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Mais pessoal

FOLHA DIRIGIDA publica mais um teste especial para ajudar na preparação dos candidatos do concurso para técnico de enfermagem da Uerj. PÁGINA 7

Uerj: teste para téc. de enfermagem

VÁRIOS CARGOS. 1º, 2º E 3º GRAUS

Secretaria de Assistência Social de Niterói, Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, Hospital Desembargador
Leal Júnior (Itaboraí), Hospital Gaffrée e Guinle (residência médica), Prefeitura de Italva e a Câmara de Duas Barras
inscrevem para um total de 551 vagas em diversos cargos e áreas. Escolaridade: 1º, 2º e 3º graus. PÁGINAS 8, 9 E 10

RJ: INSCRIÇÕES PARA
551 VAGAS. ATÉ R$7.600

VAGAS PARA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Universidade Federal Fluminense (UFF) trabalha para divulgar nos próximos dias o edital do
concurso para assistente em administração (nível médio; inicial de R$2.904) e diversos outros cargos
dos níveis médio/técnico e superior. Veja noticiário e novo teste especial para assistente. PÁGINA 5

UFF: NÍVEL MÉDIO.
R$2.904. VEJA NOVO TESTE

Seeduc-RJ:
1.720 vagas no
magistério
Secretaria Estadual de Educação
do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ)
concentra esforços para divulgar
ainda este mês o edital do con-
curso para 1.720 vagas de pro-
fessor (370 imediatas e 1.350
em cadastro de reserva). Have-
rá oportunidades em diversas
disciplinas. Página 6

Rio das Ostras
novo concurso
está em pauta
Para aqueles que desejam tra-
balhar na Região dos Lagos,
uma boa oportunidade surgirá
em breve. Isso porque a Prefei-
tura de Rio das Ostras já pro-
grama a abertura de novo con-
curso público. Seleção deverá
abranger diversas áreas do mu-
nicípio. Página 10

Segue em pauta concurso para o IBGE, com oferta de 1.800 vagas efetivas nos cargos de técnico e analista. Só este ano, instituto perdeu 418 servidores. PÁGINA 2

IBGE: 1.800 vagas. 2º e 3 º graus

O futuro superministro da Justi-
ça e Segurança Pública, o ainda
juiz Sérgio Moro, confirmou, em
suas recentes entrevistas, que vai
concentrar a sua atuação, no novo
governo que se aproxima, no
combate aos tráficos de drogas e
de armas e aos crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro, que
tanta insegurança têm trazido e
tanto prejuízo têm causado ao
país. Para isso, no entanto, vai
precisar de mais pessoal.

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro (Faetec-RJ)
recebe inscrições só até este domingo, dia 11. Oferta é de 6.868 vagas
gratuitas em cursos técnicos e turmas da educação básica. Página 11

Faetec: últimos dias
para cursos gratuitos
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ORGANIZADORA JÁ ESTÁ DEFINIDA

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE-RJ) realizará novo concurso para a área administrativa. Já está confirmado
que a seleção terá vagas para cargos de níveis médio e superior. Expectativa é que sejam contemplados os cargos de técnico médio
(2º grau), técnico superior jurídico e técnico superior especializado (ambos de graduação). Banca já está oficializada. PÁGINA 9

DPE-RJ PREPARA NOVO
CONCURSO. 2º E 3º GRAUS

Paraíba do Sul: edital este
mês para 1º, 2º e 3º graus
Será divulgado nos próximos dias o edital do concurso para a Prefeitura de
Paraíba do Sul. Inicialmente, serão oferecidas 78 vagas. Até R$2.930. Página 8
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IBGE perdeu 418 servidores em dez meses
SSSSSAÍDAÍDAÍDAÍDAÍDASASASASAS|O total de desligamentos, segundo a Assibge, representa 7,71% dos servidores. Maioria saiu para aposentadoria

Instituto tem pedido
no Planejamento,
para a abertura de
1.800 vagas

IBGE espera autorização de concurso para reforçar seus quadros, frente ao recente número de desligamentos

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE)
perdeu 418 servidores nos úl-
timos dez meses. A informa-
ção é do relatório com indi-
cadores de Recursos Huma-
nos, do mês de outubro, divul-
gado pela Associação de Ser-
vidores do IBGE (Assibge).

Segundo os dados, o Institu-
to perdeu 7,71% de seus servi-
dores. Entre janeiro e outubro
de 2018, o quadro de pessoal
efetivo caiu de 5.420 para 5.002.
Conforme a Assibge, na média,
pouco mais de 40 servidores
deixaram o órgão por mês só
este ano e a maior parte dessas
perdas foi devido aos pedidos
de aposentadoria.

Estes dados reforçam a im-
portância de o Ministério do
Planejamento autorizar aber-
tura das 1.800 vagas já solici-
tadas pelo IBGE este ano. Desse
total, 1.200 são para o cargo

de técnico - com remuneração
de R$3.890,87 — e 600 para
o de analista - com ganhos de
R$8.213,07. Os dois valores já
incluem o auxílio-alimenta-
ção de R$458.

Há também duas solicitações
para vagas de temporários. A
primeira delas, já em análise,
é para 397 vagas de analista, para
o Censo Demográfico 2020. A
maior quantidade, porém, de-
verá ser para o trabalho mais de
campo, em que há a expectati-
va de serem geradas 250 mil
vagas. Neste caso, os cargos de-
verão ser: recenseadores - até
cinco meses de contrato; agen-
tes regional e administrativo -
até um ano; agentes municipal
e de informática - até dez me-
ses; agente supervisor - contra-
to de até nove meses.

Segundo o relatório elabo-
rado pela Assibge, dos 418 ser-
vidores que se desligaram, o
IBGE concedeu 347 aposenta-
dorias. Para o sindicato naci-
onal, essa situação tende a se
agravar e a cada mês, na me-
dida em que avançarem as
discussões sobre a reforma da

previdência. Este cenário de
crescimento no número de
aposentadorias aliado à ausên-
cia de concurso IBGE coloca
o quadro de pessoal em uma
situação ainda mais crítica.

“Hoje, 44,8% dos servido-
res têm 51 anos ou mais de
idade e 36,6% têm 31 ou mais
anos de serviço. Isso signifi-
ca que 29% dos servidores
ativos (1.448) já completaram
todas as condições para pedir
aposentadoria”, informou a
Assibge, em nota.

Entre as justificativas para o

crescente volume de aposenta-
dorias estão a possibilidade de
complementação da gratifica-
ção de desempenho para os apo-
sentados, através da ação do
DAPIBGE, associada aos recei-
os dos servidores com uma nova
reforma da previdência, que
deve acelerar os pedidos de apo-
sentadoria entre o fim deste ano
e o começo de 2019.

Ainda conforme a Assibge,
depois de um aumento entre
janeiro (5.564) e abril (5.909),
o número de trabalhadores
temporários na autarquia caiu,

fechando outubro com 5.041.
Com isso, o IBGE possui 50,2%
de temporários em atividade.
Isso complica ainda mais a si-
tuação do quadro de pessoal.

Conforme o relatório da As-
sibge, o mês de março foi o que
teve o maior número de aposen-
tadorias até o momento, com
104. Em segundo ficou feverei-
ro, com 85. Já em janeiro, maio,
julho e setembro, não foram
registradas aposentadorias.

Em relação ao tempo de ser-
viço dos trabalhadores, os nú-
meros também preocupam.

Segundo o relatório, o Institu-
to tem 1.069 profissionais com
mais de 35 anos de tempo de
serviço, ou seja, estes servido-
res já preenchem o necessário
para se aposentarem. Já com 31
a 35 anos de atividade são 763
trabalhadores.

A faixa etária dos servido-
res também consta no docu-
mento. São 1.274 com idade
entre 51 e 60 anos, o que re-
presenta a maioria dos pro-
fissionais. Além disso, 965 já
possuem mais de 60 anos. Em
nota oficial divulgada em seu
site, a Assibge salienta que
este cenário tem prejudicado
a realização de importantes
levantamentos de dados pelo
instituto.

“A perda de servidores, asso-
ciada ao aperto no orçamento
do órgão aprofundado pela
emenda do teto dos gastos (PEC
95), já fez o órgão cancelar e
suspender pesquisas, como a
Pesquisa Nacional de Saúde,
Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar e ainda pode colocar em
risco a realização do Censo De-
mográfico 2.020”.

Assistente Administrativo 

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

Advogado 

Jurídica Nível superior em Direito e registro na OAB.

Analista de Gestão Corporativa 

Administração Geral 
Nível superior em Administração de Empresas ou em Administração Pública e registro 
no Conselho de Classe correspondente. 

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

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

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

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

Analista de Pesquisa Energética 

Economia de Energia 
Nível superior em Ciências Econômicas, ou em Engenharia, ou em Matemática, ou em 
Estatística e registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

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

Meio Ambiente/Análises 
Ambientais 

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

Meio Ambiente/ 

Desenvolvimento 
Regional/ 

Socioeconomia 

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

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

Meio Ambiente/ 

Geoprocessamento/Meio 
Físico 

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

Meio Ambiente/Recursos 
Hídricos 

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

Petróleo/ 

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

Petróleo/Exploração e 
Produção 

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

Planejamento da Geração 
de Energia 

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

Projetos da Geração de 
Energia 

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

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

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

Quadro de cargos do último concurso

O edital do concurso da
Empresa de Pesquisa Energé-
tica (EPE) poderá ficar para
2019. Isso porque ainda faltam
ser definidos detalhes impor-
tantes da seleção, tais como a
organizadora, o cronograma
e o conteúdo programático. A
estatal ainda não deu uma pre-
visão mais concreta a respei-
to do concurso.

Dentre as etapas que preci-
sam ser concluídas, a princi-
pal delas é a escolha de qual
empresa ficará à frente da se-
leção, recebendo as inscrições
e aplicando as provas da sele-
ção. Caso esse processo seja
vencido agora em novembro,
há possibilidade de o edital ser
publicado em dezembro, após
a finalização do cronograma.
Mas caso negativo, a tendên-

EPE: edital do concurso
pode ficar para o próximo ano

OOOOOPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADE|Seleção prevê cargos de 2º e 3º graus

Se a banca for definida
em novembro, porém,
há chance de concurso
sair ainda este ano

cia é que seleção fique para
2019, até mesmo para aguar-
dar o próximo governo.

A seleção visará à formação
de cadastro de reserva. A ten-
dência é que as carreiras de
assistente administrativo e
analista, que foram contem-
pladas no último concurso,
façam parte do próximo. Esse
banco de aprovados será uti-
lizado durante o prazo de
validade do concurso, possi-
bilitando muitas chamadas.
A empresa ainda não infor-
mou se no edital virá especi-
ficado quantas vagas consta-
rão no cadastro  - assim foi na
seleção anterior  - ou não.

Exigindo apenas o nível mé-
dio completo, a função de as-
sistente propicia remunera-
ção de R$4.059,55. Já para
analista, que requer graduação
em áreas específicas, o ganho
atual é de R$11.752,92. Os dois
valores já consideram o auxí-
lio-alimentação, de R$826,57.
A EPE é uma empresa pública

federal e adota o regime cele-
tista de admissão.

Na seleção passada, realiza-
da em 2014, a empresa abriu
vagas para analista em espe-
cialidades como Administra-
ção Geral, Contabilidade, Re-
cursos Humanos, Finanças e
Orçamento, Tecnologia da In-
formação, Energia e Petróleo,
entre outras. Já no próximo
concurso, as áreas que serão
englobadas ainda não foram
reveladas.

A maior parte das lotações
do concurso anterior foi des-
tinada ao escritório central da
EPE, que fica no Centro da
cidade do Rio de Janeiro. Das
343 vagas, 339 delas contem-
plaram a capital fluminense.
Isso deverá se repetir nessa
próxima seleção da estatal. Em
2014, todos os concorrentes
foram submetidos somente a
provas objetivas. Quem ava-
liou os candidatos foi a Fun-
dação Cesgranrio, a empresa
organizadora.

O Ministério Público da União
(MPU) divulgou na quarta, dia 7,
o resultado final das provas obje-
tivas do concurso e o resultado
provisório do exame discursivo
para analista em Direito. As no-
tas estão disponíveis pelo site do
Cebraspe (antigo Cespe/UnB),
organizador.

Os candidatos que discorda-
rem das notas que obtiveram
nas avaliações discursivas po-
derão entrar com recurso a
partir de quinta-feira, 8 de no-
vembro. O formulário especí-
fico estará disponível no portal
do Cebraspe até sexta, 9.

A banca organizadora também
publicou a convocação para a
avaliação biopsicossocial dos can-
didatos que de declararam com
deficiência. Também foi divulgada
a chamada para o procedimento
de verificação da condição decla-

MPU divulga resultados das
provas objetivas e discursivas

RRRRREDEDEDEDEDAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO|No Rio de Janeiro, foram corrigidos 231 textos

Recursos contra
prova objetiva podem
ser apresentados
até sexta-feira, dia 9

rada para concorrer às vagas re-
servadas aos negros.

O resultado final das avaliações
objetivas saiu após as análises dos
recursos contra os gabaritos pre-
liminares. De acordo com o edi-
tal do concurso MPU, nos casos
de anulação, os pontos referentes
às questões foram atribuídos a
todos os candidatos, independen-
te de terem recorrido.

As provas objetivas foram apli-
cadas, no dia 21 de outubro, para
candidatos aos cargos de técni-
co de administração (nível mé-
dio) e analista em direito (nível
superior). As avaliações, de ca-
ráter eliminatório e classifica-
tório, tiveram valor máximo de
120 pontos.

Foi considerado classificado
nessa etapa quem obteve, no
mínimo, 10 pontos em Conhe-
cimentos Básicos, 21 pontos
em Conhecimentos Específi-
cos e 36 pontos no conjunto
das provas. A pontuação seguiu
o método Cespe, em que uma
questão errada anula os pon-
tos de um acerto.

A prova discursiva também foi
realizada no dia 21 de outubro,
mas só para os inscritos ao car-
go de analista de Direito. Eles
tiveram que desenvolver uma
redação – texto dissertativo –
sobre o tema Legislação aplica-
da ao MPU e ao CNMP, com no
máximo de 30 linhas.

A redação, que caráter elimi-
natório e classificatório, terá va-
lor de 40 pontos. Foram corri-
gidos, ao todo, 3.990 textos, de
candidatos habilitados na pro-
va objetiva. No Rio de Janeiro,
foram avaliados 231 redações.
O estado com mais textos cor-
rigidos foi o Distrito Federal,
com um total de 2.176.

O Ministério Público da União
oferece, neste concurso, 47 vagas
imediatas mais formação de ca-
dastro de reserva. No total, foram
registradas 264.924 inscrições. O
destaque do concurso foi o cargo
de técnico de administração, que
exigiu apenas o ensino médio
completo e registrou total de
191.045 concorrentes para 11
vagas imediatas.
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PRF: diretor geral diz que edital está ‘no forno’
EEEEETTTTTAPAPAPAPAPAAAAA     | Após a definição do cronograma, tendência é que o edital siga para publicação, o que deve ocorrer em breve

Concurso terá 500
vagas de policial
rodoviário federal.
Iniciais de R$9.931

INSS: concurso é ponto do
Plano de Lutas de servidores

EEEEEMMMMM     PPPPPAAAAAUTUTUTUTUTAAAAA     | Instituto solicitou ao Planejamento 7.888 vagas

Tema foi discutido
no Seminário dos
Trabalhadores da
Reabilitação do INSS

Pauta dos sindicatos de reabilitadores profissionais do INSS, definida em seminário, inclui realização de concurso

Língua Portuguesa: 1.Compreensão e interpretação
de texto. 2. Tipos e gêneros textuais. 3. Norma pa-
drão e variantes linguísticas. 4. Or tografia oficial em
vigor. 5. Pontuação. 6. O processo de comunicação e
as funções da linguagem. 7. Coerência e coesão tex-
tual. 8. Estrutura morfossintática: frase, oração, perí-
odos compostos por coordenação e subordinação. 9.
Conectivos: valores lógico-semânticos. 10. Regênci-
as verbal e nominal. 11. Colocação pronominal. 12.
Uso do sinal indicativo de crase. 13. Emprego de no-
mes, pronomes, conjunções, advérbios, preposições,
modos e tempos verbais, emprego dos pronomes pes-
soais e das formas de tratamento. 14. Emprego do
pronome relativo. 15. Emprego das conjunções e das
preposições. 16. Semântica: polissemia, sinonímia,
paronímia, homonímia, denotação e conotação, figu-
ras de linguagem. 17. Processos de formação de pa-
lavras: prefixo e sufixo. 18. Derivação e Composição.
19. Neologismos e estrangeirismos. 20. Normas téc-
nicas de redação oficial.

Raciocínio Lógico-quantitativo: 1.Raciocínio Lógico: ló-
gica de argumentação: analogias, inferências, deduções
e conclusões; Lógica das proposições; Uso dos conec-
tivos; Tabelas verdade e equivalências; Estrutura lógi-
ca de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, ob-
jetos ou eventos fictícios; Diagramas lógicos; Resolu-
ção de situações problemas envolvendo raciocínio lógi-
co. 2. Raciocínio lógico-matemático: operações com nú-
meros reais; Radiciação e potenciação; Razão e propor-
ção; Regra de três simples e composta; Porcentagem;
Juros simples e Compostos; Arranjos, permutações, com-
binações e principio adtivo; Raciocínio lógico envolven-
do problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

Informática: 1. Conceitos e Aplicações: 1.1. Informáti-
ca e Computador. 1.2. Hardware e Software. 1.3. Ti-
pos de computador. 1.4. Sistema Operacional. 1.5. Dis-
positivos de armazenamento e dispositivos periféri-
cos. 1.6. Bit, byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Te-
rabyte. 1.7. Internet, Intranet e Extranet. 1.8. Redes
de computadores (benefícios, classificação baseada
na abrangência geográfica, hardware de rede, aplica-
ções de rede comerciais). 1.9. Vírus, worms, Cavalo
de Troia e outras pragas vir tuais. Cuidados e aplicati-
vos para segurança (antivírus, firewall). 2. Sistema Ope-
racional: recursos disponíveis no Microsoft Windows
7; 3. Editor de texto: recursos disponíveis no Micro-

Assistente em administração: veja programa anterior
soft Word 2013; 4. Planilha eletrônica: recursos dis-
poníveis no Microsoft Excel 2013; 5. Gerador de Apre-
sentações: recursos disponíveis no Microsoft Power-
Point 2013; 6. Internet: 6.1. Programas de navega-
ção (navegadores): Internet Explorer v.11, da Micro-
soft; Firefox v.53, da Mozilla; Chrome v.58, da Google.
6.2. Navegação, impressão, busca e pesquisa. 6.3.
URL, links, homepage, sites. 6.4. Correio Eletrônico
(e-mail): Vantagens sobre outros serviços de comuni-
cação fora da Internet. Uso de correio eletrônico, pre-
paro e envio de mensagens, anexação de arquivos,
diferentes campos de destinatários. Responder e en-
caminhar mensagens de correio eletrônico.

Legislação: 1. Constituição Federal de 1988: Título III
– Capítulo VII (Da Administração Pública) – Seção I (Dis-
posições Gerais) e Seção II (Dos Servidores Públicos).
2. Lei nº 8.112/1990 e alterações (Dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais): Título
I (Das Disposições Preliminares); Título II (Do Provimento,
Vacância, 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 Servidor Pú-
blico Civil do Poder Executivo Federal). 4. Lei nº 11.091/
2005 e alterações (Dispõe sobre a estruturação do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, 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 capacitação
dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituí-
do pela Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005). 6.
Lei nº 11.892/2008 e alterações (Institui a Rede Fe-
deral de Educação Profissional, Científica e Tecnológi-
ca, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia). 7. Lei nº 9.394/1996 e alterações (Esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional): Tí-
tulo 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
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, empre-
go ou função na administração pública direta, indireta
ou fundacional): Capítulo I (Das Disposições Gerais); e
Capítulo II (Dos Atos de Improbidade Administrativa).
9. Lei nº 9.784/1999 e alterações (Regula o proces-
so administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal). 10. Lei nº 13.146/2015 e alterações (Esta-
tuto da Pessoa 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:

"No forno." Assim se mani-
festou o diretor-geral da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), Rena-
to Dias, sobre o edital do con-
curso, previsto para sair a qual-
quer momento. O comentário
foi publicado pelo titular da PRF
na sua página oficial no Face-
book, na noite de terça-feira, 6.

O comentário foi uma respos-
ta a prováveis candidatos, que o
questionaram sobre uma previ-
são para uma nova seleção ser
aberta. Um internauta pergun-
tou ao diretor-geral se há previ-
são para novo concurso após o
atual, autorizado. Renato Dias
respondeu: "No forno", prova-
velmente referindo-se ao edital
deste ano, autorizado, já que, para
abrir uma nova seleção, a PRF
ainda precisa solicitar vagas.

Realmente falta muito pouco
para o edital do concurso da PRF
ser publicado. Após a assinatura
do contrato com o Cebraspe, no
último dia 29 de outubro, a ausên-
cia de um cronograma tornou-se
o principal entrave para a libera-
ção do documento.

A Assessoria de Imprensa da

Polícia Rodoviária Federal infor-
mou à FOLHA DIRIGIDA tam-
bém na terça, dia 6, que “ainda
não há cronograma definido”,
o que impede o edital de ser di-
vulgado. Fora esse detalhes, a
corporação não tem impedi-
mento para publicar o edital.

Representantes da empresa
organizadora e da comissão res-
ponsável pelo concurso reali-
zam encontros para alinhar es-
ses últimos detalhes, que, tão
logo sejam definidos, o edital
será encaminhado para publi-
cação no Diário Oficial da

União. Ainda não há uma data
definida ou previsão para essa
divulgação, mas a expectativa é
que aconteça nos próximos dias.

O único prazo estipulado é
que o edital está dentro do perí-
odo legal previsto na portaria
autorizativa. O aval foi publicado

em julho deste ano e prevê que
o documento saia em até seis
meses após, ou seja, até janeiro.
A corporação, no entanto, não
deve esperar até completar esse
período máximo. Por isso, a ten-
dência é que o documento seja
publicado nos próximos dias.

O próximo concurso para a PRF
terá oferta de 500 vagas no cargo
de policial rodoviário federal.
Podem participar homens e
mulheres, com ensino superior
em qualquer área de formação. A
PRF exige ainda que o candidato
tenha carteira de habilitação, na
categoria B ou superior.

A remuneração inicial é um
dos principais atrativos de ser um
policial rodoviário federal. Os
ganhos iniciais do cargo, atual-
mente, são de R$9.931,57. No
entanto, para 2019, está previsto
um reajuste, já acordado entre o
governo e representantes do fun-
cionalismo público federal, que
elevará os vencimentos iniciais
para R$10.357,88, a partir de ja-
neiro. Os valores já incluem um
dos benefícios a que os policiais
têm direito, o auxílio-alimenta-
ção, que atualmente é de R$458.

Ainda não se sabe se o edital
trará distribuição das vagas por
estados ou locais de atuação.
Uma das possibilidades é lotar
parte dos novos policiais na sede
da PRF, em Brasília. Os classifi-
cados no concurso também
podem trabalhar em uma das 27
superintendências regionais da
PRF, em uma das 150 delegaci-
as da corporação, bem como em
uma das 413 unidades operaci-
onais ou em uma das 550 uni-
dades da PRF em todo o país.

Moro na Justiça pode
ser positivo para PRF

A escolha do juiz federal Sérgio Moro para
ocupar o novo Ministério da Justiça e da
Segurança Públcia aumenta as chances de
órgãos como a Polícia Rodoviária Federal
terem novos concursos no curto prazo.
Estes órgãos têm papel fundamental para
uma das diretrizes já anunciadas de sua
gestão, uma política estruturada de com-
bate ao ao narcotráfico.

Para atingir esse objetivo, Moro precisará
muito da estrutura da PRF. A corporação é a
principal responsável por fiscalizar as estra-
das federais, rotas frequentemente usadas para
transporte de entorpecentes e armas no país.
E esse trabalho tem sido muito prejudicado,
nos últimos anos, pela falta de profissionais,
que tem levado, inclusive, a fechamento de
postos da PRF em vários estados.

O Brasil tem cerca de 10 mil policiais
rodoviários federais em atividade, para
monitorar cerca de 16,8 mil quilômetros
de fronteira. O quantitativo de profissio-

nais é cerca de 35% menor que os 15.601
previstos em lei. Por isso, certamente o atual
concurso, para apenas 500 vagas, não será
suficiente para atender toda essa deman-
da. Mesmo se o governo federal autorizar
a convocação de excedentes, será possível
chamar, no máximo, mais 50% das vagas
ofertadas, ou seja, mais 250.

Por isso, há grande chance de o Ministé-
rio da Justiça, logo após o novo concurso
para a PRF, solicitar mais vagas ao Planeja-
mento. Outro pedido que deve ser feito pela
pasta, já no ano que vem, é para cargos da
área Administrativa da PRF. Em fevereiro,
o diretor-geral da PRF, Renato Dias, anun-
ciou a que corporação pretendia solicitar
ao Planejamento a criação de 1.500 vagas
na área de apoio.

Esse concurso também será importante
para a PRF pois, atualmente, segundo sin-
dicatos, policiais rodoviários federais têm
sido usados para atuar em atividades inter-

nas em delegacias e superintendências da
corporação. A admissão do profissionais de
apoio poderia liberar esse efetivo para de
policiais para reforçar o monitoramento
das estradas federais e das fronteiras no país.

Prioridade de combate ao narcotráfico pode
levar Moro a pedir novos concursos para a PRF
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Com o fim da validade do con-
curso da área de apoio do Colé-
gio Pedro II, de 2017, o próximo
concurso da instituição começa a
ser planejado. Com vagas já con-
firmadas para o cargo de assistente
em administração (nível médio;
R$2.904), FOLHA DIRIGIDA traz
dicas do especialista Marcus Sil-
va, que fala sobre Raciocínio Ló-
gico e Matemático (RLM), uma
das disciplina cobradas no último
concurso e que tem tudo para es-
tar na próxima seleção.

No último dia 18 de outubro,
foi encerrado o prazo de valida-
de do concurso de 2017. Com
isso, a comissão para a seleção
de 2019 deve ser formada em
breve, conforme já havia anteci-
pado à FOLHA DIRIGIDA, o di-
retor de Administração Funcio-
nal do Colégio Pedro II, João
Rodolpho Cabral de Souza.

Pedro II: especialista
orienta estudo para RLM

EEEEEMMMMM     PPPPPAAAAAUTUTUTUTUTAAAAA|Colégio Pedro II terá seleção para área de apoio em breve

Segundo Marcus Silva,
parte de Raciocínio
Lógico representou
10% da última prova

Segundo o Colégio Pedro II, o
concurso de 2019 terá oferta de
vagas para a carreira de Técnico-
Administrativos em Educação
(TAEs), incluindo o cargo de as-
sistente em administração. A fun-
ção é destinada a quem possui o
nível médio ou médio profissi-
onalizante, e tem ganhos de
R$2.904,96.

O último concurso do Colégio
Pedro II, com vagas para a área
de apoio, foi realizado em 2017.
Na ocasião, foram ofertadas 50
vagas. A seleção foi organizada
pela própria instituição.

Os candidatos foram avaliados
por meio de uma prova objetiva,
contendo 70 questões de: Língua
Portuguesa, Raciocínio Lógico e
Quantitativo, Informática, Legisla-
ção e Conhecimentos Específicos.

A disciplina de RLM contou
com dez questões, com peso um
para cada. Desta forma, os can-
didatos puderam somar até dez
pontos, representando 10% do
total da avaliação. Apesar de não
ser a matéria com maior pon-
tuação, segundo o especialista
Marcus Silva, quem busca a

aprovação no concurso, precisa
ter o gabarito como meta. “Você
tem que buscar o gabarito, pois
um ponto ou menos faz diferen-
ça”, afirmou.

De acordo com o especialista
Marcus Silva, a prova de 2017
pode ser usada como base para
os estudos. Na época, os concor-
rentes tiveram que responder a
dez perguntas sobre temas de
RLM, sendo eles: Lógica das pro-
posições e tabela verdade (seis
questões); Regra de três (uma);
Conversão de moedas (uma);
Análise combinatória (uma);
Raiz quadrada (uma);

Até a divulgação do próximo
edital do concurso de TAE’s do
Pedro II, quem deseja ingressar
na carreira pode estudar Racio-
cínio Lógico, com base nos temas
que foram cobrados em 2017. A
dica é de Marcus Silva, que cita
outros assuntos que vale a pena
serem estudados nessa fase ini-
cial de preparação. “Lógica das
Proposições e Tabela Verdade
certamente estarão na sua pro-
va, com peso muito parecido”,
indica Marcus Silva.

Entre os vários eixos do Pla-
no de Lutas para  trabalhado-
res da Reabilitação Profissional
do INSS, a reivindicação por
concurso público para a autar-
quia tem destaque. A seleção,
por sinal, é considerada urgente
para os cargos de analista e de
técnico do seguro social, para
atuarem em equipes relaciona-
das ao serviço nessa área.

O plano de lutas foi aprova-
do no II Seminário Nacional
dos Trabalhadores da Reabili-
tação Profissional do INSS, re-
alizado nos dias 20 e 21 de ou-
tubro, em Brasília. O docu-
mento final do evento, que
traz uma série de eixos de mo-
bilização dos profissionais da
seguridade social, também
propõe a defesa da criação de
equipe multiprofissionais para
atuar nas agências.

Essas equipes seriam forma-
das por um perito médico ex-
clusivo, três profissionais ser-
vidores qualificados para atuar
com reabilitação, com forma-
ções diversas, e um técnico do
seguro social nas agências com
a recomposição. Por conta dessa
reivindicação, a representação
dos servidores também consi-
dera fundamental a realização
de novo concurso.

O INSS tem pedido de con-
curso em tramitação no Minis-
tério do Planejamento. Ao todo,
a autarquia solicitou a criação
de 7.888 vagas para três cargos.
O que tem maior quantitativo,
com 3.984 vagas, e promete ser
o destaque em um novo con-
curso, é o de técnico de seguri-
dade social. A exigência de es-
colaridade para concorrer a elas
é o ensino médio completo,
sem exigência de formação
complementar o experiência. A
remuneração inicial, nesse
caso, é de R$5.186,79, valor que
já inclui o auxílio alimentação
de R$458.

A solicitação de concurso feita
pelo INSS também contempla
1.692 vagas para o cargo de ana-
lista. Nesse caso, a formação exi-
gida é o ensino superior em áre-
as específicas, que só serão conhe-
cidas se a criação das vagas for
autorizada pelo Planejamento. Os
analistas terão remuneração ini-
cial de R$7.659,87, também já
considerando o auxílio.

Por fim, o INSS também de-
seja abrir, em seu próximo con-
curso, 2.212 vagas para o cargo
de perito. Poderão concorrer a
elas graduados em Medicina.
Ainda não se sabe se a seleção
será para várias especialidades
da área médica. Os ganhos ini-
ciais para esse cargo, também
já incluído o auxílio alimenta-
ção, são de R$12.638,79).

Segundo dados do próprio
INSS, a autarquia possui hoje
um déficit de 16.500 servido-
res. No entanto, outros 18 mil
já reúnem as condições neces-
sárias para se aposentar e uma
grande leva desse pessoal deverá
fazer isso a partir de janeiro.
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Servidor, já pensou em investir em startups?
FFFFFINANÇASINANÇASINANÇASINANÇASINANÇAS     | Hoje, o servidor público pode investir em uma startup , mesmo sem ter nenhum grande capital para isso

plataformas do
equity crowdfunding
permitem investir
em torno de R$1 mil
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Desburocratização,
ainda que tardia?

lá! Tudo bem com você?
Uma das muitas áreas

onde o preciosismo e outras
distorções imperam no Bra-
sil é a burocracia. Falo aqui
não de burocracia no sentido
atribuído pelo estimado pen-
sador Max Weber, mas aquela
da visão popular, que costu-
ma confundir burocra-
cia com preciosismo
burocrático, enges-
samento etc.

Quem me conhe-
ce sabe o quanto eu
critico o preciosismo
burocrático há uns
anos. Pois bem. Em
outubro de 2018,
aprofundando uma
tendência de legis-
lações anteriores,
foi sancionada a Lei
13.726 (https://
bit.ly/2NBKA1I), que
tem sido chamada
por alguns de "lei da
desburocratização".

O Art. 1º já dá o
tom: "Esta Lei raci-
onaliza atos e proce-
dimentos adminis-
trativos dos Poderes
da União, dos Esta-
dos, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios medi-
ante a supressão ou a sim-
plificação de formalidades ou
exigências desnecessárias ou
superpostas, cujo custo eco-
nômico ou social, tanto para
o erário como para o cidadão,
seja superior ao eventual ris-
co de fraude, e institui o Selo
de Desburocratização e Sim-
plificação".

Algumas medidas presen-
tes no Art. 3º:

"Na relação dos órgãos e
entidades dos Poderes da
União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípi-
os com o cidadão, é dispen-
sada a exigência de:

I - reconhecimento de firma,
devendo o agente administra-
tivo, confrontando a assina-
tura com aquela constante do
documento de identidade do
signatário, ou estando este
presente e assinando o do-
cumento diante do agente,
lavrar sua autenticidade no
próprio documento;

II - autenticação de cópia de
documento, cabendo ao agen-
te administrativo, mediante
a comparação entre o origi-
nal e a cópia, atestar a au-
tenticidade;

III - juntada de documento
pessoal do usuário, que po-
derá ser substituído por có-

pia autenticada pelo próprio
agente administrativo;

IV - apresentação de certi-
dão de nascimento, que po-
derá ser substituída por cé-
dula de identidade, título de
eleitor, identidade expedida
por conselho regional de fis-
calização profissional, carteira
de trabalho, cer tificado de
prestação ou de isenção do
serviço militar, passaporte ou
identidade funcional expedi-
da por órgão público;

V - apresentação de título
de eleitor, exceto para votar
ou para registrar candidatu-
ra;

VI - apresentação de auto-
rização com firma reconheci-
da para viagem de menor se
os pais estiverem presentes
no embarque".

A lei desconstrói preciosis-
mos, exageros e redundân-
cias. Além disso, seu Art. 7º
institui o Selo de Desburocra-
tização e Simplificação, um
mecanismo de incentivo aos

órgãos e entidades do setor
público. Critérios para se
ganhar o selo:

"I - a racionalização de pro-
cessos e procedimentos ad-
ministrativos;

II - a eliminação de formali-
dades desnecessárias ou
desproporcionais para as fi-

nalidades almejadas;
III - os ganhos sociais oriun-

dos da medida de desburo-
cratização;

IV - a redução do tempo de
espera no atendimento dos
serviços públicos;

V - a adoção de soluções
tecnológicas ou organizacio-
nais que possam ser replica-
das em outras esferas da
administração pública."

A lei tem outros méritos que
não caberão no espaço des-
ta Coluna. Mas, é preciso re-
conhecer que, depois de dé-
cadas, há sinais de avanços.
É necessário dizer que des-
burocratização plena é quase
impossível, pela própria na-
tureza e complexidade da
realidade e das relações atu-
ais, mas, com um mínimo de
inteligência e de boa vonta-
de, é possível obter menos
preciosismo burocrático e um
pouco de desburocratização,
ainda que tardia.

Forte abraço e até breve. :

Realizar investimentos é algo
que se faz, cada vez mais, no
Brasil. Hoje, até mesmo pessoas
que não têm uma grande fon-
te de renda costumam fazer al-
gumas aplicações para poder
obter um lucro futuro.

Por ter estabilidade emprega-
tícia e até mesmo financeira, os
servidores públicos são vistos
como um público com alto po-
tencial de investimento. E uma
das opções que tem crescido no
país, que pode ser uma boa op-
ção para esse grupo, é a aplica-
ção de capital em startups.

Hoje, o servidor público
pode investir em uma startup
, mesmo sem ter nenhum
grande capital para isso. Por
meio de plataformas do cha-
mado equity crowdfunding,
ou financiamento coletivo de
empresas, é possível realizar
investimentos baixos, em
torno de R$1 mil, e tornar-se
um pequeno sócio delas.

Segundo o diretor executivo
da Associação Brasileira de
Startups (ABStartups), Rafael Ri-
beiro, é fundamental que o ser-
vidor ou qualquer outro tipo de
investidor tenha ciência que é
retorno não é imediato, mas,
sim, a logo prazo.

“Existe um período para a
startup se estabilizar no merca-
do. Hoje no Brasil, o investidor
tem um bom retorno depois de
uma média de cinco a dez anos.
Há exceções, mas para a maio-
ria o tempo é esse”, explica o
especialista, destacando que in-
vestimentos nesta área são se-
melhantes aos do mercado fi-
nanceiro, pois possuem riscos.

No entanto, o retorno em
uma startup também pode ser
bastante vantajoso. Um exem-
plo é a BrewDog, uma cerveja-

ria artesanal britânica, que viu
seu valor de mercado aumen-
tar quase 2.800%, em cerca de
oito anos, após ter 22% de suas
ações vendidas para um fundo
de investimentos, em 2017.

Um pessoa que investir U$1
mil na BrewDog, em 2009,
quando ela surgiu, poderia re-
vender sua parte, oito anos de-
pois, por US$28.65. Certamen-
te, lucratividade como essa não
seria possível em modalidades
de investimento como poupan-
ça, renda fixa, LCI, entre outras.

Mesmo que as plataformas
existentes auxiliem muito, o es-
pecialista recomenda que o in-
vestidor estude o mercado, para
minimizar riscos. Rafael Ribei-
ro aconselha que o interessado
pesquise sobre o time de fun-
dadores da startup na qual de-
seja investir.

“A gente costuma a falar nes-
se mercado que uma ideia ruim
com um time bom tem chan-
ces de sucesso maiores que uma
ideia boa com time ruim. Isso
porque o time é a base de tudo.
Então, o ponto de análise para
mitigar o risco é você realmen-
te ter uma avaliação muito cla-
ra da equipe, do modelo de ne-

gócio e do quanto o time con-
seguiu evoluir ao longo dos
anos.”

Familiarizar-se com o lingua-
jar e nomenclaturas do segmen-
to, tais como Bootstrapping,
aceleradora, capital semente e
Venture Capture, é bastante im-
portante. “Bootstrapping é
aquela startup que nunca rece-
beu investimento de ninguém,
que utilizou o próprio dinhei-
ro e cresceu no negócio. O ca-
pital semente é uma aplicação
usada para dar o start inicial e
validar o negócio”, explica.

“Há também as aceleradoras,
que ajudam as startups a validar
o modelo de negócio e investir
no crescimento das startups. Já
Venture Capture é um investi-
mento um pouco maior, para
permitir que, de fato, o empre-
endedor domine o mercado ao
qual ele faz parte”, destaca.

Para o diretor da ABStartups,
outro atrativo do investimen-
to em startups é poder ajudar
investidores iniciantes. “Além
do dinheiro, você pode agregar
com inteligência e experiência,
colaborando para que a chan-
ce de sucesso seja maior e mi-
tigar melhor o risco”, diz.
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Rafael Ribeiro: expectativa de bom retorno é vem com prazo de 5 a 10 anos

Como citado pelo diretor exe-
cutivo da ABStartups, os interes-
sados nesse tipo de investimen-
to podem encontrar plataformas
que simplificam esse processo.
Uma dessas é a Cap Table <https:/
/www.captable.com.br>, que re-
úne startups para investimento.

O co-fundador e CEO da Cap
Table, Paulo Deitos, explica que,
atualmente no Brasil, dificilmen-
te consegue-se investir em uma
startup que já está “rodando” com
menos de R$200 mil ou 300 mil,
a menos que sejam projetos que
ainda não saíram do papel.

No entanto, na Cap Table, é
possível investir um valor me-
nor. “Na nossa plataforma, jus-
tamente por ter como objetivo
agrupar diversos investidores
para que, juntos, financiem a
ideia, cada pessoa pode investir
R$1 mil. Ela pode comprar
quantas cotas quiser, mas o mí-
nimo é R$1 mil”, afirma.

Segundo Paulo Deitos, a empre-
sa trabalha com um modelo de
contrato de mútuo, que seria ba-
sicamente um empréstimo. “Esse
contrato de mútuo é conversível
em ações. Isso significa que o
contrato dura cinco anos. O in-
vestidor pode vender as ações a
qualquer momento, mas, quan-

Cap Table é uma das plataformas do mercado

to mais consolidada, mais fácil é
para vender”, pontua.

Para reduzir riscos de perda de
dinheiro, Paulo Deitos recomenda
investir em mais de uma startup,
montando um portfólio.  “Reco-
mendamos que se invista em tor-
no de 10% da sua renda anual ou
do seu patrimônio financeiro
nesse tipo de negócio. Isso porque,
se tenho 10% e vou investir em
dez empresas, posso investir 1%
em cada”, indica.

Mesmo que a maior parte das
startups não prospere, as outras
podem compensar o investi-

mento, garante Paulo Dei-
tos. “Se ele perder o negó-
cio em oito dessas empre-
sas, mas duas forem mui-
to bem, elas compensariam
a perda das demais. O in-
vestidor ganharia muito
mais do que se estivesse in-
vestido o valor inteiro no
mercado profissional de in-
vestimentos.”

Paulo Deito diz que a Cap
Table hoje trabalha com
uma startups de comparti-
lhamento de bicicletas, em
Porto Alegre, no Rio Gran-
de do Sul, que já está “rodan-
do” há algum tempo, o que
reduz os riscos para um

eventual investidor.
“Essa startup que está rodan-

do, em Porto Alegre, precisa
comprar mais bicicletas. Então,
o investidor está investindo em
um produto físico que já está atu-
ando e, com mais bicicletas, o
crescimento da empresa vai au-
mentar”, explica Paulo Deitos,
informando que atualmente
esta é a única empresa da plata-
forma da Cap Table, mas que em
breve o portfólio aumentará
com a inclusão de outras star-
tups do segmento de Mobilida-
de, Alimentação e Esportes.

A Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro (Se-
educ) e o Comitê Internacional
da Cruz Vermelha (CICV) firma-
ram parceria para realizar um
treinamento para professores e
alunos de escolas públicas es-
taduais localizadas em áreas de
conflito do Rio de Janeiro.

A proposta do Programa Com-
portamento Mais Seguro é capa-
citar docentes e dar dicas de como

Seeduc-RJ e Cruz Vermelha
capacitarão professores

IIIIINICIANICIANICIANICIANICIATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA|Parceria foi firmada no último dia 1º de novembro

Objetivo é realizar
treinamento para
professores de escolas
em áreas de risco

agir em situações de crise e iden-
tificar sinais de risco no entorno
das unidades de ensino e no tra-
jeto para a escola.

O termo de cooperação foi as-
sinado pelo secretário de Esta-
do de Educação, Wagner Victer,
e pela chefe da Delegação do
CICV para Argentina, Brasil,
Chile, Paraguai e Uruguai, Simo-
ne Casabianca-Aeschlimann,
nesta quinta-feira, dia 1, na
Universidade Corporativa da
Educação (UniverSeeduc).

“Este acordo é uma forma de
prevenção. Com isso, professores
e alunos poderão saber como agir
em eventuais situações de con-

flito em determinadas regiões”,
disse o secretário de Estado de
Educação, Wagner Victer.

Em dezembro, o CICV fará uma
sensibilização com os gestores de
educação e, a partir de janeiro de
2019, treinamentos com respon-
sáveis das regionais de ensino,
que atuarão posteriormente
como multiplicadores junto a
professores e outros profissionais
de educação, alunos e familiares.

“Muito bom poder apoiar a Se-
educ nessa iniciativa e usar nos-
so conhecimento e prática para
mitigar os efeitos da violência
aos alunos”, finalizou Simone Ca-
sabianca-Aeschlimann.

Paulo Deitos: plataforma da Cap Table
permite investimento a partir de R$1 mil

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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UFF: edital do novo concurso
pode sair nos próximos dias

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA|Previsão é de aproximadamente 100 vagas, em cargos de 2º e 3º graus

Cargo de assistente
em administração,
que exige apenas 2º
grau, está confirmado

Aprendendo a aprender
para ter melhores resultados
O escritor norte-americano Alvin Toffler sabiamente afirmou "Os analfabetos

no século XXI não serão os que não souberem ler ou escrever, mas os
que não souberem aprender, desaprender e reaprender."

Para enfrentar os desafios deste século não basta frequentar as
aulas e decorar conteúdo. É preciso mais! No processo ditado por
Toffler, cada etapa é fundamental. No entanto, quero destacar aqui
o aprender ou o reaprender. Nestas, uma das habilidades necessárias
é a de aprender a aprender. Ou seja, de maneira autônoma, o estu-
dante precisa saber não só o que, mas também precisa saber como
estudar. E não se trata de estudar mais, mas sim, de estudar melhor
e de maneira mais eficiente e de acordo com as características de
cada um.

Este processo de aprender a aprender consiste no concurseiro
desenvolver a autonomia para gerir seu próprio aprendizado. Trata-se,
fundamentalmente, de uma metodologia que adota processos para
que o aprendizado seja mais eficaz e interessante. E pouca gente
sabe, mas existe uma série de estratégias que facilitam a aquisição
de conhecimentos nas mais diversas áreas.

Neste processo de aprendizagem dois aspectos podem ser destaca-
dos: as características sensoriais do aluno e um tripé denominado ACP.

Quanto às características do aluno tenhamos em mente que cada
um de nós percebe o mundo de uma maneira distinta. Isso se deve
a que cada um tem sua própria estrutura de identidade, crenças e
valores e por aí vai. Mas um aspecto prático também afeta diretamen-
te o processo de aprendizado: os sentidos. São cinco os sentidos:
visual, auditivo, cinestésico, olfativo e gustativo. Através deles per-
cebemos o mundo e estruturamos nossas experiências. E por que são
importantes para o aprendizado? Porque cada pessoa percebe o mundo
por um ou mais desses sentidos: alguns são mais visuais, outros
mais auditivos ou cinestésicos. Alguns estudam e aprendem melhor
lendo (visual), ao passo que outros entendem melhor escutando (au-
ditivo). Portanto, ao se conhecerem melhor, os concurseiros poderão
potencializar seu aprendizado.

O outro aspecto que quero destacar é o tripé ACP. Basicamente, três
termos formam o ACP: atitude, conteúdo e procedimentos. Com efeito,
aprender a aprender é uma atitude, isto é, uma vontade, uma postura
ativa do aluno, uma decisão de agir. Esta atitude é dirigida a um objetivo:
apropriar-se de um conteúdo, ou seja, saber sobre algo, conhecer um
assunto, dominar uma ou mais áreas do conhecimento. Mas este conteúdo
só pode ser adquirido através de um procedimento, ou seja, um con-
junto de diferentes técnicas e/ou maneiras de fazer que permitem o
melhor aprendizado do conteúdo.

Partindo da premissa que o concurseiro tem a atitude para estudar
e sabe o conteúdo a ser aprendido, porque está definido no Edital,
resta estabelecer o melhor e mais eficiente procedimento. Há deter-
minados procedimentos que podem ser considerados mais gerais,
servindo para qualquer conteúdo. Mas há também aqueles mais
específicos, aplicáveis apenas a determinados assuntos.

Um dos procedimentos pode basear-se no desenvolvimento da autonomia
do concurseiro, onde este aprende a construir o conhecimento por si
mesmo. Neste sentido, o aprendizado é de um nível mais significativo
do que aquele que ocorre pela mera transmissão do conteúdo por
terceiros. Mas como isso pode ser feito?

Um passo fundamental é começar a refletir e perguntar-se: "O que já
sei?" (você sabe de algo), "Como aprendi o que já sei?" (de alguma forma,
você aprendeu), "Como aprender o que não sei ainda?" (esta é a pergunta
mais importante!). Ao avaliar as próprias respostas, poderá partir para o
próximo ciclo de questões, sempre visando conhecer-se mais: "Quais são
meus hábitos de estudos?", "O que já funcionou para mim antes?", "Devo
ir mais rápido ou mais devagar?", "Como eu costumo aprender?", "Quais
são minhas expectativas para esse conteúdo?", "Como me sinto quando
estou aprendendo?", e por aí vai.

Em suma, não basta ao concurseiro ficar sentado na sala de aula
do curso preparatório, se for o caso, recebendo um amontado de
conteúdo e sentir que o trabalho todo está feito. O concurseiro precisa
assumir um papel de protagonista nos seus estudos e aprender como
estudar aquilo que é de seu interesse.

Olhe para dentro e conclua como aprende a aprender melhor. Bons
aprendizados!

Contato: paulo.estrella@academiadoconcurso.com.br

PAPO DE
ESPECIALISTAS

Quando começa um concurso?
Num recente evento no Rio de Janeiro, em que palestrei para cen-

tenas de concurseiros, vários deles me perguntaram sobre os con-
cursos mais esperados. "Quando será o do INSS?" - perguntou um
jovem. "E o do Tribunal de Justiça?" - quis saber outro. "Diga tam-
bém sobre os concursos nos Tribunais Federais" - alguém sugeriu.

- Todos esses concursos já começaram - respondi.
- Como assim, Professor?! - perguntaram e exclamaram ao mes-

mo tempo.
- E onde estão os editais? Não vimos nenhuma publicação de

edital.
- Mas vocês querem saber sobre os concursos que já começaram

ou sobre os que estão terminando?
Eles ficaram sem entender a minha observação e prossegui nos

argumentos: vocês acham que um concurso começa quando o edital
é publicado? Esta é a reta final.

Antes disso, a repartição que necessita recompor ou ampliar os
seus quadros já terá dado muitas dicas nesse sentido. Em geral, os
trâmites passam pelo Poder Legislativo, seja ele federal, estadual
ou municipal.

Depois são tomadas providências de provisão dos recursos finan-
ceiros para pagamentos dos salários dos futuros concursados. Isso
costuma ocorrer um ou dois anos antes da efetiva publicação do
edital.

As informações sobre esses procedimentos, como regra geral,
estão disponíveis para consulta. Aliás, as escolas preparatórias mais
conceituadas buscam esses dados e antecipam a formação de turmas,
fazendo com que seus alunos saiam na frente nesta corrida.

- E vocês acham que um concurso começa com a publicação do
edital!? Essa frase fez a plateia pensar.

Quando o edital é publicado, você deve iniciar as revisões dos
conteúdos. É certo que muitos candidatos iniciarão os estudos somente
nesta fase. Mas você, leitor, que quer realmente fazer a diferença,
comece a estudar bem antes da publicação do edital.

Contato: roberto.rvl@ig.com.br

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

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

Alexandre Prado
Alexandre Prado é coach, consultor,

especialista em finanças, escritor e
professor de cursos na área

dedesenvolvimento humano e
organizacional

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e estruturação de textos. Coesão e coerência textu-
al. Semântica: sinônimos, antônimos, polissemia. Vocábulos homô-
nimos e parônimos. Denotação e conotação. Sentido figurado. Sis-
tema or tográfico em vigor: emprego das letras e acentuação gráfi-
ca. Formação de palavras: prefixos e sufixos. Flexão nominal de gê-
nero e número. Flexão verbal: verbos regulares e irregulares. Vozes
verbais. Emprego dos modos e tempos verbais. Emprego dos prono-
mes pessoais e das formas de tratamento. Emprego do pronome
relativo. Emprego das conjunções e das preposições. Sintaxe de co-
locação. Colocação pronominal. Concordância nominal e verbal. Re-
gência nominal e verbal. Emprego do acento da crase. Nexos semân-
ticos e sintáticos entre as orações, na construção do período. Em-
prego dos sinais de pontuação.

NOÇÕES BÁSICAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Administração Pública: Noções de Planejamento, Orçamento e Finanças
públicas. PPA, LDO, LOA e LRF. Princípios orçamentários. Aspectos
gerais da legislação. Proposta e dotação orçamentária. Créditos adi-
cionais. Receitas e despesas públicas. Racionalização do gasto pú-
blico. Diárias, passagens e ajuda de custo. Execução Orçamentária.

Para orientação dos futuros candidatos a agente em administação da UFF, FOLHA
DIRIGIDA publica abaixo o programa do concurso anterior que, segundo especialis-
tas, não deverá sofrer alterações significativas para a próxima seleção.

Assistente em administração: veja programa anterior

Processo Administrativo. Licitações e Contratos. Convênios.

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO: 1. Normas constitucionais so-
bre a Administração Pública; 2. Administração geral: evolução das
teorias da administração, idéias e conceitos fundamentais. Organi-
zação do trabalho: depar tamentalização, planejamento, tomada de
decisão, objetivos, gráficos de organização, controle, ambiente ex-
terno. Relações humanas no trabalho: motivação, comunicação, chefia
e liderança, grupos e equipes a organização formal e informal. Ges-
tão de Pessoas. 3. Noções de direito administrativo: estrutura e
princípios da administração pública, ato administrativo. 4. Comuni-
cação e redação Oficial: aspectos gerais; 5. Arquivos: noção geral
de arquivamento, organização e administração de arquivos, gestão
de documentos, arquivos permanentes, arquivos intermediários, Clas-
sificação de documentos, correspondências, Política Nacional de Ar-
quivos; 6. Administração de material: classificação de materiais,
especificação, estoques, pedidos, compra, cadastro, almoxarifado,
inventários. 7. Regime Jurídico Único e Seguridade Social do Servi-
dor Público; 8. Estruturação do Plano de Carreiras da Administra-
ção Pública dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no
âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministé-
rio da Educação; 9. Ética na Administração Pública; 10. Lei de Aces-
so à informação; 11. Improbidade administrativa e Crimes contra a
administração pública; 12. Estatuto e Regimento Geral da Universi-
dade Federal Fluminense.

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Professores especialistas em concursos são unânimes: candidatos devem
estudar com  antecência e resolver muitos exercícios. Para orientação de todos,Ficha de Exercícios

Resolva teste de Língua Portuguesa
Candidatos que já se preparam para o

concurso da UFF podem testar seus conhe-
cimentos com o teste especial abaixo, que
traz questões de Português. Confira!

LÍNGUA  PORTUGUESA

01 No trecho abaixo, em relação ao Brasil, qual
o significado da frase sublinhada?

“Em alto mar, numa área que se estende do
Oeste de Por tugal, ao Golfo de Cádiz, na
costa da Espanha, o clima é de guerra. Dis-
tribuídos por 81 navios. – 17 por ta-aviões
e dezenas de helicópteros, 15 mil homens
da Força Marítima Multinacional da Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
travam duras batalhas para pôr fim a um
conflito originado nos tempos da Guerra Fria.
Entre rasantes das aeronaves e tiros de tor-
pedo, tremula a Bandeira do Brasil, que pela
primeira vez participa de um exercício mili-
tar da OTAN, batizado de Linked Seas 97”.

(Jornal “O Globo”)

(a) Estabeleceu contratos para a venda de na-
vios.

(b) Participou de exercícios de guerra em águas
estrangeiras.

(c) Travou duras batalhas para defender sua
soberania.

(d) Agitou sua bandeira em alto-mar para enfren-
tar os inimigos.

02 Qual a ideia central do trecho abaixo?

“É quase inacreditável! Depois de décadas de
falta de dinheiro para a educação básica e
de baixos salários para os professores, surge
uma possibilidade real de essa penúria che-
gar ao fim, A Emenda Constitucional núme-
ro 14, de iniciativa do Governo Federal, apro-
vada  em setembro pelo Congresso, promo-
ve uma profunda mudança na distribuição
dos recursos municipais; estaduais e fede-
rais destinados à educação”.

(Revista Nova Escola)

(a) No Brasil, a educação Pública de 1º grau
sempre recebeu far tos recursos do gover-
no para sua constante melhoria.

(b) Os professores da rede de ensino particular
passarão a ser remunerados dignamente,

(c) As mudanças no ensino superior proporcio-
narão a valorização de seus professores.

(d) A mudança na forma de distribuição de recur-
sos financeiros favorecerá o ensino básico.

03 Qual a ideia central do trecho abaixo?

“No século passado, homens barbudos trans-
mitindo a palavra de Deus pelo sertão eram
figuras comuns. A miséria, a seca e o futuro
incer to garantiam ouvidos atentos a qual-
quer mensagem de esperança. No entanto,
nenhum pregador reuniu uma multidão de
fieis como Antônio Vicente Mendes Maciel,
o Antônio Conselheiro. Nascido em 1928,
em Quixeramobim, no Ceara, ele não tinha
propostas políticas, mas era contra novida-
des republicanas, como casamento civil”.

(a) As mensagens de esperança dos pregado-
res diminuíam a fome do povo.

(b) As igrejas prosperaram com a ação dos pre-
gadores.

(c) A vida dura no ser tão favorecia o sucesso
das pregações.

(d) Antônio Conselheiro tornou-se um líder reli-
gioso devido às suas convicções políticas.

04 Um soldado deveria transmitir a seguinte
mensagem: “o inimigo será desalojado de
sua posição ao alvorecer.  Assinale alterna-
tiva que corresponde ao significado da men-
sagem por ele recebida.

(a) Ao pôr do sol, o inimigo será atacado.
(b) Quando o sol nascer, o inimigo será expul-

so de sua posição.
(c) Ao entardecer, os soldados inimigos serão

transferidos para outro lugar.
(d) A qualquer momento, a tropa expulsará o

inimigo de sua posição.

05 No vocábulo memória há ocorrência de:
(a) ditongo decrescente
(b) tritongo
(c) dífono
(d) ditongo crescente
(e) dígrafo

06 Determine onde há encontro consonantal e
não dígrafo.

(a) fenda
(b) maxilar
(c) insípido
(d) rampa
(e) sonda

07 Assinale a frase em que o “ç” está empre-
gado corretamente.

(a) O gerente assinou a demição sem pestane-
jar.

(b) Nenhuma omição será perdoada.
(c) O jogador cumpriu com sua mição.
(d) Coloque muçarela no macarrão.

08 Assinale a frase em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.

(a) O réu foi condenado sem dó.
(b) Aquêle soldado recebeu seu soldo.
(c) Ele fêz a devolução dos livros a bibliote-

ca.
(d) Aprende-se com a facilidade o idiôma fran-

cês.
09 Assinale a frase em que a palavra “porquê”

está empregada corretamente.
(a) Porquê você não voltou?
(b) Não entendi o porquê disso.
(c) Só eu sei das dores porquê passei.
(d) Vai embora, porquê?

10 Assinale a alternativa cujas palavras “pis-
cina” e “traído” estão corretamente sepa-
radas.

(a) pi – sci – na / tra – í – do
(b) pi – sci – na / traí – do
(c) pis – ci –na / traí – do
(d) pis – ci –na / tra- í –do

Gabarito comentado

01 B
A questão verifica a capacidade de o can-
didato obter informação a par tir do texto
escrito.

02 D
Revelando "Depois de décadas de falta de
dinheiro", "educação básica", "recursos mu-
nicipais, estaduais e federais", a respos-
ta cer ta fica evidente.

03 C
Reler com atenção a segunda frase do texto.
Fica claro que a vida dura no ser tão fazia
com que os moradores acreditassem em
qualquer mensagem.

04 B
Basta saber o significado de "Alvorecer".
Alvorecer = Quando o sol nasce.

05 D.
Em "memória", há o encontro de uma se-
mivogal e de uma vogal.

06 B.
Em "maxilar", a letra x representa dois fo-
nemas consonantais.

07 D
Domínio do emprego de letras.

08 A. Porque réu é monossílabo tônico termi-
nado em ditongo aber to (éu) e dó é mo-
nossílabo tônico terminado em o.

09 B - Quando "porque" é substantivo, o acen-
to faz-se obrigatório.

10 D - Em "piscina", o dígrafo SC se separa e
em "traído", há hiato.

Poderá ser publicado nos
próximos dias o edital do con-
curso da Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF), com
vagas para a área de apoio.
Uma fonte ligada à instituição
de ensino já havia informado
que a seleção está prevista para
este mês. Caso a universida-
de consiga concluir o quanto
antes o último ponto que fal-
ta, o documento poderá sair
ainda na primeira quinzena
de novembro.

O último entrave para a di-
vulgação do documento é o
cumprimento da lei de cotas
para negros, pardos e deficien-
te. A recomendação foi do Mi-
nistério Público Federal
(MPF), originada a partir de
uma queixa sobre duas possí-
veis irregularidades no edital
do último concurso para a uni-
versidade, realizado em 2017.
Uma referia-se à distribuição
das vagas para a ampla concor-
rência e para a política de co-
tas; a outra, era referente aos
critérios de correção da reda-
ção dos candidatos cotistas.

O edital tem previsão de cer-
ca de 100 vagas, destinadas a

cargos dos níveis médio, mé-
dio/técnico e superior. A Co-
seac/UFF será a organizadora.
No nível médio, a única fun-
ção anunciada até agora é as-
sistente em administração,
que tem remuneração de
R$2.904,96.

Para quem tem formação
técnica, a expectativa é que a
UFF possa contar, por meio do
concurso, com profissionais

nas funções de técnico de en-
fermagem, em contabilidade,
de laboratório e em edificações.
A remuneração inicial mensal
é o mesmo dos assistentes.

A expectativa também é que
novos administradores, jorna-
listas, assistentes sociais, enfer-
meiros, engenheiros e psicó-
logos também ingressem por
meio desse concurso. A remu-
neração inicial desses cargos é

de R$4.638,66.
Todos os valores
já estão acrescidos
do auxílio-ali-
mentação, de
R$458. A univer-
sidade ainda não
informou a dis-
tribuição das va-
gas da seleção pe-
los cargos.

No entanto, a
UFF já antecipou
os campi de lota-
ção dos futuros ser-
vidores: Niterói,
Nova Friburgo, Pe-
trópolis, Campos
dos Goytacazes,
Rio das Ostras, An-
gra dos Reis, Volta
Redonda e Santo
Antônio de Pádua.
Todos os novos
concursados serão
admitidos pelo re-
gime estatutário,

tendo assim assegurada a esta-
bilidade no emprego.

O último edital de concurso
para a universidade foi publica-
do no fim de 2016. Os participan-
tes foram submetidos, na prova
objetiva, a 15 questões objetivas
de Língua Portuguesa, 15 de No-
ções Básicas de Administração Pú-
blica e 35 de Conhecimentos Es-
pecíficos. Os candidatos também
tiveram de escrever uma redação.
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UFF está na reta final de elaboração do edital de seu próximo concurso para área de apoio
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Magistério-RJ: Ceperj e Seduc
buscam definir detalhes do edital

DDDDDISCUSSÕESISCUSSÕESISCUSSÕESISCUSSÕESISCUSSÕES|Na terça, dia 6, houve uma reunião para discutir o concurso

Seleção terá oferta
de 1.720 vagas
imediatas e para
cadastro de reserva

Esta coluna está aberta para receber críticas, opiniões, sugestões, reclamações e informações
de todos os leitores. Em casos de denúncias ou críticas, só serão publicadas cartas acompanha-
das de cópia da carteira de identidade do autor.

Escreva para Coluna do Leitor - FOLHA DIRIGIDA
Rua do Riachuelo, 114, Centro - Rio de Janeiro, CEP 20.230-014.

FOLHA DIRIGIDA
DESDE 1985

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente ADOLFO MARTINS

Vice PresidentVice PresidentVice PresidentVice PresidentVice Presidente e e e e MARIZETE RIBEIRO CASTANHEIRA

Diretor de Redação Diretor de Redação Diretor de Redação Diretor de Redação Diretor de Redação LUIZ FERNANDO CALDEIRA

Diretora Contábil/Financeira Diretora Contábil/Financeira Diretora Contábil/Financeira Diretora Contábil/Financeira Diretora Contábil/Financeira LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA

Editoria de Educação Editoria de Educação Editoria de Educação Editoria de Educação Editoria de Educação DÉBORA THOMÉ

Gerente IndustrialGerente IndustrialGerente IndustrialGerente IndustrialGerente Industrial CRISTIANO FORTI

CirculaçãoCirculaçãoCirculaçãoCirculaçãoCirculação EDUARDO LOPES

Rua do Riachuelo, 114  - Centro- Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.230-014 ISSN 1980-3893

RRRRR E D A Ç Ã OE D A Ç Ã OE D A Ç Ã OE D A Ç Ã OE D A Ç Ã O

TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 21-3233-6200 |

3233-6201 | 3233-6202

E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: atendimento@folhadirigida.com.br

PPPPP U B L I C I D A D EU B L I C I D A D EU B L I C I D A D EU B L I C I D A D EU B L I C I D A D E

TTTTTel.:el.:el.:el.:el.: 21-3233-6307

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

OOOOOUTROSUTROSUTROSUTROSUTROS T T T T TELEFONESELEFONESELEFONESELEFONESELEFONES

Obras gráfObras gráfObras gráfObras gráfObras gráficas - Ticas - Ticas - Ticas - Ticas - Tel.:el.:el.:el.:el.:  21-3233-6363

AAAAAdministração - Tdministração - Tdministração - Tdministração - Tdministração - Tel.:el.:el.:el.:el.:  21-3233-6246

CirCirCirCirCirculaçãoculaçãoculaçãoculaçãoculação - TTTTTel.:el.:el.:el.:el.:  21-3233-6240 e

3233-6237

CCCCC L A S S I F I C A D O SL A S S I F I C A D O SL A S S I F I C A D O SL A S S I F I C A D O SL A S S I F I C A D O S

TTTTTel.:el.:el.:el.:el.: 21-3233-6343

Atend imentoAtend imentoAtend imentoAtend imentoAtend imento

De segunda a sexta: das 9h às 19 horas

AAAAATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTOOOOO/A/A/A/A/ASSINASSINASSINASSINASSINATURASTURASTURASTURASTURAS - F - F - F - F - FOLHAOLHAOLHAOLHAOLHA

DIRIGIDA ONLINEDIRIGIDA ONLINEDIRIGIDA ONLINEDIRIGIDA ONLINEDIRIGIDA ONLINE

TTTTTel.:el.:el.:el.:el.:      21-3500-6645

De segunda a sexta: das 8h às 19 horas

SSSSS U C U R S A I SU C U R S A I SU C U R S A I SU C U R S A I SU C U R S A I S

São PauloSão PauloSão PauloSão PauloSão Paulo

Rua Barão de Itapetininga, 151 - Térreo

Cep : Cep : Cep : Cep : Cep : 01042-001 - SÃO PAULO-SP

TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 11 3123-2222

FaxFaxFaxFaxFax :::::      11 3129-9095

Representante em Brasília:Representante em Brasília:Representante em Brasília:Representante em Brasília:Representante em Brasília:

CPM Consultoria Planejamento Midia Ltda.

( marcio@marketingcpm.com.br ) * TTTTTel.: el.: el.: el.: el.: 55-

613034.7448 - SHN Quadra 2 - 15º andar- salas

1514 e 1515 *Executive Office Tower - Brasília

- DF - CEP 70702-905

DDDDD I S T R I B U I Ç Ã OI S T R I B U I Ç Ã OI S T R I B U I Ç Ã OI S T R I B U I Ç Ã OI S T R I B U I Ç Ã O

Rio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de Janeiro Distribuidora Dirigida

Rua Riachuelo, 114 - Centro

CepCepCepCepCep.:.:.:.:.:     20.230-014

TTTTTel.: el.: el.: el.: el.:  21-3233-6238

www.folhadirigida.com.br
FFFFFOLHAOLHAOLHAOLHAOLHA D D D D DIRIGIDAIRIGIDAIRIGIDAIRIGIDAIRIGIDA O O O O ONLINENLINENLINENLINENLINE

www.folhadirigida.com.br/assine

Carga tributária federal aproximada de 20%
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Concurso para a saúde do Rio:
até quando teremos de esperar?
����� Sou auxiliar de enfermagem e, há muito, estou aguardando algum
concurso para minha área no Rio de Janeiro. Tenho assistido a várias
reportagens sobre o estado de calamidade nos nossos hospitais, prin-
cipalmente em virtude da falta de pessoal e, embora triste e indignada
com a situação vivida pela população mais pobre, esse caos me dá a
esperança de que, em algum momento, terão de fazer concurso para a
minha área de atuação. Vocês podem dizer alguma coisa a respeito? Já
existe alguma movimentação para a realização de concurso na área da
saúde, principalmente para auxiliar de enfermagem?
Mara Oliveira - via e-mail

É, Mara, as coisas realmente estão muito complicadas. O caos no
atendimento à população mais carente está por demais preocupante. A
Prefeitura do Rio de Janeiro sabe que precisa reforçar seu quadro de
pessoal em diversas áreas, principalmente na saúde. Entretanto, a exemplo
do estado, também está limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Temos acompanhado de perto a situação e tem sido feito um grande
esforço para equilibrar as contas, inclusive com o aumento de arreca-
dação. Ao que parece, segundo as últimas informações, as contas estão
perto do equilíbrio, o que dá uma esperança de que, em um momento
não muito distante, a prefeitura possa retomar a política de reposição
de pessoal, principalmente nas áreas mais carentes, como é o caso da
saúde. Então, Mara, a sugestão de especialistas é para que, dentro do
possível, você mantenha um ritmo de estudos que possibilidade uma
preparação gradual, sem atropelos, uma vez que um concurso para a
área de saúde é esperado para enfrentar a grave situação nos hospitais
públicos. Será necessário contratar não só para o cargo de auxiliar de
enfermagem, mas para as funções de técnico de enfermagem e médico.
É o que todos esperamos.

E o concurso para a segurança?
Situação exige ações rápidas
����� É impressionante, mas parece que os nossos governantes estão
vivendo em outro mundo, um lugar onde tudo são flores, onde tudo é
cor-de-rosa. E não adianta virem com desculpas de que não há dinheiro.
É uma simples questão de prioridade. Se você não tem, na sua casa,
dinheiro para fazer tudo o que precisa, a prioridade é comprar comida,
pagar a luz, o gás e a água. Nesse momento, há algumas prioridades
incontestáveis e uma delas é a necessidade de reforçar o quadro de
pessoal na área de segurança. Já há concursos autorizados para a Polícia
Civil do Estado e para a Guarda Municipal de Niterói, mas a coisa está
só na promessa. Acho que a situação da insegurança está a exigir ações
mais rápidas. Concurso já!
Clóvis Monteiro - via e-mail

Pois é, Clóvis! Concordamos plenamente com você. Todos dois estão
atrasados. O concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
já está oficialmente autorizado, conforme publicação no Diário Oficial,
e as últimas informações dão conta de que a Fundação Ceperj (antiga
Fesp) deve ser a banca escolhida. Por sua vez, o concurso para a Guarda
Municipal de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, também confirma-
do para depois das eleições (elas já passaram) é aguardado há muito
tempo. Os dois vão acontecer, mas tanto a população, que vem sofrendo
com a insegurança, tanto os candidatos, que estão se preparando há
algum tempo, querem ações mais rápidas das autoridades competen-
tes, querem ações mais efetivas. Não desanime, Clóvis! Mantenha os
estudos em dia. Logo, logo esses concursos vão acontecer e você estará
preparado para conquistar a sua vaga.

editorial
Mais pessoal

futuro superministro da Justiça e Segurança Públi-
ca, o ainda juiz Sérgio Moro, confirmou, em suas

recentes entrevistas, que vai concentrar a sua atuação, no
novo governo que se aproxima, no combate aos tráficos de
drogas e de armas e aos crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, que tanta insegurança têm trazido e tanto preju-
ízo têm causado ao país. Para isso, no entanto, vai precisar
de mais pessoal. Ou seja, vai precisar de concursos públi-
cos para a PF, PRF, Coaf, Receita Federal etc.

A Polícia Federal já está fazendo concurso para agente,
delegado, escrivão, perito criminal e papiloscopista. Mas
foram apenas 500 vagas emergenciais para contratação ime-
diata. A PF tinha pedido muito mais: 1.758 vagas. A Po-
lícia Rodoviária Federal vai lançar edital para policial, mas
também serão apenas e tão somente 500 vagas emergenci-
ais para contratação imediata. Mas a PRF também já tinha
pedido muito mais: 2.778 vagas.

Obviamente que as duas corporações ainda poderão, ao
longo de todo o período de validade de seus concursos,
contratar mais aprovados. Mas precisaria ser um quanti-
tativo substancial para atender às demandas.

A Secretaria da Receita Federal, vinculada ao Ministério
da Fazenda, e que há muito vem lutando para realizar um
novo concurso - acaba de ampliar o pedido junto ao
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão so-
licitando autorização para 5 mil vagas, sendo 2 mil para
auditor-fiscal e 3 mil para analista-tributário-, também está
comemorando porque pode ser beneficiada com essa nova
política do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública.

Até mesmo o Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceira (Coaf), também do Ministério da Fazenda, que, a
princípio, parece não ter gostado muito dos superpoderes
do futuro ministro, pode ser beneficiado com as ações anun-
ciadas por Moro. Afinal, é por lá que passam as investiga-
ções sobre lavagem de dinheiro.

E esses novos concursos que se anunciam não seriam es-
pecificamente para esses cargos chamados mais importan-
tes. Mesmo com toda a tecnologia pretendida, anunciada
por Moro para facilitar o trabalho, será preciso contratar
pessoal da área administrativa, para liberar os policiais,
os fiscais, os agentes, os peritos para o trabalho de campo.

Enfim, promete. Vamos ficar torcendo para dar tudo certo
- aliás, o que todo mundo, independentemente da cor par-
tidária, deveria estar fazendo. O sucesso desse governo que
se aproxima é o sucesso do Brasil. Precisamos que a coisa
dê certo.

Com a realização de concursos públicos para o trabalho
idealizado por Moro, além de efetivamente melhorarmos
o combate às mazelas que nos têm atrapalhado, isso ainda
teria influência direta na criação de novos empregos. E com
os resultados obtidos pelas ações do novo superministro
o País ainda teria lucro financeiro com o aumento da ar-
recadação. Estamos na torcida. Mais pessoal, mais con-
cursos.

O
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Concentre-se no caminho
e não na linha de chegada
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Um dos maiores erros das pessoas que dese-
jam passar em concursos e provas diversas é
se concentrar excessivamente na linha de che-
gada. Para chegar "lá" é preciso entender que,
primeiro, há um caminho a ser percorrido. Desfrutar
desse caminho é essencial e facilita a tarefa.
Focar exclusivamente no "lá" causa estresse e
prejudica a preparação. É muito melhor sabore-
ar cada pequena etapa vencida, cada passo dado.

E há outros fatores que devem ser considera-
dos nesse processo também. Muitos acham que
a felicidade está na linha de chegada, quando na
verdade não está. É errado ficar pensando "quando
eu passar...", "quando eu conseguir esse car-
go...", "quando isso, quando aquilo...". Na
verdade, o "quando" é uma ilusão! E você sabe
o porquê? É que quando você consegue, quando
você chega "lá", o "lá" muda! E a carruagem
pode virar abóbora da noite para o dia!

E é justamente por isso que a sua força de
concentração não deve estar lá na linha de chegada,
mas sim no caminho, para que você curta muito
mais, para que você seja mais feliz e sempre

esteja preparado para promover as mudanças
que sejam necessárias para evoluir.

Portanto, aproveite o agora, aproveite a sua
preparação, seja feliz nas dificuldades do seu
processo de preparação. Isso te deixará mui-
to mais forte e pronto para se adaptar a quais-
quer situações diferentes do padrão. Planeje-
se, mas não foque excessivamente no futuro.
Agindo desta maneira você consegue elevar o
seu nível de produtividade e o mantém lá em
cima. Esta forma de pensar e de agir traz mais
equilíbrio, mais segurança, mais fortalecimento,
evitando oscilações e picos emocionais que
podem causar desgaste.

E para finalizar, mais uma dica: não fique dando
plausibilidade às suas desculpas. Não crie his-
tórias para justificar a sua inércia de repouso
que não permite que você saia da situação atual
rumo a uma situação melhor. Não fique justifi-
cando situações que você não consegue mudar.
A decisão é somente sua. E sabe o que é mais
perigoso nisso tudo? Não é o fato de as outras
pessoas acreditarem nas suas desculpas, mas

sim você mesmo
começar a acredi-
tar nelas. Se isso
acontecer, será o
início do seu fim.

Quer receber mais
dicas como essa?
Mande um WhatsA-
pp com o seu NOME
e a frase "QUERO
PARTICIPAR" para
(21) 981210550.
Conheça mais lá no
site www.me ntalida-
de concurseira. com.
br Ah! Se desejar par-
ticipar das Palestras
"Acelerando a sua
Aprovação!", uma espécie de Mentoria para con-
cursos que eu faço rotineiramente, mande um What-
sApp para mais informações. Os participantes ganham
30 dias de orientação direta via WhatsApp comi-
go. Você estuda para concursos há alguns anos e
não passa? Acha que está faltando alguma peça
na sua preparação? Quer iniciar seus estudos sem
perder tempo de forma desnecessária? Então, essa
palestra é exatamente para o seu caso! A única
opção é a vitória! Um grande abraço!

Professor Marcus Silva

A Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro
(Seeduc-RJ) já está finalizan-
do o edital do concurso com
1.720 vagas para professores.
Na última terça, 6, a equipe
técnica da secretaria se reuniu
com o diretor de concursos da
Fundação Ceperj, escolhida
como organizadora, para fi-
nalizar detalhes do edital.

A informação foi revelada
pelo presidente da Fundação
Ceperj, Pedro Castilho, que já
havia comunicado que o edi-
tal deve sair até meados de no-
vembro. Segundo Pedro Cas-
tilho, as regras serão publica-
das depois que sair o edital do
processo seletivo da Secreta-
ria de Estado de Administra-
ção Penitenciária (Seap), que
também está sendo organiza-
do pela Ceperj.

A seleção terá 370 vagas
imediatas para docentes. A
oferta será destinada a profes-
sores de 16 horas semanais de

várias disciplinas. Além disso,
haverá formação de cadastro
de reserva para 1.350 oportu-
nidades. Estas convocações
podem ocorrer durante o pra-
zo de validade do concurso,
para suprir aposentadorias ou
falecimentos na secretaria.

Inicialmente, a lotação será
nas 13 regiões administrati-
vas, distribuídas pelos muni-
cípios que compõem cada
uma. No momento da inscri-
ção, o futuro candidato pode-
rá escolher o município para

o qual deseja prestar concur-
so. A taxa será de R$58. Se o
cronograma seguir como pla-
nejado, a aplicação de provas
será realizada em dezembro
ou início do próximo ano. A
expectativa é que os aprovados
comecem a ser convocados
em 2019.

O último concurso para
professores da Seeduc foi re-
alizado em 2014. Os candida-
tos foram avaliados por meio
de prova objetiva e análise de
títulos. O exame objetivo foi

Secretaria Estadual de Educação deve divulgar, em breve, edital de concurso para 1.720 vagas no cargo de professor

QQQQQUEIMADOSUEIMADOSUEIMADOSUEIMADOSUEIMADOS|Edital deve ser divulgado ainda em 2018, para 120 vagas de professor

Baixada: duas cidades preparam
novos concursos para área de educação

Dois municípios da Baixada
Fluminense terão reforço de
pessoal na área da Educação. As
prefeituras de Queimados e
Nova Iguaçu programam a aber-
tura de novos concursos, con-
templando o magistério. Em
Nova Iguaçu, não estão descar-
tados outros cargos dessa área.
Em ambas as cidades, as contra-
tações serão feitas pelo regime
estatutário, que assegura a esta-
bilidade empregatícia.

Neste ano, será publicado o
edital da seleção de Queimados.
O documento está previsto para
o início de dezembro. Serão
oferecidas aproximadamente
120 vagas iniciais de professor
I e II. Além disso, haverá forma-
ção de cadastro de reserva para
possíveis admissões ao longo do
prazo de validade da seleção. No

momento, a Secretaria Muni-
cipal de Educação concentra-
se no processo licitatório para
escolher a organizadora do
concurso.

A Prefeitura de Queimados
paga R$1.708,65 aos professores
II do município, que precisam
ter nível médio/formação de
professores ou graduação com
licenciatura plena em Pedago-
gia. Já o rendimento atual dos
professores I é de R$2.406,14.
Esses profissionais devem ser
formados nas áreas que serão
abrangidas no concurso. A ex-
pectativa é de vagas para as áre-
as de Língua Portuguesa, Mate-
mática, História, Geografia, Ci-
ências, Inglês, Educação Física,
Dança, Artes Visuais e Cênicas.

A estrutura do concurso para
a área de Educação em Queima-

dos já está definida. A seleção
será composta por provas obje-
tivas e de títulos, que têm previ-
são de serem aplicadas em ja-
neiro de 2019. A expectativa é
que os classificados tomem pos-
se em fevereiro do ano que vem.

Já em Nova Iguaçu, a área da
Educação é a única confirmada,
com oportunidades para o ma-
gistério. Mas, segundo uma fonte
ligada à prefeitura, estão previs-
tas, também, vagas para a Saú-
de, Assistência Social e Seguran-
ça (guarda municipal). A comis-
são do concurso já está forma-
da e é composta por três servi-
dores da prefeitura, que atuam
nas secretarias de Fazenda e Pla-
nejamento, e ainda na Procura-
doria do município.

O próximo passo da comissão
é elaborar a minuta do edital para

encaminhar às instituições in-
teressadas em organizar o con-
curso. Esse documento é uma es-
pécie de resumo de como será
a seleção. A prefeitura não in-
formou, até o momento, se a es-
colha da banca será por meio de
licitação ou dispensa. A minu-
ta deverá ficar pronta neste ano;
já o edital do concurso sairá so-
mente em 2019, possivelmen-
te no primeiro trimestre.

Em 2012, foi realizado o úl-
timo concurso da Prefeitura de
Nova Iguaçu. Na área da Edu-
cação, alguns dos cargos abran-
gidos foram pedagogo, profes-
sor I e II, agente educacional e
auxiliar de merendeiro. A sele-
ção constou de provas objeti-
vas, análise de títulos (magis-
tério) e avaliações práticas (au-
xiliar de merendeiro).

constituído de dez questões de
Português, dez de Conheci-
mentos Pedagógicos e 30 de
Conhecimentos Específicos.

Na época, a avaliação foi
aplicada nas cidades do Rio de
Janeiro, Niterói, Cabo Frio,
Três Rios, Vassouras, Volta Re-
donda, Angra dos Reis, Nova
Iguaçu, São Gonçalo, Duque
de Caxias, Belford Roxo, Ita-
peruna, Santo Antônio de Pá-
dua, Campos dos Goytacazes,
Macaé, Petrópolis, Nova Fri-
burgo e Cantagalo.
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Uerj: nota mínima exige alto desempenho
RRRRREGRAEGRAEGRAEGRAEGRA|Pelo edital, é preciso conseguir, pelo menos, 65 dos 130 pontos possíveis para o candidato não ser eliminado

Pela alta concorrência,
classificação tende
a exigir bem mais que
o mínimo do edital

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA UERJ

Professores especialistas em concursos são unânimes: candidatos devem
estudar com  antecência e resolver muitos exercícios. Para orientação de todos,Ficha de Exercícios

Exercite-se com questões específicas
Abaixo, candidatos que farão o concurso

para técnico de Enfermagem da Uerj podem
testar seus conhecimentos com questões
específicas para o cargo. Confira!

POLÍTICAS DE SAÚDE

01 Conforme a lei 141/2012, no que se re-
fere à Transparência e Visibilidade da Ges-
tão da Saúde, a transparência e a visibi-
lidade serão asseguradas mediante

(a) incentivo à par ticipação popular e reali-
zação de audiências públicas, durante o
processo de elaboração e discussão do
plano de saúde.

(b) investimento e participação popular, re-
alização de audiências públicas, duran-
te o processo de elaboração e discussão
do plano de saúde.

(c) incentivo à par ticipação popular e reali-
zação de audiências públicas, durante o
processo de elaboração e discussão do
plano de saúde e vigilância sanitária. (

(d) investimento e participação popular, re-
alização de audiências restritas, duran-
te o processo de elaboração e discussão
do plano de saúde e vigilância sanitária.

(e) incentivo à par ticipação popular e reali-
zação de audiências privadas, durante o
processo de elaboração e discussão do
plano de saúde.

02 O Sistema Único de Saúde tem três es-
feras de atuação: federal, estadual e mu-
nicipal. Quais são as atribuições do ní-
vel federal?

(a) O nível federal tem, principalmente, as
atribuições de refazer, avaliar e vetar po-
líticas; normalizar ações; prestar coope-
ração técnica aos municípios, ao Distri-
to Federal; e controlar e avaliar as ações
e os serviços, respeitadas as competên-
cias dos demais níveis.

(b) O nível federal tem, principalmente, as
atribuições de formular, avaliar e apoiar
políticas; normalizar ações; prestar co-
operação técnica aos Estados, ao Distri-
to Federal e municípios; e controlar e
avaliar as ações e os serviços, respei-
tadas as competências dos demais ní-
veis.

(c) O nível federal tem, principalmente, as
atribuições de formular, avaliar e norma-
tizar políticas; efetuar ações; prestar co-
operação técnica aos Estados, ao Distri-
to Federal e municípios; e controlar e ava-
liar as ações e os serviços, respeitadas
as competências dos demais níveis.

(d) O nível federal tem, principalmente, as
atribuições de formular, avaliar e apoiar
políticas; normalizar ações; prestar ser-
viço aos municípios, ao Distrito Federal,
governo e prefeituras; e controlar, avali-
ar as ações e os serviços, respeitadas
as competências dos demais níveis

(e) O nível federal tem, a princípio, as atri-
buições de refazer, avaliar e vetar políti-
cas; normalizar ações; prestar coopera-
ção técnica à União, ao Distrito Federal
e municípios; e controlar e avaliar as
ações e os serviços, respeitadas as com-
petências dos demais níveis.

03 Qual das opções a seguir NÃO é uma ação
de responsabilidade da área técnica de
Saúde da Mulher?

(a) Assistência ao pré-natal.
(b) Enfrentamento da violência contra a mu-

lher.
(c) Incentivo ao parto através de cesárea .
(d) Planejamento familiar.
(e) Assistência às mulheres negras.

04 Das alternativas a seguir, qual apresen-
ta uma ação da vigilância em saúde am-
biental?

(a) Investigação epidemiológica de casos e
surtos.

(b) Conhecimento e detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores deter-
minantes e condicionantes que não in-
ter feririam na saúde humana.

(c) Vigilância da qualidade da água para con-
sumo humano, do ar e do solo.

(d) Controle da prestação de serviços que,
direta ou indiretamente, relacionam-se
com a saúde.

(e) Investigação e controle de epidemia de
pragas.

05 Segundo a lei 8080/90, Título II, o Sis-
tema Único de Saúde compreende

(a) o conjunto de ações e serviços de saúde
e educação, prestados por órgãos e ins-

tituições públicas federais, estaduais, da
Administração direta e indireta e das fun-
dações mantidas pelo Poder Público.

(b) o conjunto de ações e serviços de saúde
privada, prestados por órgãos e institui-
ções privadas, da Administração direta
e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Privado. (

(c) o conjunto de ações e serviços de saúde
e vigilância sanitária, prestados por ór-
gãos e instituições públicas federais, es-
taduais e municipais, da Administração
direta e indireta e das fundações manti-
das pelo Poder Privado.

(d) o conjunto de ações e serviços de saú-
de, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e munici-
pais, da Administração direta e indireta
e das fundações mantidas pelo Poder Pú-
blico.

(e) o conjunto de ações e serviços de pre-
venção e saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais,
da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público.

06 A Portaria Nº 963, de 27 de maio de 2013
redefine a Atenção Domiciliar no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS). Para
efeitos desta Portaria, considera-se que
o serviço de Atenção domiciliar (SAD)

(a) é uma nova modalidade de atenção à saú-
de, substitutiva ou complementar às já
existentes, caracterizada por um conjunto
de ações de promoção à saúde, preven-
ção e tratamento de doenças e reabili-
tação prestadas em domicílio, com ga-
rantia de continuidade de cuidados e in-
tegrada às redes de atenção à saúde.

(b) é um serviço substitutivo ou complemen-
tar à internação hospitalar ou ao atendi-
mento ambulatorial, e é responsável pelo
gerenciamento e operacionalização das
Equipes Multiprofissionais de Atenção Do-
miciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissi-
onais de Apoio (EMAP).

(c) é a modalidade de serviço para a reor-
ganização dos serviços de urgência hos-
pitalar.

(d) é uma modalidade de atenção à saúde
caracterizada por um conjunto de ações
de tratamento de doenças e reabilitação
prestadas em domicílio.

(e) é um serviço paralelo à internação hos-
pitalar, responsável pelo gerenciamento
e operacionalização das equipes de saú-
de da família

07 O Ministério da Saúde criou os Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF), me-
diante a Portaria GM nº 154, de 24 de
janeiro de 2008, com o objetivo de

(a) apoiar a inserção da Estratégia de Saú-
de da Família na rede de serviços e am-
pliar a abrangência, a resolutividade, a
territorialização, a regionalização, bem
como a ampliação das ações da APS no
Brasil.

(b) apoiar a equipe Estratégia de Saúde da
Família nas ações de atenção a saúde
que devem desenvolver para os hiperten-
sos e diabéticos do município e estado.

(c) ser por ta de entrada prioritária de um
sistema de saúde constitucionalmente
fundado no direito à saúde e na equida-
de do cuidado e, além disso, hierarqui-
zado e regionalizado, como é o caso do
SUS.

(d) buscar superar a lógica fragmentada da
saúde para a desconstrução de redes de
atenção e cuidado, de forma correspon-
sabilizada com a ESF.

(e) apoiar a inserção da atenção hospitalar
na rede de serviços e ampliar a abran-
gência, a
resolutividade,aterritorialização,aregionalização
das ações de saúde no Brasil.

08 A Clínica Ampliada pode ser caracteriza-
da por

(a) condutas terapêuticas articuladas, para
o coletivo, resultado da decisão indivi-
dual de um membro equipe interdiscipli-
nar, com apoio matricial, se necessário.

(b) movimentos de gestão que integrem os
diferentes planos de cuidado existentes
no território e seja voltado para as pes-
soas.

(c) condutas de promoção à saúde articula-
das, para o individuo doente,resultado
da decisão individual de um membro da
equipe interdisciplinar, com apoio matri-
cial, se necessário.

(d) movimentos de compreensão ampliada
do processo saúde-doença; de constru-
ção compartilhada dos diagnósticos e te-
rapêuticas; de ampliação do “objeto de
trabalho”; da transformação dos “meios”
ou instrumentos de trabalho; e do suporte
para os profissionais de saúde.

(e) movimentos internos da equipe de saú-
de para agilizar o processo de qualifica-
ção e formação adequada para a atenção
básica em saúde.

09 A atenção básica deve se constituir como
grande ar ticuladora da rede de atenção
à saúde, desenvolvendo-se como uma im-
portante porta de entrada e ordenadora
da rede. Dessa forma, o atendimento à
demanda espontânea deve ser realiza-
do pelas UBS, principalmente os casos
de pacientes crônicos em episódios de
agudização e urgências de menor gravi-
dade. Nas situações de emergência, a
equipe deve estar capacitada para

(a) diagnosticar os casos após exames de-
talhados e encaminhá-los ao serviço que
faça manobras de suporte básico de vida.

(b) diagnosticar precocemente os casos gra-
ves, iniciar manobras de suporte básico
de vida e acionar o serviço de remoção
para que haja a adequada continuidade
do atendimento.

(c) diagnosticar precocemente os casos gra-
ves e acionar o serviço suporte básico
de vida.

(d) encaminhar os casos ao serviço de pronto
atendimento do município.

(e) acionar o serviço de ambulância do ter-
ritório para o transporte do paciente ao
serviço hospitalar. Tem como objetivo a
análise permanente da situação de saú-
de da população e a organização e exe-
cução de práticas de saúde adequadas
ao enfrentamento dos problemas existen-
tes.

10 É composta pelas ações de vigilância, pro-
moção, prevenção e controle de doenças
e agravos à saúde, devendo constituir-
se em um espaço de articulação de co-
nhecimentos e técnicas vindos da epide-
miologia, do planejamento e das ciênci-
as sociais, é, pois, referencial para mu-
danças do modelo de atenção. O enunci-
ado se refere à vigilância

(a) sanitária. (b) epidemio-
lógica.

(c) ambiental. (d) da água.
(e) em saúde.

11 Os sistemas de informações de saúde de-
sempenham um papel relevante para a
organização dos serviços, pois os esta-
dos e os municípios de posse das infor-
mações em saúde têm condições de

(a) levar para discussão com governo fede-
ral medidas para amenizar a situação de
saúde para posterior tomada de decisões
do ministro da saúde.

(b) desfazer, de forma ágil, medidas de con-
trole de doenças subsidiando a tomada
de decisões.

(c) adotar, de forma ágil, medidas de controle
de doenças, bem como planejar ações de
promoção, proteção e recuperação da
saúde, subsidiando a tomada de deci-
sões.

(d) planejar ações imediatas de tratamento
das doenças e colocar em pauta nos pla-
nos anuais de saúde as informações.

 (e) pensar em medidas de reabilitação indi-
vidual

12 As doenças circulatórias são responsá-
veis por impacto expressivo na mortali-
dade da população brasileira. São inúme-
ros os fatos que podem estar relaciona-
dos com a importância cada vez maior
destas doenças. Alguns dos principais
fatores de risco para as doenças cardio-
vasculares são, EXCETO

(a) história familiar de DAC prematura (fa-
miliar 1º grau, sexo masculino < 55 anos
e sexo feminino < 65 anos).

(b) homens > 45 anos e mulheres > 55 anos.
(c) hipercolesterolemia (LDL-C elevado).
(d) obesidade ( IMC > 30 kg/m²).
(e) alcoolismo.

Gabarito
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09 B|10 E|11 C|12 E

Os candidatos a técnico de
enfermagem da Universida-
de do Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj) devem intensi-
ficar os estudos, pois o de-
sempenho mínimo, por si só,
já exige um alto grau de pre-
paração. De acordo com o
edital, é necessário alcançar
pelo menos 65 pontos para
não ser eliminado da seleção.
A aplicação da prova está
prevista para 3 de fevereiro.

A avaliação terá 70 questões,
divididas em dez de Língua
Portuguesa, 15 de Políticas de
Saúde e 45 de Conhecimen-
tos Específicos. Cada questão
de Português vale um ponto,
enquanto a das outras disci-
plinas contam dois pontos.

Para obter aprovação, ou
seja, não ser eliminado, o
candidato deve acertar pelo
menos metade das questões
de cada matéria. Com isso,
a pontuação mínima é de
cinco pontos em Língua Por-
tuguesa, 15 em Políticas de
Saúde e 45 em Conhecimen-
tos Específicos.

O mínimo de pontos exi-
gido no edital, no entanto,
está longe do que será neces-
sário para conquistar uma
vaga. Devido à expectativa
de grande concorrência pe-
las vagas, a tendência é que
os participantes precisem ter
um desempenho muito aci-
ma do mínimo para ficar
entre os 120 primeiros, que
ocuparão as vagas estabele-
cidas em edital, ou para fi-

car o mais próximo dessa
posição. Quanto mais pró-
ximo da 120ª posição ter o
candidato ficar, mais chan-
ces ele terá de ser convoca-
do para vagas que surgirem
durante o prazo de validade
do concurso, que é de dois
anos, mas tem possibilida-
de se ser prorrogada uma vez
por igual período.

A publicação do cartão de
confirmação de inscrições está
prevista para 24 de janeiro.
Nele, o inscrito poderá con-
ferir as informações sobre o
local e horário de prova. A
divulgação será no site do
Centro de Produções da Uerj
(Cepuerj), organizador.

No dia da prova, o candi-
dato deve levar o cartão de con-
firmação consigo, assim como
caneta esferográfica azul ou
preta em material transparente
e o documento de identidade
com o qual se inscreveu. Não
será permitida a entrada de
inscritos que estejam portan-
do armas. Também não é
proibido o uso de fones de
ouvido, calculadoras, relógi-
os digitais ou analógicos, ta-
blets, celular e outros dispo-
sitivos eletrônicos.

A prova terá duração de
quatro horas. Os que passa-
rem desta fase também terão
etapas de exame médico ad-
missional e entrega da docu-
mentação exigida para no-
meação. A seleção oferece 120
vagas imediatas, além de
cadastro. O resultado final
será publicado em 21 de
março, às 18h.

SERVIÇO
Cartão de inscrição:
www.cepuerj.uerj.br

Interessados em vagas de ní-
vel médio na área Administra-
tiva podem ficar de olho no
novo concurso da Universida-
de do Estado do Rio de Janei-
ro (Uerj), que pode ocorrer em
2019. Ainda não há uma con-
firmação sobre todos os cargos
que serão ofertados, mas já está
praticamente certo que o de as-
sistente administrativo, carrei-
ra que apresenta remuneração
de R$3 mil, já contando com
auxílio-alimentação de R$400,
estará previsto, conforme de-
claração dada pelo reitor Ruy
Garcia Marques.

No momento, a Uerj aguar-
da, entre outras definições, o
posicionamento do governa-
dor eleito, Wilson Witzel, a
respeito de todos os concursos
que podem ser realizados. De
acordo com o responsável pela
Coordenação de Concurso Pú-
blico, José Alves, isso deve
ocorrer a partir da diplomação,
que ocorrerá em dezembro.

A seleção pode ter mais
oportunidades do que as pre-

Uerj pode ter concurso
para assistente em 2019

EEEEESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADE     | Cargo exige apenas o 2º grau

Uerj deve esperar
sinalização do novo
governador para
iniciar os preparativos

vistas inicialmente. No Termo
de Ajustamento de Conduta
(TAC), publicado em 2015, a
oferta informada era de 20 va-
gas. No entanto, segundo o res-
ponsável pela Coordenação de
Concurso Público da universi-
dade, José Alves, o número di-
vulgado já está defasado, pelo
fato de não terem sido realiza-
dos concursos para a universi-
dade nos últimos anos.

Apesar de ainda não ter cro-
nograma definido, o concur-
so deve ser realizado depois ja-
neiro. Ainda não foi confirma-
do se o concurso terá vagas
para outros cargos. Se houver,
é provável que a oferta seja
para os demais cargos previs-
tos no TAC de 2015, que pre-
via substituição de contratos
temporários.

Na época, foram previstas
vagas para carreiras de nível
médio e superior. Alguns car-
gos foram providos no último
concurso para técnico-admi-
nistrativos em Educação. Po-
rém, há chances de que haja
nova seleção para suprir a ne-
cessidade de cargos como téc-
nico de laboratório, técnico em
química, psicólogo, comunica-
dor social nas especialidades
Jornalismo e Relações Públicas.
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Itaboraí: últimos dias de prazo para 331 vagas
RRRRRETETETETETAAAAA     FINALFINALFINALFINALFINAL| Processo seletivo para o Hospital Desembargador Leal Júnior segue só até esta segunda-feira, dia 12

Oportunidades em
cargos nos níveis
fundamental, médio,
técnico e superior

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.incpconcursos.org.br

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

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

é á á

Quadro de vagas

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

MÉDIO/TÉCNICO 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 

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

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

As inscrições no processo se-
letivo com 331 vagas da Orga-
nização Social (OS) Associa-
ção Mahatma Gandhi vão so-
mente até a próxima segunda-
feira, dia 12. As oportunidades,
em todos os níveis de escola-
ridade, são destinadas ao Hos-
pital Municipal Desembarga-
dor Leal Júnior, que fica na
cidade de Itaboraí, na Região
Metropolitana do Rio.

Para participar da seleção, é
preciso fazer o cadastro no site
do organizador, o Instituto Na-
cional de Concurso Público
(INCP), e depois pagar a taxa
de inscrição, que custa R$45
(nível fundamental), R$50
(médio e médio/técnico) ou
R$80 (superior). O pagamen-
to pode ser efetuado em qual-
quer banco ou casas lotéricas,
Correios e correspondentes
bancários, até a data de ven-
cimento do documento. O
prazo para solicitar isenção do
pagamento desses valores já
terminou.

No nível fundamental, serão
contratados 13 maqueiros, que
ganharão R$1.237,33. Já no ní-
vel médio, são muitos cargos
oferecidos: auxiliar adminis-
trativo (14), recepcionista (14),
assistente de TI (quatro), auxi-
liar de rouparia (quatro), au-
xiliar de farmácia (quatro), etc.
Os salários são variáveis.

Quem tem formação técni-
ca poderá disputar as vagas de
técnico de enfermagem
(169), técnico de laboratório
(uma), instrumentador cirúr-

gico (seis) e técnico de apare-
lho gessado (quatro). Os cur-
sos aceitos em cada caso po-
dem ser consultados no edi-
tal, disponível na FOLHA DI-
RIGIDA Online.

Por fim, no nível superior
serão admitidos novos enfer-
meiros (54), fisioterapeutas

(13), farmacêuticos (quatro),
nutricionistas, entre outros. O
rendimento no nível superior
é de R$3.044,78. Na tabela des-
ta página, é possível conferir
todas as funções oferecidas e
seus respectivos salários.

Os candidatos terão seus co-
nhecimentos testados em 9 de

dezembro, por meio de pro-
vas objetivas. Quem concor-
re às funções de nível médio
e médio/técnico será avaliado
das 9h às 12h, enquanto que
para os níveis fundamental e
superior, os exames serão das
14h30 às 17h30.

Todas as provas virão com 40

questões e terão as disciplinas
de Língua Portuguesa e Siste-
ma Único de Saúde (SUS).
Além disso, haverá perguntas
de Conhecimentos Específicos
para as carreiras do 2º e 3º
graus. Ainda em 9 de dezem-
bro, os inscritos nos cargos de
nível superior deverão entre-

gar seus títulos também, para
serem analisados. As contrata-
ções serão pelo regime celetis-
ta. A validade da seleção é de
um ano, podendo ser prorro-
gada por igual período.

SERVIÇO
sadjhdsaljlskdaslkhdsalhdsaPara anunciar, ligue

21 3233-6340
E-mail: publicidade.rj@folhadirigida.com.br

ANÁLISE REAL Caderno de
Testes para
assistente da UFF
Quem pretende concorrer a uma vaga de
assistente em administração da Universidade
Federal Fluminense (UFF) pode conferir, nas
principais bancas do Rio de Janeiro, Caderno
de Testes com diversas questões de
disciplinas que farão parte da prova do
concurso. Garanta logo o seu exemplar!

FOLHA
DIRIGIDA

TODA TERÇA E
QUINTA NAS

BANCAS

O concurso da Prefeitura de
Paraíba do Sul, situada no Cen-
tro Sul fluminense, será organi-
zado pelo Pró-Município. O
contrato com a banca já foi as-
sinado e, com a definição da or-
ganizadora, o caminho está
aberto para a divulgação do edi-
tal, o que está previsto para ocor-
rer até o dia 16 de novembro. A
informação foi obtida pela re-
portagem da FOLHA DIRIGIDA
junto ao setor de Gestão Públi-
ca da prefeitura na última quarta-
feira, dia 7 de novembro.

O dia exato em que a divul-
gação do documento ocorrerá
ainda não foi definido, pois o
cronograma da seleção está
sendo concluído. Mas os inte-
ressados na seleção devem fi-
car atentos, pois tão logo o
edital for publicado, estará dis-
ponível também na FOLHA
DIRIGIDA Online. O objetivo
do concurso é contratar 78 pro-
fissionais em todos os níveis de
escolaridade. Os valores das
taxas de inscrição já estão de-
finidos. Candidatos aos cargos
de nível fundamental pagarão
R$30. O valor será de R$50 para
os que concorrerem às funções
de níveis médio ou médio/téc-
nico e R$80 para os que dispu-
tarem vagas que exigem nível
superior.

No nível fundamental, serão
admitidos 15 servidores, sendo
três auxiliares de serviços gerais,
três merendeiras, dois motoris-

Paraíba do Sul define
organizadora do concurso

EEEEESCOLHASCOLHASCOLHASCOLHASCOLHA     | Pró-Município ficará à frente da seleção

Edital deve ser divulgado
até o dia 16 de
novembro. Cronograma
está em conclusão

tas, dois agentes de endemias
e cinco agentes comunitários de
saúde. Os salários variam entre
R$954 e R$1.335,23, de acordo
com a função.

No nível médio, haverá mais
três guardas municipais e três
monitores, que ganharão
R$999,46 e R$1.079,49, respec-
tivamente. Já para quem tem
formação técnica, as funções
contempladas serão auxiliar de
apoio administrativo (duas va-
gas), auxiliar em saúde bucal
(duas), técnico de enfermagem
(duas) e técnico em saúde bu-
cal (uma). Os vencimentos,
nesses casos, vão de R$954 a
R$1.176,64, também de acor-
do com o cargo.

Já no nível superior algumas
das carreiras abrangidas serão:
pedagogo (uma vaga), psicólo-
go (quatro), nutricionista (uma),
fisioterapeuta (três), advogado
(uma), cirurgião-dentista (uma),
assistente social (uma), profes-
sor II e I (nas disciplinas de Por-
tuguês, Matemática, Inglês, His-
tória, Geografia, Ciências, Edu-
cação Física e Artes), e médico,
em especialidades como Cardi-
ologia, Ortopedia, Oftalmolo-
gia, Urologia, Ginecologia e
Obstetrícia. No 3º grau, os ren-
dimentos chegam a R$2.930,74.

O concurso será composto
por meio de provas objetivas,
de títulos e práticas. A última
etapa será somente para os car-
gos específicos, tais como mo-
torista, por exemplo. O último
concurso da Prefeitura de Para-
íba do Sul foi realizado em
2012 e ficou a cargo do Insti-
tuto Brasileiro de Administra-
ção Municipal (Ibam).

A Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro (SMS-
Rio) está com inscrições abertas
apenas até esta sexta-feira, dia
9 de novembro, no processo se-
letivo com dez vagas no cargo
de médico veterinário. As ins-
crições são feitas presencial-
mente e devem ser realizadas
no Centro Administrativo São
Sebastião (Cass), sede oficial da
Prefeitura do Rio. O profissio-
nais recebem R$3.577,59 para
carga de 40 horas semanais.

A seleção é destinada à con-
tratação de profissionais tempo-
rários pelo período de um ano,
prazo que pode ser prorrogado
por mais um ano. Entre os re-
quisitos estabelecidos no edi-
tal para participação no proces-
so seletivo, estão os seguintes:
ter registro no órgão fiscaliza-
dor da profissão e comprova-
ção de experiência na área de,
no mínimo, três anos.

A diferença é a especialida-
de de Radiologia e Ultrassono-
grafia, na qual há exigência de
pelo menos dois anos de expe-
riência em Diagnóstico por
Imagem na área, um ano em
Radiologia Veterinária na área
e um ano em Ultrassonografia
Veterinária na área.

Há seis vagas para atuação no
Instituto Municipal de Medici-
na Veterinária Jorge Vaitsman,
localizado em São Cristóvão.
Destas, quatro são para clínica
médica de pequenos animais,

Rio: inscrições para
veterinários até sexta, 9

RRRRREMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃOEMUNERAÇÃO| Ganhos iniciais são de R$3.577

São oferecidas dez
vagas. Objetivo da
seleção é de contratar
temporários

uma para cirurgia de pequenos
animais e uma para Radiologia
e Ultrassonografia. Além disso,
há duas vagas para Centro de
Controle de Zoonoses Paulo
Dacorso Filho, em Santa Cruz.
As oportunidades são para clí-
nica médica de pequenos ani-
mais, com ênfase em zoonoses.

Há ainda uma vaga para na
Subsecretaria de Vigilância, Fis-
calização Sanitária e Controle
de Zoonoses, para atendimen-
to veterinário móvel nos bair-
ros do município. A especiali-
dade da vaga é clínica médica
e cirúrgica de pequenos ani-
mais, com ênfase em zoonoses,
atendimento clínico e contro-
le populacional cirúrgico.

A ocupação das vagas oferta-
das será realizada por meio de
análise de títulos. Esta etapa do
processo seletivo será organi-
zada pela Coordenação de Pla-
nejamento, Recrutamento e Se-
leção da Coordenadoria Geral
de Gestão de Pessoas. Por isso,
o candidato deverá comprovar
experiência profissional na
área escolhida e apresentar cer-
tificado ou diploma da especi-
alização ou residência, caso
possua, além do registro do
órgão fiscalizador da profissão.

A publicação do resultado da
avaliação do currículo está pre-
vista para 22 de novembro. A
validade do processo seletivo
será de seis meses, contados a
partir da publicação do resul-
tado final.

SERVIÇO
Inscrições: Rua Afonso Cavalcanti, 455
sala 601, Cidade nova, Rio de Janeiro
(de segunda à sexta, de 9h às 17h)

As inscrições para o concurso
da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Direitos Humanos
de Niterói (SASDH) terminam
nesta quinta, dia 8. Os interessa-
dos devem preencher o formulá-
rio no site da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), organizadora. As ta-
xas, de R$48 para nível médio e
R$58 para nível superior, devem
ser quitadas até a próxima segun-
da, 12. Além disso, os candida-
tos a cargos de nível superior pre-
cisam enviar seus títulos até 12
de novembro, para análise. O
envio deve ser realizado via Se-
dex ou Carta Registrada.

O concurso tem oferta de 107
vagas imediatas. Além disso, a
seleção visa formar de cadastro
de reserva para as carreiras. Para
nível médio, há dez vagas des-
tinadas a auxiliar administrati-
vo. Os ganhos são de R$1.347
para 40 horas de trabalho. O
valor já está somado com auxí-
lio-transporte de R$202 e  abo-
no refeição de R$191.

Já as oportunidades de nível su-
perior são para assistente social
(65), psicólogo (30) e pedagogo
(duas). Os profissionais recebem
R$2.318,85 para carga de 40 ho-
ras, já contando com os benefí-
cios de auxílio-alimentação e re-
feição. Os servidores também
têm direito a benefícios de adi-
cional de tempo integral, que
podem chegar a 100% de acrés-
cimo nos  vencimentos. A secre-
taria também apresenta adicio-

SASDH-Niterói: prazo
termina na quinta, dia 8

PPPPPROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTO|Inscrição é feita no site da FGV

Taxa de inscrição, no
valor de R$48 ou R$58,
deve ser paga até a
próxima segunda, 12

nal por tempo de serviço.
A primeira etapa será prova

objetiva, com aplicação previs-
ta para 16 de dezembro. Os can-
didatos a auxiliar administrati-
vo farão prova das 8h às 12h, en-
quanto os demais farão das
14h30 às 19h30. A avaliação
será realizada nas cidades Nite-
rói e do Rio de Janeiro. Os lo-
cais específicos da prova serão
no site da organizadora.

Serão 60 questões para nível
médio, sendo 20 para cada dis-
ciplina de Língua Portuguesa
(módulo I), Matemática (mó-
dulo II) e Noções de Informáti-
ca (módulo II). Para assistente
social, psicólogo e pedagogo, ha-
verá 70 questões: 20 de Língua
Portuguesa, dez de Noções de
Direito Público, no módulo I,
e 40 de Conhecimentos Especí-
ficos, no módulo II.

Cada questão valerá um pon-
to. Para obter aprovação, é neces-
sário acertar, no mínimo, 40% das
questões do módulo I e 40% do
módulo II. Haverá também ava-
liação de títulos para cargos de
nível superior, com valor máxi-
mo de dez pontos.

Os títulos devem ser de espe-
cialização, mestrado e/ou douto-
rado na área específica do cargo
pretendido. A validade do concur-
so será de dois anos, podendo ser
prorrogado por igual período.

SERVIÇO
Inscrições: https://fgvprojetos.fgv.br/
concursos/sasdh
Envio de títulos: FGV - Caixa Postal nº
205 - Muriaé/MG - CEP: 36880-970,
com os seguintes dizeres: SASDH -
NITERÓI (Especificar Cargo/
Especialidade) - AVALIAÇÃO DE
TÍTULOS.
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Termina nesta quinta-feira,
dia 8 de novembro, o prazo de
inscrições no concurso para a
Câmara Municipal de Duas
Barras, na Região Serrana do
estado. Todo o procedimento
de inscrição deve ser feito no
site do Instituto Nacional de
Concurso Público (INCP), or-
ganizador.

Na página da organizadora,
os interessados precisarão pre-
encher um formulário de ins-
crição. Ao final do processo,
será preciso pagar uma taxa, até
o vencimento estabelecido no
boleto, que é de R$65 nos car-
gos que exigem ensino médio,
de R$85 para os candidatos a
controlador e R$95 para os de-
mais cargos que exigem nível
superior completo. Na última
quarta, 7, a coordenação divul-

Duas Barras: inscrições
só esta quinta-feira, dia 8

SSSSSELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃO|Concurso tem vagas imediatas e formação de cadastro

Taxa de inscrição é
de R$65, R$85 ou
R$95, de acordo com o
cargo escolhido

gou a lista dos candidatos be-
neficiados com a isenção de
taxa. A relação pode ser aces-
sada no site do INCP.

A oferta é de cinco vagas ime-
diatas, distribuídas por cinco
cargos, além de formação de
cadastro de reserva para pos-
síveis admissões ao longo do
prazo de validade do concur-
so, que é de dois anos e pode
ser prorrogado pelo mesmo
período. Um dos destaques do
concurso é o cargo de técnico
legislativo. A função exige ape-
nas o ensino médio comple-
to, sem necessidade de curso
complementar ou experiência
na função. O vencimento-base
é de R$1.400, para uma carga
horária de 40 horas semanais.

O concurso ainda tem uma
vagas para técnico contábil, que
exige ensino médio/técnico em
Contabilidade e também tem
salário-base de R$1.400, para 40
horas semanais. Candidatos
com ensino superior comple-
to também podem concorrer

aos cargos de assessor jurídico
(graduação em Direito e salá-
rio de R$2 mil), Contador (gra-
duação em Ciências Contábeis
e ganhos de R$1.800) e Procu-
rador Jurídico (graduação em
Direito e iniciais de R$3 mil
mensais). Os contadores terão
carga horária de 40 horas sema-
nais e ou demais, de nível su-
perior, 20 horas.

A prova objetiva está previs-
ta para 16 de dezembro, no tur-
no da tarde. Os candidatos a
técnico legislativo e técnico em
contabilidade serão avaliados
por meio de 40 questões obje-
tivas, abrangendo Língua Por-
tuguesa, Matemática/Raciocí-
nio Lógico, Legislação e Co-
nhecimentos Específicos. Para
os cargos de nível superior, a
diferença é que Matemática/
Raciocínio Lógico será substi-
tuída por Informática.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.incpconcursos.org.br

DPE-RJ terá concurso para área de apoio
BBBBBANCAANCAANCAANCAANCA|Passo importante já foi dado com a escolha da Fundação Getulio Vargas (FGV) como empresa organizadora

Seleção terá cargos
de níveis médio e
superior. Edital deve
sair em breve

Programa do último concurso para técnico médio da Defensoria

TÉCNICO MÉDIO DE DEFENSORIA

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Elementos de construção do texto e seu sentido: gê-
nero do texto (literário e não-literário, narrativo, descriti-
vo e argumentativo); interpretação e organização inter-
na. 2. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos;
campos semânticos; emprego de tempos e modos dos
verbos em português. 3. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos
de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes
e verbos. 4. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; con-
cordância nominal e verbal; transitividade e regência de
nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronomi-
nal no português; mecanismos de coesão textual. 5.
Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indica-
tivo de crase. Pontuação. 6. Estilística: figuras de lingua-
gem. 7. Reescritura de frases: substituição, deslocamento,
paralelismo; variação linguística: norma culta.

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL
1. Processo administrativo disciplinar, sindicância e
inquérito; o Regime Jurídico Único dos Servidores do
Estado do Rio de Janeiro (Decreto-lei nº 220/75 e De-
creto nº 2.479/79 e alterações posteriores); o regime
de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual
nº 5.260/2008). 2. Prerrogativas e garantias dos de-
fensores públicos relacionadas com processo civil e
penal; Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, Lei
Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Ja-
neiro. Assistência jurídica integral e gratuita: aspectos
processuais. Lei nº 1.060/50. Emenda Constitucional
45/2004. Lei Complementar n. 80/94. Lei Federal
8842/94. Lei Complementar 06/77. Emenda Consti-
tucional 69/2012. Emenda Constitucional 74/2013.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1. Componentes de um computador: processadores,
memória e periféricos mais comuns; dispositivos de
armazenagem de dados; propriedades e caracterís-
ticas. 2. Arquivos digitais: documentos, planilhas, ima-
gens, sons, vídeos; principais padrões e caracterís-
ticas. Arquivos PDF. 3. Sistema operacional Windo-
ws: manipulação de janelas, programas e arquivos;
instalação e desinstalação de programas; principais
utilitários; telas de controle e menus típicos; meca-
nismos de ajuda; mecanismos de busca. 4. Editores
de texto: formatação, configuração de páginas, impres-
são, títulos, fontes, tabelas, corretores ortográficos,
manipulação de figuras, cabeçalhos, rodapés, anota-
ções e outras funcionalidades de formatação. Mani-
pulação de arquivos: leitura e gravação; controle de
alterações; uso de senhas para proteção. 5. Plani-
lhas: criação, manipulação de dados, fórmulas, cópia
e recor te de dados, formatação de dados e outras
funcionalidades para operação. Manipulação de ar-
quivos: leitura e gravação. 6. Internet: conceitos gerais
e funcionamento. Endereçamento de recursos. 7.
Navegadores (browsers) e suas principais funções.
Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chro-

me. Internet Explorer. 8. E-mail: utilização, caixas de
entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades.
9. Transferência de arquivos e dados: upload, down-
load, banda, velocidades de transmissão. FTP. 10.
Navegação segura: cuidados no uso da Internet; ame-
aças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros
dispositivos de segurança; senhas fracas e for tes.
11. Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede
local, 3G; características e aplicações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Princípios de Direito Administrativo. 2. Da Administra-
ção Pública: direta e indireta. 3. Atos administrativos: ele-
mentos; atributos; classificações; espécies; anulação,
revogação e convalidação: pressupostos, competência e
efeitos. 4. Contratos administrativos: formalização; espé-
cies; licitação e suas modalidades; Lei 8.666/93. 5. Recursos
Administrativos: espécies; prazos; processos administra-
tivos; a chamada prescrição administrativa. 6. Agentes
Públicos: classificação, regimes jurídicos, organização
funcional, regime constitucional (concurso público, aces-
sibilidade, acumulação de cargos e funções, estabilida-
de, regime previdenciário, disponibilidade, mandato eleti-
vo, sistema constitucional de remuneração, associação
sindical e direito de greve). 7. Responsabilidade civil do
Estado. 8. Serviços públicos. 9. Controle da Administra-
ção Pública. 10. Desapropriação. 11. Decreto-Lei nº 220,
de 18/07/75: Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Decreto
2479, de 08 de março de 1979: regulamenta o Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Es-
tado do Rio de Janeiro.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
1. Direitos, garantias e deveres fundamentais; direitos
e deveres individuais e coletivos, direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, direi-
tos sociais, nacionalidade, cidadania e direitos políti-
cos; garantias constitucionais individuais, garantias dos
direitos coletivos, sociais e políticos. Princípios consti-
tucionais. 2. Normas constitucionais relativas à Admi-
nistração Pública e aos servidores públicos da Admi-
nistração Pública (Constituição Federal e Constituição
Estadual). Improbidade administrativa. 3. Da organiza-
ção político-administrativa. Da organização dos pode-
res; da intervenção; Poder Judiciário: disposições ge-
rais; órgãos do Poder Judiciário: organização e compe-
tências; das funções essenciais à justiça; do Ministé-
rio Público; da Advocacia Pública da União, Estados e
Municípios; da Advocacia e da Defensoria Pública. 4. Do
processo legislativo. 5. Do controle de constitucionali-
dade. 6. Interpretação e hermenêutica constitucional.

NOÇÕES DE TEORIA GERAL DE PROCESSO
1. Princípios gerais do processo: aplicação e interpre-
tação da lei processual. 2. Jurisdição e competência.
3. Funções essenciais à justiça e auxiliares da justi-
ça: Defensoria Pública no processo civil e no processo
penal. Assistência judiciária e assistência jurídica. 4.
Ação: teorias. Conceito. Condições e classificação. 5.
Processo: teorias, conceito e natureza jurídica. Processo
e procedimento. Sujeitos do processo. Impedimento
e suspeição. Pressupostos processuais. 6. Atos pro-
cessuais: conceito; classificação; forma; validade; efi-
cácia. Comunicação dos atos processuais. 7. Prova:
conceito e teoria geral. Objeto. Ônus e valoração. 8.
Teoria dos recursos. 9. Sentença e coisa julgada.

Candidatos que desejam disputar as agas do
cargo de técnico médio da DPE j  podem p anejar
seus estudos. E uma boa refer ncia para isso é o
programa do timo concurso, j  que a banca ser
a mesma  a . Comece a estudar desde j !A Defensoria Pública do Es-

tado do Rio de Janeiro (DPE-
RJ) vai abrir, em breve, um novo
concurso para efetivos do qua-
dro de apoio. E um passo deci-
sivo para concretizar esse obje-
tivo já foi dado. Em extrato de
dispensa publicado no Diário
Oficial desta quarta-feira, dia 7,
foi oficializado que a organiza-
dora da seleção será a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV).

O extrato de dispensa tam-
bém trazia uma informação
de interesse de milhares de con-
curseiros que, certamente,
sonham em trabalhar na DPE-
RJ. A seleção vai contar com
oportunidades em cargos de
níveis médio e superior. Essa
informação, inclusive, já ha-
via sido divulgada por FOLHA
DIRIGIDA, em dezembro do
ano passado, quando, em
reunião do Conselho Superi-
or da Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro
(DPE-RJ), o defensor públi-
co-geral, André Luís Macha-
do de Castro, anunciou a
intenção de realizar a seleção.

Tendo em vista que a ban-
ca já foi escolhida, a expecta-
tiva é que a abertura seja em
breve. A próxima etapa dos
preparativos deverá ser a for-
malização do contrato com a
FGV, o que também deve ser
feito a partir de uma publica-
ção no Diário Oficial do Es-
tado. A etapa final é a defini-
ção dos últimos detalhes, para
a divulgação do edital.

Ainda não há uma posição
oficial da Defensoria Pública
quanto aos cargos que cons-
tarão no edital, mas a expec-
tativa é que contemple as três
carreiras que existem na estru-
tura do órgão: técnico médio
da Defensoria, para quem pos-
sui o nível médio; técnico su-
perior jurídico, para gradua-
dos em Direito; técnico supe-

rior especializado, para forma-
dos em outras áreas.

Segundo dados de novem-
bro de 2017 da Associação dos
Servidores da Defensoria Pú-
blica do Estado do Rio de
Janeiro (Asdperj), as remune-
rações, já acrescidas de auxí-
lio-alimentação de R$485,
correspondiam a R$3.691,47
para o cargo que exigem ní-
vel médio e de R$4.434,47
para os que têm como requi-
sito o ensino superior.

De acordo com dados do
Portal da Transparência da
DPE-RJ, o órgão tem 177
cargos vagos no quadro de
pessoal, sendo 28 de defenso-
res. Na área de apoio, são 52
de técnico médio, 79 de téc-
nico jurídico e 18 de técnico
especializado nas áreas de Ad-
ministração, Biblioteconomia,
Ciências Contábeis, Desenvol-
vimento de Sistemas, Engenha-
ria de Agrimensura, Engenha-
ria Civil, Economia e Psico-
logia.

A boa notícia para os inte-
ressados é que o último con-
curso para servidores da DPE-
RJ também foi organizado pela

FGV, de modo que as provas
podem servir como referência
de estudos. O edital foi publi-
cado em 2014 e teve 321 va-
gas, sendo 19 para técnico
médio, 225 para técnico su-
perior jurídico e 50 para téc-
nico superior especializado.

Na última carreira, as áre-
as abrangidas foram Admi-
nistração, Administração de
Dados, Desenvolvimento de
Sistemas, Gestão em Tecno-
logia da Informação, Rede
de Computadores, Segurança
da Informação, Suporte, Ser-
viço Social, Biblioteconomia,
Ciências Contábeis, Econo-
mia, Psicologia e Engenha-
ria (de Agrimensura, Civil e
Elétrica).

Todos os candidatos do con-
curso de 2014 foram avalia-
dos por meio de uma prova
objetiva de caráter eliminató-
rio e classificatório, além do
exame admissional. Foram 70
questões para os cargos de
nível médio e 80 para os de
nível superior, divididas en-
tre Conhecimentos Básicos e
Conhecimentos Específicos,
conforme o cargo concorrido.

Defensoria Pública do Estado do Rio realizará concurso para 2º e 3º graus

Quem já se inscreveu no pro-
grama de residência médica do
Hospital Universitário Gaffrée e
Guinle (HUGG) e não tem con-
dições de pagar a taxa de inscri-
ção, de R$350, tem até esta quin-
ta-feira, dia 9, para solicitar a isen-
ção desse valor no site da orga-
nizadora, a FunRio. A banca acei-
tará os pedidos dos candidatos
que estiverem enquadrados em
um dos cinco casos listados a
partir do item 4.2.1. do edital.

Quem perder esse prazo terá de
pagar a taxa para participar da
seleção até 5 de dezembro, em
qualquer agência bancária, agên-
cias dos Correios, casas lotéricas
ou internet banking. As inscrições
no programa de residência se-
guem abertas até o dia 2 do mês
que vem, no site da FunRio.

São oferecidas 89 vagas em
diversas especialidades, que têm
bolsa-auxílio de R$3.330,43. O
programa do HUGG, que é subor-
dinado à Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (Uni-
Rio), terá duração de até cinco
anos, dependendo do segmento.
A seleção contempla áreas como
Dermatologia, Neurologia, Reu-

Gaffrée e Guinle: pedidos
de isenção só até sexta, 9

VVVVVALALALALALOROROROROR|Taxa para participar da seleção é de R$350

matologia, Pediatria, Urologia,
Cirurgia Geral e Plástica, Oftal-
mologia, Ortopedia e Traumato-
logia, Clínica Geral, Otorrinola-
ringologia, Homeopatia, Endo-
crinologia, Ginecologia e Obste-
trícia, etc.

Os locais de prova serão divul-
gados no site da banca a partir de
4 de janeiro de 2019. A avaliação
dos participantes será apenas por
meio de uma prova objetiva,
marcada para 20 de janeiro do ano
que vem, das 8h às 13h. A avalia-
ção terá, ao todo, 100 perguntas.

Para as especialidades com

acesso direto, haverá questões
de Clínica Médica; Cirurgia Ge-
ral; Pediatria; Obstetrícia e Gi-
necologia; e Medicina Preven-
tiva e Social, com 20 itens
cada. Já para as áreas com pré-
requisito, serão 50 perguntas
nas especialidades dos pré-re-
quisitos, valendo um ponto
cada. O programa começará em
7 de março de 2019. A seleção
terá validade de um mês.

SERVIÇO
Inscrições e isenção: https://
www.funrio.org.br/

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle inscreve para Residencia Médica
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Seap: edital para 93 vagas nos próximos dias
OOOOOPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADE|Processo seletivo para temporários terá vagas em cargos que exigem nível superior em várias áreas

Edital está pronto.
Expectativa é que
seja divulgado até o
próximo dia 9

Cargo 
Região Sul 

Fluminense 

Região 

Metropolitana 

Região 

Norte/Noroeste 

Total de 

Vagas 
Carga horária 

Engenheiro 

Civil 
— — — 01 40 h/sem 

Engenheiro 

Eletricista 
— — — 01 40 h/sem 

Contador — — — 02 40 h/sem

Arquiteto — — — 01 40 h/sem

Assistente 

Social 
02 31 04 37 24h/sem 

Psicólogo 02 14 04 20 24h/sem

Psiquiatra — 09 — 09 24h/sem

Médico 

Clínico 
01 05 02 08 24h/sem 

Nutricionista — 02 — 02 24h/sem

Farmacêutico — 02 — 02 24h/sem

Enfermeiro 02 06 02 10 24h/sem

Total   93

Quadro de vagas

O edital da seleção da Secre-
taria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Rio Janei-
ro (Seap-RJ) pode ser divulga-
do nos próximos dias. De
acordo com a secretaria, as
regras já estão prontas e só
aguardam a aprovação da As-
sessoria Jurídica e da organi-
zadora Fundação Ceperj.

No dia 26 de outubro, o pre-
sidente da Fundação Ceperj,
Pedro Castilho, declarou à FO-
LHA DIRIGIDA que a expec-
tativa era divulgar o edital em
15 dias. O prazo previsto ter-
mina na próxima sexta, dia 9.

Por isso, há chances de que o
edital seja divulgado neste dia
ou na semana que vem, caso
não tenha ocorrido algum im-

previsto ao longo desse perí-
odo.

O processo seletivo da Se-
cretaria de Assistência Peni-

tenciária, autorizado no dia 5
de outubro, terá oferta de 93
vagas destinadas a candidatos
com ensino superior comple-
to em diversas áreas de forma-
ção. Destas, 5% serão reserva-
das a pessoas com deficiência.
A seleção será para contrata-
ção temporária pelo período
de dois anos, prazo que pode
ser prorrogado por mais um
ano, a critério da própria Seap.

As vagas são para as áreas da
Saúde e Administrativa, para
os cargos de assistente social
(37), psicólogo (20), médico
clínico (oito), enfermeiro
(dez), psiquiatra (nove), far-
macêutico (duas), nutricionis-
ta (duas), contador (duas),
engenheiro civil (uma), enge-
nheiro eletricista (uma) e ar-
quiteto (uma).

Segundo a Seap, podem ocor-
rer mais convocações durante o
prazo de validade da seleção. Isso
ocorre de acordo com a neces-
sidade da secretaria, em decor-
rência de vacâncias vindas do
próprio processo seletivo.

Os profissionais recebem
remuneração de R$3 mil. A
carga é de 40 horas para en-
genheiros, contador e arqui-
teto. Os demais têm carga de
trabalho de 24 horas sema-
nais. Além disso, há direito a
13º salário, férias, licença
maternidade/paternidade e
adicionais de periculosidade
e de insalubridade, de acordo
com os requisitos legais.

O valor da taxa de inscrição
já foi divulgado, e será de R$85.
Os candidatos serão selecio-
nados por meio de avaliação

de títulos, exame de sanidade
física e mental e entrevista e
investigação do comporta-
mento social. Os aprovados
podem atuar nas regiões Sul
Fluminense, Metropolitana e
Norte/Noroeste.

Além de organizar o proces-
so seletivo para temporários, a
Seap também trabalha em um
projeto para criação de Quadro
de pessoal nas áreas Adminis-
trativa e de Saúde. Em 18 de ou-
tubro, a secretaria informou à
FOLHA DIRIGIDA que o pro-
jeto tramita junto ao Gabine-
te de Intervenção Federal na
Área da Segurança Pública do
Estado do Rio de Janeiro. Se
aprovado, isto possibilitará a
realização de concurso públi-
co para admissão de profissi-
onais efetivos para o órgão.

Prefeitura de Italva recebe inscrições
para 120 vagas. 1º, 2º e 3º graus

SSSSSALÁRIOALÁRIOALÁRIOALÁRIOALÁRIO|||||Remuneração inicial de até R$7.600,97 mensais. Diversos cargos

Prazo para participar
do concurso segue
até 20 de novembro,
no site do INCP

No Noroeste Fluminense, a
Prefeitura de Italva prossegue
com inscrições abertas para o con-
curso com 120 vagas, além de for-
mação de cadastro de reserva. As
oportunidades são para cargos de
níveis fundamental, médio e su-
perior em áreas como Educação,
Saúde e Administrativa. As remu-
nerações vão de R$1.001,70 a
R$7.600,97, conforme o cargo.

Há dois editais, tendo o pri-
meiro 84 vagas. Para nível fun-

damental, há uma vaga para
auxiliar de serviços gerais e uma
vaga para motorista. Há também
vagas de nível médio para pro-
fessor II (33), professor de ati-
vidades culturais (um), profes-
sor de creche (duas) e técnico de
enfermagem (quatro).

As vagas de nível superior são
para cargos como enfermeiro
(cinco), médico em diversas es-
pecialidades (nove) e professor
I (14), advogado (uma), assisten-
te social (duas), nutricionista
(uma), odontólogo (duas) e psi-
cólogo (cinco).

O outro edital tem 31 vagas
agente comunitário de saúde e
cinco para agente de combate às
endemias. Para ambos, a exigên-

cia é de nível médio. Além dis-
so, o candidato a agente comu-
nitário precisa residir na área
geográfica da comunidade para
a qual vai se candidatar. A lista
com os locais pode ser conferi-
da no edital nº 02/2018, no site
INCP, organizador da seleção.

As inscrições podem ser reali-
zadas até 20 de novembro, tam-
bém no site do INCP. Para os can-
didatos sem acesso à internet, a
instituição está disponibilizan-
do um posto de atendimento até
o último dia de inscrição. As ta-
xas são de R$50 para os cargos
que exigem nível fundamental,
de R$70 para os de nível médio
e R$90 para os de nível superior.

As provas objetivas, marcadas

para 5 ou 6 de janeiro, terão 40
questões. As disciplinas variam
de acordo com as funções: Língua
Portuguesa, Matemática/Raciocí-
nio Lógico, Conhecimentos Lo-
cais e Gerais, Conhecimentos
Específicos, SUS e/ou Legislação.

Haverá também prova prática
para motorista e análise de títulos
para os cargos de magistério e ad-
vogado. Os concursos terão vali-
dade de dois anos, prazo que pode
ser prorrogado por mais dois anos.

SERVIÇO
Inscrições: www.incpconcursos.org.br
Posto de Atendimento: Terminal
Rodoviário Prefeito Eliel Almeida
Ribeiro, Av. Governador Leonel de
Moura Brizola, nº 01 - Bairro Boa Vista
- Italva-RJ (somente nos dias úteis)

Quadro de vagas
NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO 
VAGAS 

REQUISITOS 
VENCIMENTO 

BASE R$ TOTAL AC PCD 
Auxiliar de Serviços Gerais II -Diarista 1 - - Ensino Fundamental Incompleto 1,001,70 

Motorista Categoria “D” – Carga e 
Passageiro 1 - - Ensino Fundamental Incompleto + CNH “D” 2,114,51 

NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO   

CARGO 
VAGAS 

REQUISITOS VENCIMENTO 
BASE R$ TOTAL AC PCD 

 Auxiliar Administrativo   2  -   -  Ensino Fundamental Completo e noções básicas de informática   1,057,38  

NIVEL MÉDIO  

CARGO 
VAGAS 

REQUISITOS VENCIMENTO 
BASE R$ TOTAL AC PCD 

 Professor de Atividades Culturais   1  -   -  Ensino Médio com Formação de Professores   1,589,46  

 Professor II Educação Especial   1  -   -  Ensino Médio com Formação de Professores + Habilitação em Educação Especial  1,589,46  

 Professor II Educação Infantil   2  -   -  Ensino Médio com Formação de Professores   1,589,46  

 Professor II do 1º ao 5º Ano   30 28 2 Ensino Médio com Formação de Professores   1,589,46  

 Professor de Creche   2  -   -  Ensino Médio com Formação de Professores   1,589,46  

 Técnico de Enfermagem PSF   2  -   -   Ensino Médio completo com Formação Técnica em Enfermagem + Registro do Conselho 
de Classe   

1,903,46  

 Técnico de Enfermagem   2  -   -   Ensino Médio completo com Formação Técnica em Enfermagem + Registro do Conselho 
de Classe   

1,903,46  

NIVEL SUPERIOR  

CARGO 
VAGAS 

REQUISITOS 
VENCIMENTO 

BASE R$ TOTAL AC PCD 
 Advogado   1  -   -  Ensino superior Completo em Direito + Registro no Órgão de Classe   3,877,82  

 Assistente Social   2  -   -  Ensino superior Completo em Serviço Social + Registro no Órgão de Classe   3,877,82  

 Enfermeiro   1  -   -  Ensino superior Completo em Enfermagem + Registro no Órgão de Classe   3,877,82  

 Enfermeiro PSF   3  -   -  Ensino superior Completo em Enfermagem + Registro no Órgão de Classe   3,877,82  

 Enfermeiro Plantonista   1  -   -  Ensino superior Completo em Enfermagem + Registro no Órgão de Classe   3,877,82  

 Médico Cardiologista   1  -   -   Ensino Superior Completo em Medicina + Especialização na Área + Registro no Órgão 
de Classe   

4,230,08  

 Médico Clínico Geral I – Plantonista   1  -   -  Ensino Superior Completo em Medicina + Registro no Órgão de Classe   **4,230,08  

 Médico Ginecologista – Obstetra   1  -   -   Ensino Superior Completo em Medicina + Especialização na Área + Registro no Órgão 
de Classe   

4,230,08  

 Médico Neurologista   1  -   -   Ensino Superior Completo em Medicina + Especialização na Área + Registro no Órgão 
de Classe   

4,230,08  

 Médico Pediatra II -Diarista   1  -   -   Ensino Superior Completo em Medicina + Especialização na Área + Registro no Órgão 
de Classe   

4,230,08  

 Médico PSF   3  -   -  Ensino Superior Completo em Medicina + Registro no Órgão de Classe   7,600,97  

 Médico Trauma-Ortopedista   1  -   -   Ensino Superior Completo em Medicina + Especialização na Área + Registro no Órgão 
de Classe   

4,230,08  

 Médico Urologista   1  -   -   Ensino Superior Completo em Medicina + Especialização na Área + Registro no Órgão 
de Classe   

4,230,08  

 Nutricionista   1  -   -  Ensino Superior Completo em Nutrição + Registro no Órgão de Classe   3,877,82  

 Odontólogo   2  -   -  Ensino Superior Completo em Odontologia + Registro no Órgão de Classe   3,877,82  

 Psicólogo   5  -   -  Ensino Superior Completo cm Psicologia + Registro no Órgão de Classe   3,877,82  

 Professor -I de Artes   1  -   -  Ensino Superior com Licenciatura Plena em Artes   2,244,57  

 Professor -I de Ciências   2  -   -  Ensino Superior com Licenciatura Plena em Ciências   2,244,57  

 Professor -I de Educação Física   2  -   -  Ensino Superior com Licenciatura Plena em Educação Física Registro no Órgão de 
Classe   

2,244,57  

 Professor -I de Geografia   2  -   -  Ensino Superior com Licenciatura Plena em Geografia   2,244,57  

 Professor -I de Matemática   2  -   -  Ensino Superior com Licenciatura Plena em Matemática   2,244,57  

 Professor -I de Língua Portuguesa   3  -   -  Ensino Superior com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa   2,244,57  

 Professor -I de História   2  -   -  Ensino Superior com Licenciatura Plena em História   2,244,57  

Nota Explicativa: Siglas: AC – ampla concorrência / PD – portadores de deficiência ** Gratificação de 40% sobre os vencimentos do cargo de Médico Clinico Geral I Plantonista.

PPPPPLANEJAMENTOLANEJAMENTOLANEJAMENTOLANEJAMENTOLANEJAMENTO|Preparativos já começaram

Rio das Ostras: várias
áreas podem ter vagas

Apesar de a Prefeitura de Rio
das Ostras, na Região dos Lagos,
ainda não ter antecipado mai-
ores informações sobre o con-
curso que está em pauta, tudo
leva a crer que muitas áreas se-
rão contempladas. É que, no
fim de outubro, houve uma reu-
nião entre o prefeito e vários ti-
tulares de secretarias do muni-
cípio: Administração Pública,
Fazenda, Educação, Esporte e
Lazer, Saúde, Bem-Estar Soci-
al, Gestão Pública, Auditoria e
Controle Interno, além da Pro-
curadoria Geral.

No encontro, os secretários
dessas respectivas pastas e o pro-
curador da cidade, Felipe Ferrei-
ra, discutiram sobre a elabora-
ção e montagem do processo li-
citatório que visa a escolher a or-
ganizadora da seleção.

Além disso, também esteve
em pauta o atual quadro de va-
gas das secretarias de governo,
bem como a possibilidade de
criação de vagas e cargos que ve-
nham ajudar no atendimento à
população. Procurada na última
quarta-feira, dia 7, a Assessoria
de Imprensa da Prefeitura de Rio
das Ostras informou que ainda
não há definições sobre esse
concurso.

Em 2012, foi publicado o edital
do último concurso da Prefeitura
de Rio das Ostras, que teve oferta
de 3.842 vagas em todos os ní-
veis de escolaridade. Houve
oportunidades para vários car-
gos em diversas áreas, tais como
auxiliar administrativo, técnico
de enfermagem, guarda muni-
cipal, motorista, auxiliar de cre-
che e de serviços gerais, profes-
sor I e II, pedagogo, médico, ad-
ministrador, enfermeiro, fisio-
terapeuta, psicólogo, agente ad-
ministrativo, etc. A seleção não
chegou a ser homologada, pois
foi anulada.

No fim de outubro,
secretários de várias
pastas conversaram
sobre a seleção

Está confirmada para este do-
mingo, dia 11, a aplicação das
provas objetivas do concurso para
a Companhia de Limpeza de
Niterói (Clin). A seleção reúne
489 inscritos na disputa por qua-
tro vagas imediatas, além de ca-
dastro de reserva, nos cargos de
auxiliar de enfermagem do tra-
balho, técnico de segurança do
trabalho e médico do trabalho.

Os cartões de confirmação de
inscrição, que informam os lo-
cais de prova, devem ser retira-
dos no site do Instituto Selecon,
organizador do concurso. As ava-
liações serão aplicadas das 9h às
12h. A orientação é para que os
candidatos cheguem aos locais
de exame com, pelo menos, uma
hora de antecedência.

“O candidato deve chegar ao
local de prova uma hora antes, ou
seja, às 8h. Ele deve levar caneta
esferográfica azul ou preta, o car-
tão de confirmação de inscrição
e documento oficial de identida-
de com foto, conforme consta no
edital”, informou o diretor de
concursos e processos seletivos do

Clin: veja orientações
para a prova de domingo

EEEEETTTTTAPAPAPAPAPAAAAA     | Prova será aplicada das 9h às 12h

A orientação é que
candidatos cheguem aos
locais de exame uma
hora antes do início

Selecon, Marcus São Thiago.
Marcus São Thiago recomen-

da também que o candidato pro-
cure conhecer seu local de pro-
va com antecedência. “Os por-
tões serão fechados pontualmen-
te às 9h, e após esse horário não
será permitida a entrada de mais
ninguém”, disse o diretor do
Selecon, destacando ainda que
mais de 100 pessoas estarão
mobilizadas na organização do
concurso, para que tudo aconte-
ça sem transtornos e com total
segurança e transparência.

Os candidatos responderão a
40 questões objetivas, distribuí-
das pelas disciplinas de Língua
Portuguesa (dez), Noções de In-
formática (dez) e Conhecimen-
tos Específicos (20). Será consi-
derado aprovado na primeira
etapa quem obtiver nota igual ou
superior a 50% do total de pon-
tos e não zerar nenhuma das
disciplinas da prova.

Apenas serão convocados para
os exames psicotécnicos, progra-
mados para o dia 24 deste mês,
os 13 melhores colocados para
cada cargo na prova objetiva, sen-
do dez de ampla concorrência e
três pessoas com deficiência.

SERVIÇO
Cartões: www.selecon.org.br/novo/
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Educação

sem censura

Há 20 anos, na gestão de Paulo Renato Souza
no Ministério da Educação, nascia o ENEM com
o objetivo principal de avaliar o desempenho dos
alunos de ensino médio. Em 1998, 115 mil es-
tudantes inscreveram-se para realizá-lo.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
era mais uma avaliação que se somava às duas
já existentes: o SAEB e o ENADE. O SAEB que se
destinava a avaliar o desempenho de alunos do
5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série
do ensino médio teve início em 1990. O ENA-
DE, que avaliava o desempenho de alunos do
ensino superior, teve início em 2004.

Hoje, muitas outras avaliações são realizadas
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia
vinculada ao Ministério da Educação.

Em 2009, no governo do presidente Lula, foi
criado o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), atri-
buindo ao ENEM o objetivo de selecionar alu-
nos para ingresso no ensino superior. A partir
de então, o ENEM passou a ser um vestibular uni-
ficado para ingresso nas universidades federais,
estaduais e universidades privadas. Os partici-
pantes com bom desempenho no exame podem
se beneficiar de programas de apoio e financia-
mento ao estudante, como Prouni e Fies.

A adesão das universidades foi crescente. Al-
gumas, como a USP e a UNICAMP, aderiram
algum tempo depois, e a nota obtida no ENEM
passou a ser um dos critérios de ingresso em seus
cursos de graduação.

Com esse novo objetivo o ENEM foi reformu-
lado em sua concepção. As provas passaram a
incluir questões que as universidades conside-
ravam indispensáveis para ingresso no ensino
superior. Por outro lado, como o ENEM passou
a ser de abrangência nacional, os inscritos pas-
saram a informar no ato de inscrição o curso ou
cursos que desejavam cursar e passaram a con-
correr às vagas existentes em centros universi-
tários de todo o país.

A partir da criação do Sisu, de 2010 a 2018, o
número de vagas disponíveis no Sistema cres-
ceu de 64.486 para 297.987.

Feita essa rememoração, vamos ao ENEM de
2018, que teve a primeira etapa no dia 4 de no-
vembro e terá a segunda no próximo dia 11 de
novembro.

Para o exame desse ano, 5.513.726 estudantes
se inscreveram. Para a realização das provas se-
rão utilizados 10.718 locais de aplicação distri-
buídos em 1.725 municípios. Serão utilizadas
55.254 salas e mais de meio milhão de pessoas
serão envolvidas na fase de aplicação. Foram
impressas 11,5 milhões de provas.

Operação de Guerra
TEREZINHA SARAIVA *

Inicialmente, e durante anos, as provas tam-
bém em duas etapas eram realizadas em um
único fim de semana – sábado e domingo. Por
várias razões, desde o ano passado as provas são
realizadas em dois domingos consecutivos. No
primeiro domingo, dia 4 de novembro, os par-
ticipantes tiveram cinco horas e meia para re-
solver questões de linguagens, códigos e suas tec-
nologias, e ciências humanas e suas tecnologi-
as, além de uma redação.

No dia 11 de novembro, serão cinco horas para
resolução de questões de ciências da natureza e
de matemática e suas tecnologias.

Para os candidatos com deficiência visual a
prova é impressa em braile com caracteres am-
pliados, com indicação do tamanho da fonte;
prova gravada em áudio por fiscal ledor com
leitura fluente; prova em formato digital para uti-
lização de computador com software de leitura
de tela ou de ampliação de tela, e designação de
fiscal para auxiliar na transcrição das respostas.

Para os candidatos com deficiência auditiva,
as provas são gravadas em vídeo por fiscal intér-
prete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRA, e é
autorizada a utilização de aparelho auricular.

Aos candidatos com deficiência física, o mo-
biliário é adaptado e os espaços são adequados
para a realização da prova; designação de fiscal
para auxiliar no manuseio da prova e na trans-
crição das respostas; facilidade de acesso às sa-
las de realização das provas e às demais instala-
ções de uso coletivo.

Um exame com essa dimensão e essas carac-
terísticas exige um aparato de segurança extra-
ordinário, uma vez que o sigilo sobre as provas
e o tema da redação têm que ser garantidos. Além
disso, a distribuição das provas em todo territó-
rio nacional é tarefa hercúlea e têm como res-
ponsáveis os Correios e o Exército.

A logística para execução do ENEM é outra “grande
batalha” nessa verdadeira “operação de guerra”.

Nessa “operação de guerra”, a Fundação Ces-
granrio tem sido uma das grandes responsáveis
pela logística, que envolve etapas pré e pós rea-
lização do exame. Sem jamais ter tido qualquer
problema nas diversas etapas, a Fundação Ces-
granrio vem utilizando estratégias cada vez mais
seguras e eficientes, assumindo um papel de
destaque no êxito da realização do ENEM, que
se tornou o segundo maior exame do mundo,
só ultrapassado pelo da China.

Penso não ser exagero dizer que nessa “ope-
ração de guerra”, existem dois quartéis generais:
o INEP/MEC e a Fundação Cesgranrio.

*Educadora

Educação perde o filósofo
João Ricardo Moderno
Educador ia para
Brasília, para
reuniões com a
equipe de transição

IFRJ: reta final de inscrição
para 737 vagas gratuitas
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A comunidade educacional
perdeu um de seus mais ilustres
representantes. Faleceu, aos 64
anos, na manhã da última ter-
ça, dia 6, o professor João Ricar-
do Moderno, presidente da Aca-
demia Brasileira de Filosofia
(ABF). O velório foi realizado
no dia 7, na sede da Academia,
no Centro do Rio. A cerimônia
de cremação ocorreu no cemi-
tério do Caju.

João Ricardo Moderno foi ví-
tima de um infarto, quando es-
tava no Aeroporto do Galeão,
na Ilha do Governador. Ele pre-
parava-se para uma viagem a
Brasília, para participar de uma
reunião com integrantes da
equipe de transição do presiden-
te eleito Jair Bolsonaro. Moder-
no era cotado para assumir al-
gum cargo, possivelmente em
universidade federal.

Presidente da Associação Bra-
sileira de Educação (ABE), Del-
mo Morani lamentou a morte do
educador. Segundo ele, trata-se de
uma grande perda, não só por sua
trajetória, mas também pela con-
tribuição que poderia dar ao país,
como um dos integrantes do go-
verno no campo educacional.

“Sem dúvida, é uma grande
perda. Ao que tudo indica,
quando ele estava no Aeropor-
to e passou mal, ia para uma
reunião com a nova equipe de
governo. Ele seria uma voz
importante no planejamento
educacional do país, e partici-
paria, ao que tudo indica, da
formulação de políticas públi-
cas para os próximos anos”,
salienta o presidente da ABE.

Para o diretor acadêmico da
Faculdade Cesgranrio e inte-
grante da ABE, Paulo Alcanta-
ra Gomes, o falecimento do
professor João Ricardo Moder-
no abre uma imensa lacuna no
campo da educação. “Trata-se

João Ricardo
Moderno, no
momento em que
recebeu a placa
comemorativa
do título de
Personalidade
Educacional 2011

de uma perda irreparável, não
só para a Filosofia, como tam-
bém para a educação brasilei-
ra. Ele presidiu por muitos anos
a Academia Brasileira de Filo-
sofia e, ao longo de sua gestão,
executou, sem qualquer sombra
de dúvida, um trabalho de gran-
de qualidade. O professor João
Ricardo Moderno também era
um exemplo de compromisso
com a ética de comprometi-
mento com a vida acadêmica”,
destaca Paulo Alcantara.

Como professor, João Ricardo
Moderno teve carreira marcan-
te e foi uma voz permanente em
defesa da valorização da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), onde atuava. Em uma de
suas várias entrevistas à FOLHA
DIRIGIDA, ele lamentou a crise
recente vivida pela universidade.
“Vemos a coincidência da mai-
or crise da História do Brasil com
a maior crise do Estado do Rio
de Janeiro. A Uerj é um poço de
tristeza há muito tempo, mas se
agravou agora. O desânimo to-
mou conta de todos. Universidade
tem que ter alma, espírito, e não
pode faltar o corpo. Estamos sem
corpo, logo, sem alma”, disse Mo-
derno, em fevereiro de 2017.

Como artista plástico e fotó-
grafo, João Ricardo Moderno foi

um dos expoentes da chamada
Geração MAM, um reconheci-
mento às suas obras nesse cam-
po. Ele teve trabalhos expostos em
diversos museus do Brasil e do
exterior. No jornalismo, traba-
lhou e colaborou para os jornais
“O Pasquim”, em 1974; “Tribu-
na da Imprensa”, de 1977 a 1981;
e mais recentemente como ar-
ticulista dos Jornais “O Dia” e
“Jornal do Brasil”.

João Ricardo Moderno presi-
dia a Academia Brasileira de Fi-
losofia desde 1995. Sua atuação
na Uerj e à frente de uma das mais
importantes instituições de de-
fesa da Filosofia do país o levou
a receber diversas condecora-
ções, entre elas, o título de Per-
sonalidade Educacional 2011,
concedido pela FOLHA DIRIGI-
DA, em parceria com a Associa-
ção Brasileira de Imprensa (ABI)
e a Associação Brasileira de Edu-
cação (ABE).

Ele também foi agraciado com
várias outras comendas. Entre
elas, estão a Medalha da Ordem
do Mérito Militar do Comando
do Exército Brasileiro - Presidên-
cia da República; o Medalhão
Bicentenário de Nascimento do
General Manoel Luís Osório -
Marquês do Herval - Exército
Brasileiro; e a Grande Medalha

de Honra da Academia Brasilei-
ra de Belas-Artes.

Bacharel em Comunicação
Social pela Faculdade de Comu-
nicação Hélio Alonso (1977),
João Ricardo Moderno também
tem os títulos de Docteur d’État
(Doutor de Estado) em Filoso-
fia, Letras e Ciências Humanas,
e de mestre em Filosofia - Filo-
sofia da Arte e da Cultura, am-
bos pela Université de Paris I -
Panthéon - Sorbonne. O Dou-
torado de Estado é o mais ele-
vado título da França e da Euro-
pa. Ele teve ainda, entre outros,
o título de Doutor Honoris Cau-
sa pela Universidade Soka, em
Tokio, no Japão, onde foi apre-
sentado como um dos maiores
filósofos do mundo.

João Ricardo Moderno tam-
bém organizou edições de re-
vistas e coleções de livros com
os mais importantes intelectu-
ais, filósofos, artistas brasileiros.
É também autor de várias
obras, entre elas, “Estética da
Contradição” (Editora Atlânti-
ca), “Arte contra Política no
Brasil” (Editora Pallas), Estéti-
ca e Imaginação Criadora (Edi-
tora Forense Universitária) e o
mais recente, “Filosofia do
Golpe de Estado” (Editora Fo-
rense Universitária).

Termina neste domingo, dia
11 de novembro, o prazo de ins-
crições no processo seletivo para
novos alunos da Fundação de
Apoio à Escola Técnica do Esta-
do do Rio de Janeiro (Faetec-RJ).
Todo o processo de inscrição é
feito no site do Instituto Selecon,
organizador.

O processo seletivo tem oferta
de 6.868 vagas, distribuídas por
várias modalidades de ensino.
O segmento com maior quan-
titativo é o ensino médio/técni-
co, com 5.718 vagas. Desse to-
tal, 2.343 são para os cursos in-
tegrados, em que o aluno faz a
educação profissional e o ensi-
no médio na própria Faetec. Para
concorrer, é preciso ter nível
fundamental completo.

As demais 3.397 vagas dos
cursos técnicos de nível médio
são na modalidade concomitân-
cia externa/subsequente, inclu-
ídas aí as 32 do curso de Artes
da Escola Martins Pena. Os ins-
critos nessas duas modalidades
concorrerão às mesmas vagas e
cursarão apenas a parte profis-
sionalizante na Faetec. A dife-
rença é o perfil do candidato. No
caso dos cursos subsequentes, é
preciso que o participante já
tenha concluído o ensino mé-
dio, enquanto que, nos de con-
comitância externa, é exigido
que o inscritos, no ato da ma-

Faetec: inscrições
só até domingo, dia 11
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Das 6.868 vagas,
um total de 5.718 são
para cursos de
ensino médio/técnico

trícula na Faetec, estejam tam-
bém matriculados no 2º ano do
ensino médio em outra escola.

As outras 1.150 vagas estão
distribuídas por três modalida-
des. Para o curso de especiali-
zação em Enfermagem do Tra-
balho, são 70 vagas e, para con-
correr, é exigido que o partici-
pante tenha concluído o cur-
so técnico de nível médio de
Enfermagem e tenha registro
no Coren-RJ. Há ainda mais
898 vagas para turmas de edu-
cação infantil e ensino funda-
mental e 150 para o ensino
médio nas modalidades forma-
ção geral e Normal (formação
de professores).

Para os candidatos às vagas da
educação infantil, ensino fun-
damental e ensino médio (for-
mação geral e magistério), bas-
ta preencher o formulário de
inscrições no site e seguir as
instruções. Nesse caso, não há
taxa de inscrição, pois a ocupa-
ção das vagas será feita por sor-
teio público.

Já para os cursos técnicos de
nível médio e para a especializa-
ção em Enfermagem do Trabalho,
será preciso, além de preencher
o formulário, efetuar o pagamen-
to da taxa de inscrição no valor
de R$49,90. A data para quitação
do valor passou para 12 de novem-
bro. Por haver pagamento de taxa,
nesse caso, haverá provas objeti-
vas de Língua Portuguesa e Mate-
mática. A prova está marcada para
9 de dezembro.

Jovens interessados em fazer
um curso técnico em uma das
instituições mais reconhecidas do
país têm uma boa oportunidade
no processo seletivo para o Ins-
tituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Rio de Janei-
ro (IFRJ). No entanto, é preciso
se apressar, pois o prazo de ins-
crições termina neste domingo,
dia 11 novembro.

A oferta total é de 737 vagas,
em cursos nas modalidades sub-
sequente ou de concomitância
externa. Todo o processo de ins-
crição é feito no site do o Insti-
tuto Selecon, organizador do pro-
cesso seletivo. É preciso acessar

Oferta é para cursos
nas modalidades
subsequente e de
concomitância externa

a página, preencher um formulá-
rio online e, ao final do proces-
so, imprimir um boleto para pa-
gamento de uma taxa de inscri-
ção no valor de R$50. O prazo para
quitar o valor termina em 12 de
novembro.

Os cursos da modalidade sub-
sequente são aqueles em que o
aluno estuda apenas a formação
profissional no IFRJ. Por isso, a
exigência de escolaridade é o en-
sino médio completo. No entan-
to, estudantes que estiverem cur-
sando o último ano do ensino
médio também podem participar,
desde que tenham condições de
apresentar o diploma de conclu-
são na data estabelecida no edital.

Já no caso dos cursos concomi-
tantes, os alunos também fazem
a parte profissionalizante no IFRJ.
Porém, precisam estar matricula-
dos em outra escola, em séries que

variam de acordo com o curso.
Nove cursos exigem nível mé-

dio completo ou estar cursando o
2º ano do ensino médio em 2019,
em outra escola: Administração,
Eletrotécnica, Guia de Turismo,
Informática para Internet, Meio
Ambiente, Paisagismo, Petróleo e
Gás, Plásticos, Segurança do Traba-
lho e agente comunitário de saú-
de. A exigência também vale para
agente comunitário de saúde, que
tem um edital específico.

Quatro cursos técnicos, por sua
vez, exigem que o candidato te-
nha nível médio completo ou que
esteja cursando a 3ª série do en-
sino médio em outra instituição
de ensino. São eles: Produção de
Moda, Artesanato, Metrologia e
Química.

SERVIÇO
www.selecon.org.br

Faetec-RJ oferta um total de 5.718 vagas em cursos técnicos, todos gratuitos

SERVIÇO
www.selecon.org.br
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Polícia Civil-RJ e PM-RJ
preparam novos concursos

ma das principais plataformas
do governador eleito do Rio de
Janeiro, Wilson Witzel, é a área

de Segurança Pública. Por isso, ao to-
mar posse em janeiro, a expectativa
é que o ex-juiz federal possa reestru-
turar, por meio de novos concursos,
os quadros de pessoal das polícia Ci-
vil e Militar, que estão desmantela-
dos e precisam ser recompostos ur-
gentemente.

Em entrevista à FOLHA DIRIGIDA,
em setembro deste ano, durante o pe-
ríodo eleitoral, Witzel reconheceu a
carência de pessoal das forças de se-
gurança do estado e destacou que irá
realizar concursos para reforçar os
quadros das polícias Civil e Militar.

Especificamente sobre a Polícia Mi-
litar (PM-RJ), o governador eleito pro-
meteu realizar concursos anuais para
ampliar o quadro de soldados da cor-
poração. “Na Polícia Militar, me foi
informado que a deficiência hoje é

Com eleição de Witzel,
promessa de novos concursos

nas polícias Civil e Militar
algo em torno de 15 mil soldados.
Vamos contratar, pelo menos, mil
policiais militares por ano”, garantiu.

Em relação à Polícia Civil, o ex-juiz
federal disse que pretende também
ampliar o quadro de servidores da cor-
poração, que já tem um concurso au-
torizado pelo atual governador, Luiz
Fernando Pezão, para uma irrisória
oferta de 96 vagas nos cargos de au-
xiliar de necropsia, técnico de necrop-
sia, inspetor, perito e delegado.

“Na medida do possível vamos am-
pliar o quadro de pessoal. A Polícia
Civil tem um quadro com cerca de 9
mil policiais, quando o ideal seria de
25 mil. Tanto delegado quanto poli-
cial estão com deficiências enormes.”

A expectativa é que o Wilson Wit-
zel possa reforçar também os qua-
dros de investigador da Polícia Ci-
vil, cargo que não foi contemplado
na autorização de concurso já con-
cedida por Luiz Fernando Pezão. In-

clusive, o governador eleito já pro-
meteu investir fortemente no traba-
lho de investigação.

“Nós vamos investir na investiga-
ção. A Polícia Civil está sucateada -
tanto em recursos humanos quanto
em recursos materiais - e precisamos
melhorar a capacidade de investiga-
ção dela para asfixiar o crime de la-
vagem de dinheiro”, afirmou.

A Polícia Civil-RJ anunciou, no ano
passado, seu desejo de abrir concur-
so para a carreira de investigador,
cargo que exige nível superior (a exi-
gência era nível médio, mas foi alte-
rada por lei aprovada pela Alerj) e tem
remuneração de R$4.454,93.

Segundo o Sindicato dos Policiais
Civis do Estado do Rio de Janeiro
(Sinpol-RJ), há necessidade de 2.545
investigadores, já que, de um quanti-
tativo fixado em 3.500 (leis nº 3.586
de 2001 e 6.166 de 2012), há apenas
955 na ativa.

ois grandes concursos
da área da Segurança
estão em pauta no Rio:
um deles é para a Polí-
cia Militar do Estado do
Rio de Janeiro (PM-RJ),
e o outro, para a Polícia

Civil fluminense (PC-RJ). Juntas, as se-
leções abrangem diversas carreiras nos
níveis fundamental, médio e superior,
que propiciam remunerações de mais
de R$18 mil por mês.

Nos dois concursos, a Fundação Ce-
perj é a organizadora mais cotada para
ficar responsável por receber as inscri-

Para a PC-RJ, estão em pauta 96 vagas,
em cargos de níveis fundamental, médio e
superior. Já para a PM-RJ, seleção será para
nova turma de oficiais da corporação

SEGURANÇA

ções e aplicar as provas da seleção. Isso
porque, além de o presidente da ban-
ca, Pedro Castilho, já ter revelado essa
probabilidade, a organizadora tem a
prioridade para organizar as seleções
públicas do Estado do Rio, conforme
consta no Decreto 42.298/2010.

De acordo com esse decreto, a Ceperj
tem a prerrogativa para a realização de
concursos públicos voltados à adminis-
tração direta, autárquica, fundacional
e para empresas públicas e sociedades
de economia mista do Estado do Rio
de Janeiro. Segundo o presidente da
Ceperj, a busca por outras organizado-

ras só acontece quando essa banca “de-
clina da proposta”.

Desses dois concursos, o da Polícia
Civil é o que tem mais chances de ser
divulgado primeiro, segundo Castilho,
ainda neste ano. Já o edital da Polícia
Militar sairá na sequência, provavel-
mente em dezembro ou em janeiro de
2019. Os contratados em ambas as se-
leções terão a estabilidade empregatí-
cia assegurada pelo regime de contra-
tação, que é o estatutário.

No caso do concurso da Polícia Ci-
vil, a comissão responsável pela sele-
ção está na fase final de elaboração do

termo de referência. O documento é a
última etapa para escolha da banca
organizadora. A informação foi passa-
da à FOLHA DIRIGIDA nesta terça-feira,
6, pela Assessoria de Imprensa da cor-
poração.

O termo de referência é um guia com
os principais dados do concurso. Ele
contém, por exemplo, a estrutura das
provas objetivas, cronograma espera-
do, estimativa de taxas de inscrição e
de número de candidatos. Ele é envia-
do a possíveis bancas para que elas
possam saber mais detalhes sobre a
seleção que poderão organizar. Por
conta do Decreto 42.298/2010, outras
instituições só devem receber o docu-
mento caso a Fundação Ceperj desista
de ficar à frente da seleção.

O objetivo da Polícia Civil fluminense
é contar com 96 novos servidores em
seu quadro, que desempenharão cinco
funções. No nível fundamental, serão
admitidos seis auxiliares de necropsia,
cujo rendimento é de R$4.174,34. No
nível médio, serão mais quatro técnicos
de necropsia, que ganharão R$4.885,31.

No nível superior, por sua vez, três
carreiras serão abrangidas. Uma delas
requer graduação em qualquer área
mais carteira de habilitação na catego-
ria B. Trata-se do cargo de inspetor, que
virá com 50 vagas e tem, hoje, remu-
neração de R$5.809,58.

Ainda estão reservadas 20 vagas para
perito legista, em que poderão concorrer

os formados em Medicina, Odontolo-
gia, Farmácia ou Bioquímica. A corpo-
ração não passou, até o momento, qual
será a distribuição das vagas por cada
uma dessas áreas. A remuneração vigen-
te é de R$7.827,33. Já os formados em
Direito contarão com as 16 oportuni-
dades de delegado. Esses profissionais
recebem R$18.157,73.

Já no concurso da Polícia Militar do
Rio, serão oferecidas 37 vagas de ofici-
al, carreira que tem, entre os requisi-
tos, a escolaridade de nível superior em
Direito. Além disso, o limite de idade
é de até 30 anos. Após a conclusão do
curso de formação, os aprovados ingres-
sarão na carreira de oficial da PM-RJ
como segundo-tenente, ganhando
R$7.605,10.

Apesar de a corporação ainda não ter
informado como será a estrutura da
seleção, é muito provável que seja a
mesma do concurso anterior, realiza-
do em 2017, sob responsabilidade do
Ibade. As etapas foram provas objetivas,
redação, avaliação antropométrica e
psicológica, exame de saúde e social e
documental.

Na parte de múltipla escolha, aplicada
nos municípios de Niterói, Nova Igua-
çu, Angra dos Reis, Resende, Cabo Frio,
Macaé e Nova Friburgo, houve 60 per-
guntas, distribuídas pelas disciplinas de
Direito Administrativo (15), Constitu-
cional (15), Penal (15), Processual Pe-
nal (dez) e Penal Militar (cinco).

Polícia Civil do Rio de Janeiro
será uma das instituições que
terão novo concurso em breve

D

Witzel, em
entrevista à FOLHA
DIRIGIDA, disse que
pretende realizar
concursos anuais
para a PM-RJU
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