles virem estrelas, primeiramente aos olhos
dos alunos e em seguida, da sociedade.

A escola brasileira do futuro deveria ser a es-
cola da oportunidade. Oportunidade de apren-
der e ensinar de forma prática, colocando mais
a mão-na-massa, com contexto e significado ali-
ada à criação de um lastro forte de habilidades
que permitam a qualquer pessoa adaptar-se e
aprender por toda a vida.

Ousar ampliar as oportunidades para professores
e alunos nas escolas nos levará ao papel de prota-
gonistas do desenvolvimento econômico e soci-
al no Brasil e no mundo. Avançamos na inclusão
escolar, precisamos acelerar na qualidade. Capa-
cidade não nos falta.

* Criador e diretor dos programas STEM Bra-
sil e STEM México, promovidos pela organização
internacional Educando, além de Chief Techno-
logy Officer (CTO) da instituição desde 2009.
Antes disso, trabalhou no Laboratório de Estudos
Cognitivos da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (LEC/UFRGS), onde treinou professores e
gerenciou projetos educacionais para a Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA) e para o Mi-
nistério de Educação (MEC). Paim também geren-
ciou projetos educacionais para o Grupo Positi-
vo, Instituto Tecnológico do Paraná (TECPAR) e
Prefeitura de Curitiba. É graduado pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul com especi-
alização em Física.

Primeira prova é no
dia 4 de novembro.
Horários de verão
exige maior atenção

AAAAACESSOCESSOCESSOCESSOCESSO|Consulta ao cartão de confirmação de inscrição só pode ser feita pela internet, no site do Enem 2018

Enem 2018: confirmação já está disponível

Os mais de 5,5 milhões de
estudantes que vão prestar o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) já podem con-
sultar o cartão de confirmação
da inscrição. O documento, dis-
ponível na página do participan-
te e no aplicativo do Enem 2018,
informa número de inscrição,
local de prova (com endereço e
número da sala), datas e horá-

rios do exame e opção de língua
estrangeira escolhida, além de
atendimentos específicos e/ou
especializados e recursos de
acessibilidade, caso tenham sido
solicitados e aprovados.

Para acessar o cartão de con-
firmação, é preciso informar o
CPF e a senha cadastrada na
inscrição. Quem esqueceu a
senha pode recuperá-la na pá-
gina do Enem. O Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas
Anísio Teixeira (Inep), autarquia
vinculada ao Ministério da Edu-
cação, disponibilizou na página
do Enem um passo a passo para
a recuperação.

O cartão de confirmação tem
como objetivo principal permi-
tir ao aluno saber seu local de
prova. Por isso, é aconselhável,
mas não obrigatório que o alu-
no o leve no dia do exame. To-
dos, no entanto, têm obrigação
de apresentar no dia da prova um
documento oficial de identida-
de com foto entre os listados no
edital do Enem.

Uma das principais recomen-
dações do MEC para a edição
deste ano do Enem é com rela-
ção ao horário de início da pro-
va. Isto porque, desta vez, o pri-
meiro dia do Enem coincidirá
com o início do horário de ve-

rão, que valerá também para o
Rio de Janeiro. Com isso, será
preciso adiantar em uma hora
os relógios a partir da meia noite
de sábado para domingo. O Inep
alerta que os participantes se
preparem para a mudança.

Dentro dessa configuração, os
portões sempre abrem às 12h e
fecham às 13h. A prova come-
ça às 13h30. Outra recomenda-
ção diz respeito ao material para
resolução das questões.

O Enem 2018 será realizado
nos dois primeiros domingos de
novembro. No dia 4, serão apli-
cadas as provas de Linguagens
(Português, Comunicação e Li-

teratura e Língua Estrangeira) e
Ciências Humanas (História,
Geografia, Filosofia e Sociologia).
A avaliação começará às 13h30
e terminará às 19h, pois nesta
data os participantes também
precisarão fazer uma redação.

No dia 11 de novembro, últi-
mo dia do Enem, os inscritos
resolverão questões de Matemá-
tica e de Ciências da Natureza
(Física, Química e Biologia).
Neste dia, a avaliação começa-
rá às 13h30 e terminará às
18h30. Nos dois casos, as pro-
vas terão 180 questões, 90 de cada
uma das áreas. Os gabaritos es-
tão previstos para serem divul-

gados a partir do dia 14 de no-
vembro.

A nota do Enem é usada nos
principais programas do gover-
no federal voltados para o aces-
so ao ensino superior no país: o
Sisu, que seleciona para univer-
sidades públicas e institutos fe-
derais; o ProUni, por meio do
qual são distribuídas bolsas de
estudos em instituições privadas;
e o Fies, que concede crédito
estudantil com juros abaixo do
mercado, para financiar men-
salidades.

SERVIÇO
enem.inep.gov.br

O Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro (IFRJ) está com ins-
crições abertas em cursos técni-
cos. São, ao todo, 2.155 vagas, das
quais, 1.419 para os cursos na
modalidade integrada. Nesse
formato, o aluno estuda todo o
ensino médio tradicional e o
ensino técnico no próprio IFRJ.
Por isso, o participante precisa ter
o 9º ano do ensino fundamen-
tal concluído até a matrícula.

As 736 vagas restantes são para
os cursos nas modalidades conco-
mitância externa ou subsequente.
Em ambos os casos, o classifica-
do cursará apenas a formação téc-
nica no IFRJ. A escolaridade mí-

IFRJ inscreve para cursos
técnicos. São 2.156 vagas

MMMMMAIORIAAIORIAAIORIAAIORIAAIORIA| Desse total, 1.419 são para os cursos integrados

O restante, 737 vagas,
são para os cursos
concomitantes e  os
subsequentes

nima exigida para os cursos sub-
sequentes é o ensino médio com-
pleto. Já para os de concomitân-
cia, varia de acordo com o curso.

Nove cursos de concomitân-
cia externa exigem do candida-
to nível médio completo ou es-
tar cursando o 2º ano do ensi-
no médio em 2019, em outra
escola: Administração, Eletrotéc-
nica, Guia de Turismo, Informá-
tica para Internet, Meio Ambi-
ente, Paisagismo, Petróleo e Gás,
Plásticos e Segurança do Traba-
lho. Esta exigência também vale
para o curso de agente comuni-
tário de saúde. Já nos cursos de
Produção de Moda, Artesanato,
Metrologia e Química, é exigi-
do do candidato tenha nível
médio completo ou esteja cur-
sando a 3ª série do ensino mé-
dio em outra instituição.

O cronograma varia de acor-
do com a modalidade. Para am-

bas, as inscrições encontram-se
abertas no site do Instituto Sele-
con, organizador. No caso dos
cursos técnicos integrados, o
prazo vai até 7 de novembro, com
uma taxa de R$70. Os interessa-
dos nos cursos concomitantes/
subsequentes poderão se inscre-
ver até 11 de novembro e preci-
sarão pagar uma taxa de R$50.

A prova objetiva do processo
seletivo para os cursos técnicos
integrados está prevista para 18
de novembro. Na ocasião, os can-
didatos resolverão questões de
Português, Matemática, e farão
uma redação. Já para os cursos
técnicos concomitantes/subse-
quentes, A prova objetiva será no
dia 25 de novembro. A prova terá
20 questões, das quais dez de
Português e dez de Matemática.

Termina nesta quinta-feira,
dia 25, o prazo de inscrições no
processo seletivo para ingresso
na Fundação de Apoio à Escola
Técnica do Estado do Rio de Ja-
neiro (Faetec). A oferta é de
6.868 vagas, distribuídas por seis
modalidades de ensino.

As inscrições devem ser fei-
tas no site do Instituto Selecon,
organizador. Na página, é pre-
ciso apenas preencher um for-
mulário online no caso dos va-
gas do ensino médio tradicio-
nal, de formação de professores,
do ensino fundamental e da
educação infantil), pois não há
cobrança de taxa.

Para os que concorrerem às
vagas dos cursos técnicos de ní-
vel médio (modalidades inte-

Faetec: inscrições só até
esta quinta-feira, dia 25

QQQQQUUUUUANTITANTITANTITANTITANTITAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO|Oferta é de 6.868 vagas, em diversas áreas

Das vagas, 3.375 são em
cursos subsequentes  ou
concomitantes e 2.343
para os integrados

grada, concomitante, subse-
quente ou para a Escola de Ar-
tes Martins Pena) e para a espe-
cialização em Enfermagem do
Trabalho, será preciso pagar taxa
de inscrição de R$49,90. A quan-
tia deve ser quitada até sexta-
feira, dia 26.

A distribuição pelas moda-
lidades é a seguinte: 3.375 va-
gas no ensino médio/técnico
são para a modalidade conco-
mitante/subsequente, 2.343
são para o ensino médio/téc-
nico na modalidade integrada,
70 na especialização em Enfer-
magem do Trabalho, 898 para
a Educação Infantil e o Ensi-
no Fundamental, 150 para o
Ensino Médio (Formação Ge-
ral e Normal de Nível Médio)
e 32 no curso técnico em Tea-
tro, da Escola Martins Pena.

Na modalidade de cursos téc-
nicos integrados, o aluno cursa
a formação profissional e o en-
sino médio tradicional na Fae-
tec. Por isso, o participante pre-

cisará ter o 9º ano do ensino fun-
damental concluído.

Na modalidade concomitan-
te, é preciso que o aluno esteja,
no ato da matrícula na Faetec,
matriculado no 2º ano do en-
sino médio em outra escola.
Para concorrer na modalidade
subsequente, a exigência é ter
o ensino médio completo. Em
ambos os casos, o estudante
cursará apenas a parte profissi-
onalizante na Faetec.

Para as vagas do Ensino Mé-
dio (formação geral ou curso
Normal) e da Educação Infan-
til e do Ensino Fundamental, a
ocupação será por sorteio públi-
co, marcado para 28 de novem-
bro. Para as demais áreas, haverá
prova objetiva, marcada para o
dia 9 de dezembro, exceto para
o curso de Artes, em que have-
rá Teste de Habilidades, nos
dias 1º e 2 de dezembro.

SERVIÇO
www.selecon.org.br

A Fundação Cesgranrio abre
nesta terça-feira, dia 23, a pri-
meira edição de sua Semana Cul-
tural, em sua sede, no Rio Com-
prido. Serão seis dias de progra-
mação, com atividades nas áreas
de música, literatura, dança, te-
atro, oficinas, cinema, gastrono-
mia, entre outras. Até o dia 30
de outubro, os eventos ocupa-
rão o Teatro Cesgranrio, o Tea-
tro Beth Serpa e os jardins do
campus da fundação. Todos os
eventos serão gratuitos e aber-
tos ao público.

A noite de abertura começa
com o concerto da Orquestra
Sinfônica Cesgranrio, regida
pelo maestro Eder Paolozzi,
com a cantora Baby do Brasil. No
repertório, sucessos como “Me-

Fundação Cesgranrio
promove Semana Cultural

PPPPPRRRRROGRAMAÇÃOOGRAMAÇÃOOGRAMAÇÃOOGRAMAÇÃOOGRAMAÇÃO     |Abertura será nesta terça-feira, dia 23 de outubro

Entrada é gratuita.
Quem quiser pode doar
um livro. Programação
vai até o próximo dia 30

nino do Rio”, “Um auê com
você” e “A Menina dança”.

Durante a Semana Cultural,
haverá foodtrucks à disposição
dos visitantes. A entrada é gra-
tuita, mas sugere-se a doação
de um livro. “Nossa ideia é mon-
tar uma biblioteca e doar para
uma escola pública”, conta Le-
andro Bellini, secretário execu-
tivo do Centro Cultural Ces-
granrio.

No dia 24, a cantora Priscila
Tossan, participante da última
edição do The Voice Brasil, que
teve a voz comparada a do can-
tor Jorge Ben Jor, fará um pocket
show com músicas como
“Mama África”, “Morena Tropi-
cana” e “Firmamento”, além da
canção infantil “O sapo”. No
mesmo dia, uma das atividades
programadas é uma palestra com
o escritor e ator Gregorio Duvi-
vier, sobre hábitos contemporâ-
neos de leitura. Ele contará como
autores contribuíram para sua
trajetória profissional e pessoal.

Entre as atividades do dia 25,
está o debate sobre “O futuro
da teledramaturgia brasileira”
será discutido por grandes no-
mes como Ricardo Linhares,
Walcyr Carrasco, Cláudia Sou-
to, Duca Rachid, Lucas Paraízo
e Pedro Aguilera. No dia 26,
um dos destaques será a ceri-
mônia de premiação da tercei-
ra edição do Prêmio Rio de Li-
teratura. No mesmo dia, Fer-
nanda Montenegro apresenta
“Nelson Rodrigues por ele
mesmo”, trabalho baseado em
livro homônimo escrito pela
filha dele, Sônia Rodrigues.

Até o final da Semana Cultu-
ral, o público poderá ver apre-
sentações de peças teatrais, se-
minários, oficinas musicais, e
muito mais. A programação
completa pode ser acessada no
site da Fundação Cesgranrio.

SERVIÇO
www.selecon.org.br

SERVIÇO
cultural.cesgranrio.org.br/semana-
cultural-cesgranrio/
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COMTE BITTENCOURT DEPOIS DE

ENTREVISTAR TODOS

OS CANDIDATOS AO

GOVERNO DO ESTADO,
NESTE 2º TURNO DAS

ELEIÇÕES,
FOLHA DIRIGIDA

PUBLICA ENTREVISTAS

COM OS CANDIDATOS A
VICE-GOVERNADOR.

NESTA EDIÇÃO,
CONHEÇA AS PROPOSTAS

DE COMTE

BITTENCOURT, VICE DA

CHAPA DE EDUARDO

PAES. NA PRÓXIMA

QUINTA SERÁ A VEZ DE

CLÁUDIO CASTRO,
VICE DE WILSON WITZEL

‘O Estado do Rio de Janeiro
precisa ter um plano estratégico’

deputado estadual Comte Bittencourt (PPS), candidato a vice-
governador na chapa de Eduardo Paes (DEM), garante que
terá uma participação ativa no próximo governo do Estado
do Rio de Janeiro, caso seja eleito. Em seu quarto mandato
na Assembleia Legislativa (Alerj), Comte Bittencourt, que
também foi vice-prefeito, vereador e secretário de Educa-
ção de Niterói, é considerado um dos legisladores mais atu-
antes na área educacional.

Para ele, as mudanças necessárias e que levam ao desenvolvimento passam por
um ensino de qualidade. “Educação é a saída e acho que cidadão nenhum tem
dúvida disso. Agora, temos que colocar em prática um grande projeto que trans-
forme o país e que dê às pessoas as ferramentas necessárias para que enfrentem
esses desafios do novo mundo”, observa.
Comte Bittencourt preside a comissão de Educação da Alerj e as frentes parla-
mentares de defesas da Adoção da Criança e do Adolescente; das Universidades;
e da Educação Física. Para que o desenvolvimento volte ao Estado do Rio de Janei-
ro, o candidato a vice-governador destaca que Eduardo Paes fará uma grande ar-
ticulação em todos os municípios para implementar planos estratégicos de cres-
cimento. “Integrar os municípios em um projeto de desenvolvimento para o Rio
de Janeiro será uma marca de Eduardo Paes e eu não tenho dúvida.”

O
FOLHA DIRIGIDA — POR QUE ACEITOU O
DESAFIO DE SER VICE DE EDUARDO PAES?
Comte Bittencourt — O Rio de Janei-
ro passa por um dos quadro mais crí-
ticos. Eu acho que a população não
esperava um dia viver o que estamos
vivendo no Rio
de Janeiro. Um
estado onde os
serviços públicos
praticamente pa-
raram. Da segu-
rança à saúde e ao
calçamento das
estradas. Há um
baixo estímulo
no servidor. Não há produção com sa-
tisfação do serviço público. Um esta-
do altamente endividado. Mas o Rio
tem uma força enorme. Pretendo ser
candidato a vice-governador pelo
momento em que o Rio atravessa.
Todos nós temos que arregaçar as
mangas e contribuir para que o Rio de
Janeiro volte a ter a força que tivemos
no passado. O Eduardo hoje é o me-
lhor quadro de gestão pública no Es-
tado do Rio de Janeiro.

O ESTADO PASSA POR UMA DAS MAIORES
CRISES DA SUA HISTÓRIA. O QUE O SENHOR
FARÁ, AO LADO DO GOVERNADOR, PARA
QUE O RIO VOLTE A CRESCER?
Eu já tenho uma experiência de vice.
Já fui vice-prefeito da minha cidade
de Niterói duas vezes. Estarei à dis-
posição do governador Eduardo Paes
e do governo para as missões que me
forem passadas.

COMO DEPUTADO ESTADUAL, O SENHOR É
CONHECIDO POR SER UM DEFENSOR DA
EDUCAÇÃO. CASO SEJA ELEITO VICE-GO-
VERNADOR, COMO ATUARÁ AO LADO DE
EDUARDO PAES NESSA ÁREA?
Temos que fazer com que a sociedade
brasileira avance na direção da socie-
dade do conhecimento. Os desafios do
mundo hoje são o conhecimento, a ino-
vação, a ciência e a tecnologia. E tudo
isso começa na Educação pública de
base. Não é possível um país arrastar um
passivo educacional de 13 milhões de
analfabetos e 80 milhões de adultos

sem formação completa do ciclo bási-
co de Educação. Não é possível a gente
continuar criando esses passivos para ge-
rações futuras. Quando olhamos o sis-
tema de Educação brasileiro vemos que
60% das crianças matriculadas no ter-

ceiro ano do ensino fundamental não
estão plenamente alfabetizadas. Hoje,
60% dos jovens que terminam o ensi-
no médio, que completam o ciclo todo
da Educação Básica, não dominam as
competências esperadas para a Língua
Portuguesa. Na Matemática passam dos
80%. Então, que país é esse que esta-
mos criando para o futuro, para essa
agenda do conhecimento? Educação é
a saída e acho que cidadão nenhum tem
dúvida disso. Agora, temos que colocar
em prática um grande projeto que trans-
forme o país e que dê às pessoas as fer-
ramentas necessárias para que enfren-
tem esses desafios do novo mundo.

UMA DAS BANDEIRAS DE EDUARDO PAES
É O ENSINO MÉDIO INTEGRAL, QUE ELE CHA-
MA DE ENSINO MÉDIO DO AMANHÃ. SERÁ
POSSÍVEL IMPLEMENTAR ESSA MODALIDA-
DE MESMO COM A ATUAL CRISE FINANCEI-
RA DO ESTADO?
Claro que sim. A Educação tem recur-
so próprio. Tem recurso carimbado. O
Eduardo Paes já assumiu o compromis-
so de cumprir com os recursos míni-
mos obrigatórios pela Constituição,
seja na Educação Básica, seja no ensi-
no superior, seja na própria Faperj, a
nossa agência de fomentos. O Eduar-
do vai respeitar o orçamento aprova-
do. Educação precisa de planejamen-
to e continuidade. A Educação do Rio
de Janeiro nesses últimos dois ou três
anos regrediu dez. É só entrar em uma
escola do estado. É só ver a situação
dos prédios e da infraestrutura. Ver a

carência de pessoal minimamente ne-
cessário para o apoio pedagógico para
o projeto da escola. Então, esse é o nosso
compromisso e que tenho certeza que
o Eduardo Paes vai assumir.

PARA QUE ENSINO MÉDIO DO AMANHÃ TE-
NHA A EFICÁCIA NECESSÁRIA NÃO SERÁ
PRECISO UM ENSINO FUNDAMENTAL FOR-
TE, MAS QUE É DE RESPONSABILIDADE
DOS MUNICÍPIOS? O ESTADO FORTALECERÁ
O DIÁLOGO COM OS PREFEITOS?
Não há dúvida. Isso é papel do esta-
do. Uma das críticas que fiz a vários
secretários é que eles se transformaram
em gestores de rede estadual. Mas o se-
cretário de Educação tem um papel lato
sensu para a Educação. Não adianta ter
o ensino médio arrumado se o aluno
recebido vem das redes municipais, que
passa pelo ciclo da educação infantil

e do ensino funda-
mental, sem articu-
lação. O secretário
de Estado de Educa-
ção tem que ser um
articulador da rede
do estado, do siste-
ma estadual de
Educação com os
sistemas munici-

pais. Esse diálogo tem que ser perma-
nente. O papel republicano, inclusive
do estado, é ajudar esses municípios.
Nós vamos ter que fazer aí um pleno
esforço do governo
de Eduardo Paes
porque isso está
perdido no Rio de
Janeiro. Esse tipo
de comportamen-
to não existe no
Rio há muito tem-
po. Será preciso ter
um secretário com
uma equipe à frente do projeto de Edu-
cação do estado em harmonia e arti-
culação com os secretários municipais
de Educação. Esse diálogo tem que ser
permanente.

O SENHOR JÁ DISSE QUE AS POLÍTICAS EDU-
CACIONAIS ‘DEVEM SER PERMANENTES E
CONTÍNUAS PARA QUE ATRAVESSEM GO-
VERNOS”. ACREDITA QUE O GOVERNO DE
EDUARDO PAES DEIXARÁ UM LEGADO EDU-
CACIONAL?
O Eduardo tem experiência nisso. Ele
fez um belo trabalho na área de Edu-
cação na Prefeitura do Rio de Janeiro
quando lá esteve. Os Ginásios do
Amanhã e as unidades de educação in-
fantil são exemplos de um projeto que
foi consolidado no Rio de Janeiro. Cla-
ro que o maior problema da Educa-
ção pública no Brasil é o que a gente
chama de descontinuidade. É quando
se interrompe projetos que são exito-
sos  mas têm marcas de governos an-

teriores. Isso é um grande equívoco.
Educação não pode ser apropriada pelo
governo. Educação é política de esta-
do, não só de governo. O governo
apenas alavanca no seu período uma
política que tem que ser consolidada
com a política de estado. No Rio de
Janeiro estamos lutando para fortalecer
o papel do Conselho Estadual de Edu-
cação como órgão independente da Se-
cretaria de Estado de Educação com
autonomia e que possa, naquele co-
legiado, deliberar pela Educação. For-
talecer um órgão colegiado é começar
a dar para a política de Educação uma
cara de política de estado, e não de go-
verno. Isso é fundamental. E garantir
com que os projetos que sejam imple-
mentados ou que já estejam aconte-
cendo tenham continuidade, algo mui-
to difícil hoje, pois a rede passa por
um dos piores momentos de sua his-
tória, eu reputo como fundamental.

COMO LEGISLADOR, O SENHOR SEMPRE DE-
FENDEU A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO,
COM MELHORES SALÁRIOS E CONDIÇÕES
DE TRABALHO. AGORA NO EXECUTIVO, DÁ
PARA MANTER ESSE COMPROMISSO?
Vou manter todas as minhas bandeiras
de luta. Eu deixei claro para o Eduar-
do, quando ele me convidou, que eu
tenho uma história de bandeiras de luta
nos meus mandatos. Eu não poderia
virar o disco na minha luta política.

Confio no Eduardo Paes e vamos assu-
mir integralmente as nossas responsa-
bilidades para construir para a sociedade
fluminense um projeto de Educação que
seja capaz de transformar o estado.

O ESTADO PASSA TAMBÉM POR UM GRAN-
DE DÉFICIT DE SERVIDORES. O SENHOR
PRETENDE COBRAR DO GOVERNADOR A
ABERTURA DE NOVOS CONCURSOS PARA O
MAGISTÉRIO E PARA OUTRAS ÁREAS?
Não será cobrar. Eu vou ser companhei-
ro de chapa do governo do Eduardo
Paes. O primeiro momento de gover-
no será de reorganizar o Rio de Janei-
ro, do ponto de vista fiscal, que é fun-
damental. Se a vida financeira do es-
tado não for ordenada não tem como
implementar política nenhuma. Segun-
do, tem o enfrentamento devido a
questão da política de segurança. Não
existe ambiente para prospectar nenhu-
ma outra política com essa inseguran-
ça que o cidadão fluminense vive. Claro

que há a questão da agenda de concur-
sos públicos dentro da necessidade do
estado naquelas áreas que são essen-
ciais. Aí eu tenho o apoio do Eduardo.
Não tenho dúvida disso.

O SENHOR TEM ATUAÇÃO E LIDERANÇA NO
INTERIOR DO ESTADO, ALÉM DE CONHECER
DE PERTO OS PROBLEMAS REGIONAIS. O
SENHOR PODE GARANTIR QUE O GOVERNO
DE EDUARDO PAES, SE ELEITO, SERÁ MAIS
PRESENTE NO INTERIOR?
Nenhuma dúvida. O Eduardo Paes foi
prefeito, eu fui vice-prefeito; ele foi ve-
reador, eu fui vereador. Nós temos o
apoio de uma quantidade enorme de
prefeitos. São mais de 81 prefeitos apoi-
ando a candidatura do Eduardo Paes.
Temos mantido um diálogo com todos
os municípios em todas as regiões. O
Estado do Rio de Janeiro precisa ter um
plano estratégico para trabalhar os ar-
ranjos produtivos possíveis em cada
uma das nossas macrorregiões. O Rio
de Janeiro, se olharmos o Sudeste, é o
estado menos desenvolvido no interi-
or. Por isso essa concentração deforma-
da da Região Metropolitana, essa con-
centração populacional, que não tem
perspectiva de emprego. Não há pers-
pectiva de futuro em grande parte das
regiões do interior do Rio de Janeiro.
Mudar isso é papel do estado. É papel
do governo ser o indutor, articulando-
se, volto a falar, com os municípios.
Falamos há pouco da articulação com
a Educação, mas eu diria que essa arti-
culação é com todas as áreas de políti-
cas públicas. Integrar os municípios em
um projeto de desenvolvimento para
o Rio de Janeiro será uma marca de
Eduardo Paes e eu não tenho dúvida.

QUE MENSAGEM PODE DEIXAR PARA OS
ELEITORES?
Que acreditem. Nós estamos falando de
um estado que é o segundo PIB da fe-

deração. Nós esta-
mos falando de
um estado que tem
a segunda maior
concentração de
institutos de pes-
quisa, que tem
uma concentração
de universidades
públicas invejável,

que tem a força, por hora, da economia
do petróleo e do gás, com uma perspec-
tiva para os próximos 30 anos muito pro-
missora. Mas que temos que pensar em
alternativas para esse modelo econômico
para o futuro. O Rio de Janeiro tem sa-
ída, mas precisa ter governo. O que eu
tenho certeza absoluta é que com o di-
namismo, a disposição, a capacidade de
trabalho, a juventude e com o históri-
co de vida do Eduardo Paes, já prova-
do, ele dará jeito no Rio de Janeiro e vai
colocar o estado no rumo que todos nós
desejamos. O Rio vai voltar a pensar gran-
de. O estado vai voltar a ser grande. Esse
estado se apequenou nos últimos anos.
Nós não podemos ficar tímidos nessa
posição do Rio de Janeiro frente aos de-
mais estados da federação. O Rio tem
que voltar a ser a porta de entrada do
país. E é o que nós temos que lutar pelo
Rio de Janeiro. E o Eduardo Paes segu-
ramente tem a força para fazer as trans-
formações necessárias.

CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR NA CHAPA
DE EDUARDO PAES (DEM), COMTE BITTENCOURT
ACREDITA QUE, PARA O QUE ESTADO DO
RIO DE JANEIRO SAIA DA ATUAL CRISE, É
FUNDAMENTAL UM PLANO ARTICULADO DE
DESENVOLVIMENTO QUE SEJA CAPAZ DE
FOMENTAR VOCAÇÕES ECONÔMICAS EM VÁRIAS
REGIÕES DO ESTADO. ELE DEFENDE TAMBÉM O
PAPEL ESTRATÉGICO DOS INVESTIMENTOS EM
EDUCAÇÃO PARA QUE O ESTADO VOLTE A CRESCER.

A
R

Q
U

IV
O

ALEXANDRE DE MIRANDA
alexandre.miranda@folhadirigida.com.br

Comte Bittencourt:
Educação é a saída
e acho que cidadão
nenhum tem dúvida
disso”

“NÓS TEMOS QUE ARREGAÇAR AS MANGAS E
CONTRIBUIR PARA QUE O RIO DE JANEIRO
VOLTE A TER A FORÇA QUE TIVEMOS NO PASSADO”

“O EDUARDO VAI RESPEITAR O ORÇAMENTO
APROVADO. EDUCAÇÃO PRECISA DE
PLANEJAMENTO E CONTINUIDADE”


