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Servidores?
Em reunião com o presidente elei-
to, os futuros governadores dos
estados e do Distrito Federal, mais
uma vez de pires na mão - e nem
começaram, ainda, suas adminis-
trações -, já foram pedir socorro ao
governo federal. E o que eles es-
tão pedindo? A flexibilização da
estabilidade do funcionalismo.
Tudo porque as despesas com
pessoal, em vários casos, ultrapas-
sam o limite de 60% da receita,
em flagrante desrespeito à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Mas, por
que, quem tem que pagar a conta
pelas más administrações são logo
os servidores? Página 6

Universidade Federal Fluminense (UFF), Aeronáutica e as prefeituras de Cambuci, Rio das Ostras e Paraíba do Sul recebem inscrições

para um total de 599 vagas em diversos cargos. Níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior. Há diferentes prazos. PÁGINAS 3, 7, 8, 9 E 10

ESCOLARIDADE: 1º, 2º E 3º GRAUS

RJ: INSCRIÇÕES PARA
599 VAGAS. ATÉ R$9.160

PRF: edital
para 500 vagas
está pronto
Está praticamente tudo pron-
to para o concurso da Polícia
Rodoviária Federal (PRF). Edi-
tal para 500 vagas será divul-
gado nos próximos dias. Esco-
laridade: nível superior em qual-
quer área. Remuneração de
R$9.931. Página 5

Residência
médica: inicial
de R$3.330
O Hospital Universitário Gaffrée e
Guinle (HUGG), vinculado à Uni-
versidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UniRio), está com ins-
crições abertas para o programa
de residência médica. São 89 va-
gas em várias especialidades. Bol-
sa de R$3.330. Página 7

Administração Penitenciária-RJ:
vários cargos. R$3 mil mensais
Será divulgado nos próximos dias o edital para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap-RJ). Serão 93
vagas temporárias para assistente social, psicólogo, enfermeiro, nutricionista e vários outros cargos de nível superior. PÁGINA 10

Edital do concurso para a Guarda Municipal de Niterói deverá
ser divulgado em dezembro. Serão oferecidas 142 vagas para
quem possui o nível médio. Remuneração é de R$2.796. Página 10

Guarda Municipal:
142 vagas. R$2.796

Mais Médicos: inscrições
para 8.517 vagas. R$11.865
Ministério da Saúde já recebe inscrições para 8.517 vagas de médicos em várias
áreas. Oportunidades são para trabalhar no programa Mais Médicos. Página 2

Rio: nível médio. R$2.904
Colégio Pedro II programa concurso público para assistente em administração, cargo que exige apenas o nível médio. PÁGINA 10

OPORTUNIDADES EM DIVERSOS CARGOS

Está mesmo confirmado concurso para técnico médio (nível médio; R$4.038) da Defensoria Pública do Estado

do Rio de Janeiro. Seleção também vai contemplar cargos de nível superior (R$4.859). Edital em breve. PÁGINA 6

DEFENSORIA-RJ:
NÍVEL MÉDIO. R$4.038
VAGAS TAMBÉM NO NÍVEL SUPERIOR

CONCURSO PARA A ÁREA DE APOIO

Magistério: 1.840 vagas. Até R$2.406
Secretaria Estadual de Educação e a Prefeitura de Queimados concentram esforços para divulgar até dezembro seus concursos para o magistério. PÁGINAS 7 E 10

CCCCCONCURSOSONCURSOSONCURSOSONCURSOSONCURSOS
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Mais Médicos: 228 vagas no Estado do RJ
PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | Ministério da Saúde já recebe inscrições para o novo Programa Mais Médicos. São 8.517 vagas em todo o país

O Ministério da Saúde está com
inscrições abertas para novas con-
tratações pelo Programa Mais
Médicos. O prazo vai até o próxi-
mo domingo, dia 25 de novem-
bro. O objetivo é contratar 8.517
médicos temporários para atua-
ção em diversas regiões do país.

Para o estado do Rio de Janeiro,
a oferta é de 228 vagas, distribuí-
das por 50 cidades. A maior parte
delas está localizada fora da Região
Metropolitana. Podem participar
médicos brasileiros formados em
instituição de educação superior
brasileira ou com diploma reva-
lidado no Brasil, que possuam
inscrição junto a Conselho Regi-
onal de Medicina no Brasil.

Um dos atrativos é a remunera-
ção. Aos selecionados, é oferecida
bolsa-formação com valor mensal
de R$11.865,60, sendo R$621,04
destinados à aposentadoria. Os
profissionais podem receber ain-
da uma ajuda de custo inicial en-
tre R$10 mil e R$30 mil para des-
locamento de seu domicílio decla-
rado quando da realização de sua
inscrição, até o município de lota-
ção do profissional do médico e de
seus dependentes legais.

Além disso, todos têm a mo-
radia e a alimentação custeadas
pelas prefeituras, segundo infor-
mações publicadas no site do
Programa Mais Médicos. Na
página, também foi informado

No RJ, um total de 50
cidades têm vagas.
Bolsa-formação será
de R$11.865,60

que, desde 2017, o Ministério
da Saúde passou a reajustar o va-
lor da bolsa anualmente aos mé-
dicos participantes, e concedeu,
também, um acréscimo de 10%
nos auxílios moradia e alimen-
tação de profissionais alocados.

As inscrições devem ser feitas no
site do Programa Mais Médicos.
O primeiro passo é o preenchi-
mento de um formulário de ins-
crição, em que precisará informar,
entre outros dados, endereço re-
sidencial, e-mail e telefone. O passo
seguinte será a escolha da região
em que pretende trabalhar.

O direito à alocação se dará
pelo critério de prioridade no
acesso ao Sistema de Inscrição
(SGP) e confirmação da escolha
do Município/DSEI, gerando o
comprovante de alocação e emi-
tido o Termo de Adesão e Com-
promisso. O interessado que
primeiro efetivar eletronica-
mente a opção pelo Município/
DSEI terá direito à vaga, estan-
do automaticamente alocado.
Confirmada a escolha do mu-
nicípio de alocação, não será
possível a alteração e também
não haverá possibilidade de
nova inscrição.

As vagas estão distribuídas por
oito perfis de municípios, nume-
rados de 1 a 8, indicando uma or-
dem crescente de vulnerabilidade
econômica e social. Essa informa-
ção é importante para médicos que
já atuam em equipes de saúde da
Família em todo o país e desejem
participar do Programa Mais Mé-
dicos. Nesses casos, o profissional
só poderá escolher cidades com

número de perfil maior àquela em
que atua ou trabalhou entre outu-
bro de 2017 e outubro de 2018.

Não podem fazer inscrição os
médicos que prestem Serviço
Militar Obrigatório no período
de vigência do Projeto; que pos-
suam vínculo de serviço com
carga horária incompatível com
as exigências do Mais Médicos;
ou que não estejam em situação
regular perante autoridade com-
petente na esfera criminal no
Brasil.

Além disso, participantes de re-
sidência médica só podem parti-
cipar se enviar à Coordenação do
Projeto Mais Médicos, em até dois
dias após a divulgação do resulta-
do da localidade em que será alo-
cado para participar do Projeto, o
comprovante do seu pedido de
desligamento do Programa de Re-
sidência em que estava inscrito, for-
malizado junto à Comissão Naci-
onal de Residência Médica
(CNRM).

No dia 26 de novembro já deve-
rá ser divulgado o resultado dos
inscritos e suas lotações, cuja opção
deve ser informada no ato da ins-
crição. Do dia 27 a 30 de novem-
bro será feita a validação dos docu-
mentos. Logo em seguida, entre os
dias 3 e 7 de dezembro, os profissi-
onais deverão se apresentar na ci-
dade para qual foram selecionados.
Só a partir daí é que terá validade o
vínculo formal entre o profissional
de Medicina e o Programa.

Anunciado no início do ano,
o concurso para a Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) con-
tinua em pauta. O próximo passo
é a definição da empresa orga-
nizadora, que ficará responsável
por todas as etapas da seleção,
entre elas, a divulgação do edi-
tal, realização de inscrições,
aplicação de provas e divulgação
de resultados.

No primeiro semestre, a Fun-
dação Cesgranrio chegou a ser
anunciada como a banca do con-
curso, por dispensa de licitação.
No entanto, a EPE revogou a es-
colha e, desde então, a definição
da organizadora não ocorreu.
Segundo a EPE, ainda não há
prazo para esta definição.

Uma das possibilidades é que
a empresa aguarde o início do
governo do presidente eleito Jair
Bolsonaro para, se possível, pro-
ceder novos avanços no concur-

EPE ainda na pendência
da escolha da organizadora

DDDDDEMORAEMORAEMORAEMORAEMORA     | Há chances de o edital ficar para o próximo ano

Oportunidades nos
cargos de assistente
(2º grau) e analista
(nível superior)

so. Com isso, a tendência é que
só a partir de 1º de janeiro pos-
sam ser dados novos passos para
a seleção.

O concurso em pauta para a
EPE, ao que tudo indica, será
para formação de cadastro de
reserva para dois cargos. Um
deles, é o de assistente de apoio
administrativo, que atualmen-
te tem remuneração de
R$3.905,89 e exigência de ensino
médio como escolaridade mí-
nima.

O outro cargo em pauta é o de
analista, que exige ensino supe-
rior completo em áreas especí-
ficas. Neste caso, a remuneração
inicial é de R$11.390,05, valor
que, assim como no caso dos
assistentes, engloba o auxílio-
alimentação de R$794,86.

A tendência é que todas ou
parte das áreas contempladas no
último edital sejam também in-
cluídas em um próximo concur-
so para analista. São elas: Jurí-
dica, de Contabilidade, Finan-
ças e Orçamento, Recursos Hu-
manos, Tecnologia da Informa-
ção, Administração Geral, Eco-

nomia de Energia e Recursos
Energéticos.

Além de bom salário, analis-
tas e assistentes da EPE têm di-
reito a vários benefícios. Alguns
deles são: assistência médica e
odontológica de R$428,50; au-
xílio-alimentação de R$794,86;
auxílio-transporte de R$163,73;
auxílio-creche de R$1.039,61
(integral) ou R$581,98 (parcial),
quando for o caso; previdência
privada; e vale-cultura de R$50.

O último concurso para a EPE
foi realizado apenas em 2014, e
sua validade já está vencida. Isto
aumenta as chances de ser rea-
lizada nova seleção no curto pra-
zo. Para assistente, os candida-
tos tiveram que responder a
questões de Português (dez),
Inglês (dez), Noções de Informá-
tica (dez) e Matemática (dez).
No caso de analista, as questões
foram de Português (dez), Inglês
(dez) e Conhecimentos Especí-
ficos (40), com exceção do ana-
lista de gestão corporativa, que
teve dez itens de Noções de Ad-
ministração Pública, mas não
respondeu perguntas de Inglês.

Segundo o ministro da Saú-
de, Gilberto Occhi, em coleti-
va de imprensa realizada na se-
gunda-feira, 19, caso o profis-
sional não compareça, a vaga
voltará a ser aberta para um
novo candidato. Na hipótese de
desligamento voluntário do
Projeto Mais Médicos em pra-
zo inferior a 180 dias após ho-
mologada a ocupação da vaga,
será exigida do médico parti-
cipante a restituição dos valo-
res recebidos a título de ajuda
de custo e passagens aéreas.

Os profissionais poderão per-
manecer no Programa Mais Mé-
dicos pelo prazo máximo de três
anos, que pode ser prorrogado
apenas na hipótese prevista na
Portaria Interministerial nº
1.369/MS/MEC, de 8 de julho de
2013. A jornada de trabalho será
de 40 horas, sendo oito em ati-
vidades acadêmicas teóricas e 32
em atividades nas unidades bá-
sicas de Saúde no município ou
carga horária condizente com as

QUADRO DE VAGAS NO MAIS MÉDICOS NO RJ
MUNICÍPIO PERFIL DE MUNICÍPIO VAGAS

����������ANGRA DOS REIS 1 - Grupos III e IV do PAB 10

����������APERIBE 4 - Grupo I do PAB 1

����������ARARUAMA 1 - Grupos III e IV do PAB 4

����������BARRA DO PIRAI 2 - Grupo II do PAB 6

����������BARRA MANSA 1 - Grupos III e IV do PAB 4

����������BELFORD ROXO 5 - G100 1

����������CAMBUCI 2 - Grupo II do PAB 3

����������CARAPEBUS 1 - Grupos III e IV do PAB 1

����������COMENDADOR LEVY GASPARIAN 2 - Grupo II do PAB 2

����������CAMPOS DOS GOYTACAZES 1 - Grupos III e IV do PAB 8

����������CONCEICAO DE MACABU 4 - Grupo I do PAB 3

����������DUQUE DE CAXIAS 3 - Capitais e RM 13

����������ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 2 - Grupo II do PAB 2

����������IGUABA GRANDE 2 - Grupo II do PAB 1

����������ITABORAI 3 - Capitais e RM 6

����������ITAOCARA 2 - Grupo II do PAB 3

����������ITATIAIA 1 - Grupos III e IV do PAB 4

����������JAPERI 3 - Capitais e RM 6

����������MANGARATIBA 2 - Grupo II do PAB 2

����������MARICA 1 - Grupos III e IV do PAB 5

����������MENDES 2 - Grupo II do PAB 1

����������MESQUITA 5 - G100 5

����������MIRACEMA 4 - Grupo I do PAB 2

����������NILOPOLIS 5 - G100 1

����������NITEROI 3 - Capitais e RM 9

����������NOVA FRIBURGO 1 - Grupos III e IV do PAB 13

����������PARAIBA DO SUL 2 - Grupo II do PAB 6

����������PETROPOLIS 1 - Grupos III e IV do PAB 1

����������PIRAI 2 - Grupo II do PAB 3

����������QUATIS 2 - Grupo II do PAB 1

����������QUEIMADOS 5 - G100 7

����������QUISSAMA 1 - Grupos III e IV do PAB 1

����������RIO CLARO 2 - Grupo II do PAB 2

����������RIO DAS OSTRAS 1 - Grupos III e IV do PAB 7

����������RIO DE JANEIRO 3 - Capitais e RM 45

����������SANTO ANTONIO DE PADUA 2 - Grupo II do PAB 2

����������SAO FIDELIS 4 - Grupo I do PAB 1

����������SAO JOAO DA BARRA 1 - Grupos III e IV do PAB 2

����������SAO JOAO DE MERITI 5 - G100 4

����������SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 2 - Grupo II do PAB 1

����������SAO PEDRO DA ALDEIA 2 - Grupo II do PAB 3

����������SAO SEBASTIAO DO ALTO 4 - Grupo I do PAB 1

����������SAPUCAIA 2 - Grupo II do PAB 1

����������SEROPEDICA 3 - Capitais e RM 3

����������SILVA JARDIM 4 - Grupo I do PAB 1

����������TERESOPOLIS 1 - Grupos III e IV do PAB 5

����������TRAJANO DE MORAES 4 - Grupo I do PAB 4

����������TRES RIOS 2 - Grupo II do PAB 9

����������VARRE-SAI 4 - Grupo I do PAB 1

����������VOLTA REDONDA 1 - Grupos III e IV do PAB 1

Médicos serão contratados por três anos
possibilidades conferidas pelas
regras do Programa.

Além deste primeiro docu-
mento, o Governo Federal deve-
rá publicar mais um edital para
o Mais Médicos no dia 27 de no-
vembro, para o preenchimento
das vagas remanescentes. Este
será aberto a médicos brasilei-
ros com CRM, brasileiros forma-
dos no exterior sem CRM e tam-
bém médicos estrangeiros. Este
segundo edital não terá prazo
para ser encerrado. Os médicos
participantes do programa rece-
berão aperfeiçoamento por me-
canismos de integração ensino-
serviço, com a participação em
curso de especialização e ativi-
dades de ensino, pesquisa e ex-
tensão.

O programa Mais Médicos foi
instituído em 2013, abrangendo
ações conjuntas entre os Minis-
térios da Saúde e da Educação e
faz parte de um pacto de melho-
ria do atendimento aos usuári-
os do Sistema Único de Saúde

(SUS). Desde sua implantação,
as regras para a participação apre-
sentam uma ordem de priorida-
de, na qual as vagas devem ser
primeiramente oferecidas aos
médicos com registro no país, ou
seja, na maioria médicos brasi-
leiros formados no Brasil, mas
também estrangeiros formados
no Brasil e brasileiros ou estran-
geiros formados fora do Brasil
que revalidaram seus diplomas.

Depois, as vagas são ofereci-
das a médicos brasileiros forma-
dos no exterior. Em seguida a mé-
dicos estrangeiros formados no
exterior. Só depois de todos es-
tes grupos, as vagas eram desti-
nadas aos médicos cubanos, fun-
cionários do Ministério da Saú-
de Pública de Cuba. O acordo
com com a Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas) para
a contratação dos médicos de
Cuba, foi encerrado recentemen-
te. Por isso, o Ministério da Saúde
precisa repor cerca de 8.332 dei-
xadas por esses profissionais.

SERVIÇO
Edital: Edital: Edital: Edital: Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: http://maismedicos.gov.br/
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Inscrições estão
abertas até dia 30.
Seleção é
para temporários

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Das 83 vagas ofertadas para o Rio de Janeiro, 42 são para dentistas, distribuídas por várias áreas

Aeronáutica: área de Odontologia é destaque

No processo seletivo para
temporários da Aeronáutica,
o destaque é a área de Odon-
tologia. Das 83 vagas ofertadas
para o Rio de Janeiro, 42 são
para dez especialidades em
que são formados os dentistas.
Entre as opções, estão Clíni-
ca Odontológica (seis vagas),
Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilofaciais (quatro) e
Dentística (cinco).

Em todo o país, a oferta é de
425 vagas, das quais, 83 para
unidades da  Força Aérea no
Rio de Janeiro. Todas são para

oficiais temporários para can-
didatos com ensino superior
completo em várias carreiras
da área de Saúde. Além da área
de Odontologia, há vagas para
formados em Medicina, Enfer-
magem, Fonoaudiologia, Far-
mácia (Industrial e Hospitalar).

A seleção, organizada pela
própria Aeronáutica, tem
como objetivo ocupar vagas
no Serviço Militar Voluntário
(recebe este nome em contra-
posição ao alistamento obri-
gatório). Um dos atrativos de
conquistar uma vaga de oficial
temporário é a remuneração
inicial. Os classificados co-
meçam a trabalhar na Força
Aérea no posto de guarda-ma-
rinha temporário, que, a par-
tir de 2019, terá ganhos inici-
ais de R$9.160,83. O valor é

composto pelo R$6.993, acres-
cido do adicional militar de
R$1.328,67 (19% do soldo) e
pelo adicional de qualificação
que será de, no mínimo,
R$839,16 (12% do soldo).

Os ganhos iniciais, porém,
podem ser ainda maiores. Isto
porque o adicional de quali-
ficação pode ser de 16% para
quem tiver diploma de espe-
cialização; de 20% para os que
tiverem concluído curso de
aperfeiçoamento; 25% para os
que fizeram mestrado e 30%
para os formados em douto-
rado. Dessa forma, a remune-
ração inicial pode ser de até
R$10.419,57 (no caso do adi-
cional de 30% do soldo, ou
R$2.097,90).

Os interessados em partici-
par do processo seletivo para

oficiais temporários da Aero-
náutica podem fazer a inscri-
ção até o próximo dia 30 de
novembro. Ao contrário do
que costuma acontecer com
as seleções da corporação, só
é possível fazer a inscrição
presencialmente. Na página
da Aeronáutica, só será possí-
vel acessar o edital e imprimir
o modelo de requerimento de
inscrição.

O candidato precisará pre-
encher e levar a ficha para o
posto de atendimento presen-
cial. No Estado do Rio de Ja-
neiro, a inscrição é feita no
setor de Recrutamento e Mo-
bilização do Serviço de Recru-
tamento e Preparo de Pessoal
(Serep), no Campo dos Afon-
sos, em Realengo.

Com o requerimento preen-

chido, o interessado em se
inscrever precisará apresentar
os documentos obrigatórios,
dependendo da especialidade
pleiteada, bem como, para fins
de pontuação, os documentos
necessários à avaliação curri-
cular. Em alguns casos, descri-
tos no edital, pode ser preci-
so apresentar cópia da docu-
mentação.

O processo seletivo terá cin-
co etapas. A primeira delas será
uma avaliação curricular, que
começará em 3 de dezembro
e na qual a coordenação ana-
lisará os documentos relativos
ao histórico acadêmico e pro-
fissional entregues pelos can-
didatos e atribuirá pontuações
referentes a eles aos partici-
pantes. Em seguida haverá  a
concentração inicial, onde os

aprovados na avaliação curri-
cular receberão instruções
para as etapas seguintes, que
serão a inspeção de saúde ini-
cial, concentração final e ha-
bilitação à incorporação.

Os classificados no proces-
so seletivo assinarão contra-
to de trabalho por um ano
com a Aeronáutica. Esse vín-
culo pode ser renovado anu-
almente por mais sete vezes,
até que se atinja o prazo má-
ximo para prestação de servi-
ço temporário na Força Aérea,
que é de oito anos.

Carreira Vagas
ANESTESIOLOGIA (ANE) 01
HEMOTERAPIA (HET) 01
MEDICINA INTENSIVA (ITS) 01
MEDICINA NUCLEAR (MNU) 01
NEUROCIRURGIA (NEC) 01
NEFROLOGIA (NEF) 02
NEUROLOGIA (NEU) 01
PEDIATRIA (PDI) 01
PROCTOLOGIA (PRO) 01
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Médico ou de Bacharelado em Medicina, em nível de graduação,
fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC; Residência
Médica, ou Especialização, ou cursando Residência/Especialização
na especialidade pleiteada pelo candidato (conforme Anexo C), cujo
término, obrigatoriamente, não poderá exceder 28 de fevereiro de
2019, aprovada pelo Conselho Federal de Medicina; e registro em
Conselho Regional de Medicina (Arts. 17 e 18 da Lei nº 3.268, de
30 de setembro de 1957, que "Dispõe sobre os Conselhos de
Medicina, e dá outras providências").
Carreira Vagas
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCO-MAXILO-FACIAIS (CBM) 04
CLÍNICA GERAL ODONTOLÓGICA
(CGO) (Rio de Janeiro-capital) 06
CLÍNICA GERAL ODONTOLÓGICA
(CGO) (Petrópolis) 01
DENTÍSTICA (DNT) 05
ENDODONTIA (ENT) 05
IMPLANTODONTIA (IMP) 01
ODONTOPEDIATRIA (OPE) 03
ORTODONTIA (ORD) 05
PRÓTESE DENTÁRIA (PDN) 07
PERIODONTIA (PER) 05
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Odontologia, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC, Especialização, ou
cursando Especialização na especialidade pleiteada pelo candidato
(conforme Anexo C), cujo término, obrigatoriamente, não poderá exceder
28 de fevereiro de 2019; e registro em Conselho Regional de
Odontologia (Arts. 1º e 2º da Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964,
que "Institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia, e dá outras providências").
Carreira Vagas
FARMÁCIA BIOQUÍMICA I (BIO I) 01
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Farmácia, em nível de graduação Generalista ou
com habilitação em Farmácia Bioquímica na área de Análises Clínicas;
ou pós-graduação lato sensu em Análises Clínicas, fornecido por
instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro no Conselho
Regional de Farmácia da respectiva jurisdição (Art. 13 da Lei nº 3.820,
de 11 de novembro de 1960, que " Cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras providências.").
Carreira Vagas
FARMÁCIA BIOQUÍMICA II (BIO II) 01
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Farmácia, em nível de graduação Generalista ou
com habilitação em Farmácia Bioquímica na área de Análises Clínicas;
ou pós-graduação lato sensu em Análises Clínicas, fornecido por
instituição de ensino credenciada pelo MEC; e diploma/certificado
de conclusão de curso de Especialização em Hemoterapia e/ou Banco
de Sangue, credenciado pelo CFF ou título de especialista expedido
pelas Sociedades credenciadas pelo CFF; e registro no Conselho
Regional de Farmácia da respectiva jurisdição (Art. 13 da Lei nº 3.820,
de 11 de novembro de 1960, que "Cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras providências.").
Carreira Vagas
FARMÁCIA HOSPITALAR I (HOS I) 02
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Farmácia, em nível de graduação ou generalista,
fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro
no Conselho Regional de Farmácia da respectiva jurisdição (Art. 13
da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, que "Cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras
providências.").
Carreira Vagas
FARMÁCIA HOSPITALAR II (HOS II) 01
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior

Oficiais da Temporários - Quadro de vagas (RJ)
de Bacharelado em Farmácia, em nível de graduação ou generalista,
fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e, para
o exercício de atividades de preparo dos radiofármacos, deverá o
farmacêutico atender a, pelo menos, um dos seguintes critérios,
validado pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição: a)
ser egresso de programa de pós-graduação lato sensu e/ou stricto
sensu reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) relacionado
à radiofarmácia; b) ser egresso de curso livre de formação profissional
em radiofarmácia, reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia
(CFF), de acordo com os referenciais mínimos definidos em nota técnica
específica, disponível no sítio eletrônico do CFF (www.cff.org.br); c)
ter atuado por 3 (três) anos ou mais na área de radiofarmácia, o
que deve ser comprovado por meio de Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) ou de contrato e declaração do serviço,
com a devida descrição das atividades realizadas e do período de
atuação (Resolução CFF nº 655 de 24 de maio de 2018); e registro
no Conselho Regional de Farmácia da respectiva jurisdição (Art. 13
da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, que "Cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras
providências.").
Carreira Vagas
FARMÁCIA HOSPITALAR III (HOS III) 01
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Farmácia, em nível de graduação ou generalista,
fornecido por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e para
o exercício de atividades na oncologia, deverá o profissional
farmacêutico atender pelo menos um dos seguintes critérios, validado
pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição: a) título de
especialista emitido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em
Oncologia (Sobrafo); b) residência na área de Oncologia; c) ser egresso
de programa de pós-graduação latu sensu reconhecido pelo Ministério
da Educação (MEC) relacionado a área de Oncologia; d) possuir 5
(cinco) anos ou mais de atuação na área de Oncologia, devendo ser
comprovado por carteira de trabalho (CTPS) ou declaração do serviço
com a descrição das atividades e período (Resolução CFF nº 623,
de 29 de abril de 2016); e registro no Conselho Regional de Farmácia
da respectiva jurisdição (Art. 13 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro
de 1960, que "Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
de Farmácia, e dá outras providências."). O Farmacêutico dessa
especialidade poderá atuar na área clínica ou na área de manipulação
de medicamentos oncológicos, conforme o interesse da administração.
Carreira Vagas
FARMÁCIA INDUSTRIAL (IND) 06
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Farmácia, em nível de graduação Generalista ou
habilitação em Farmácia Industrial; ou pós-graduação lato sensu na
área de Farmácia Industrial, fornecido por instituição de ensino
credenciada pelo MEC; e registro no Conselho Regional de Farmácia
da respectiva jurisdição (Art. 13 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro
de 1960, que "Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
de Farmácia, e dá outras providências.").
Carreira Vagas
ENFERMAGEM (ENF I) 03
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Enfermagem, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro no Conselho
Regional de Enfermagem da respectiva jurisdição (Art. 1º do Decreto
nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que "Regulamenta a Lei nº 7.498,
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem,
e dá outras providências").
Carreira Vagas
ENFERMAGEM III (ENF III) 02
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Enfermagem, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro no Conselho
Regional de Enfermagem da respectiva jurisdição (Art. 1º do Decreto
nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que "Regulamenta a Lei nº 7.498,
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem,
e dá outras providências") e; - Possuir o Titulo de Especialista em
ENFERMAGEM EM NEFROLOGIA previsto na RESOLUÇÃO COFEN Nº
581/2018 que atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de Enfermagem, os procedimentos para Registro de Títulos
de Pós - Graduação Lato e Stricto Sensu concedido a Enfermeiros
e aprova a lista das especialidades. Os títulos de pós-graduação
lato sensu, em Enfermagem emitidos por Instituições de Ensino
Superior, credenciadas pelo Ministério da Educação - MEC ou pelo
Conselho Estadual de Educação - CEE, os títulos de pós - graduação
stricto sensu reconhecidos pela CAPES e os títulos de especialistas
concedidos por Sociedades, Associações, Colégios de Especialistas
de Enfermagem ou de outras áreas do conhecimento, serão registrados,
no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem,
de acordo com a legislação vigente.§ 1º Os títulos serão registrados
de acordo com a denominação constante no diploma ou certificado
apresentado.§ 2º Os diplomas de mestre ou de doutor e o certificado
de especialista, obtidos no exterior, somente serão registrados após

revalidação em Instituição de Ensino Superior Nacional, atendidas
as exigências do Conselho Nacional de Educação - CNE.§ 3º A
modalidade de Residência em Enfermagem terá registro no Conselho
Regional de Enfermagem, nos moldes de Especialidade, desde que
esteja enquadrada nas grandes áreas de abrangência.
Carreira Vagas
ENFERMAGEM I V(ENF IV) 01
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Enfermagem, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro no Conselho
Regional de Enfermagem da respectiva jurisdição (Art. 1º do Decreto
nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que "Regulamenta a Lei nº 7.498,
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem,
e dá outras providências") e; -Possuir o Titulo de Especialista em
ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA previsto na RESOLUÇÃO COFEN Nº
581/2018 que atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de Enfermagem, os procedimentos para Registro de Títulos
de Pós - Graduação Lato e Stricto Sensu concedido a Enfermeiros
e aprova a lista das especialidades. Os títulos de pós-graduação
lato sensu, emitidos por Instituições de Ensino Superior, credenciadas
pelo Ministério da Educação - MEC ou pelo Conselho Estadual de
Educação - CEE, os títulos de pós - graduação stricto sensu reconhecidos
pela CAPES e os títulos de especialistas concedidos por Sociedades,
Associações, Colégios de Especialistas de Enfermagem ou de outras
áreas do conhecimento, serão registrados, no âmbito do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, de acordo com a
legislação vigente.§ 1º Os títulos serão registrados de acordo com
a denominação constante no diploma ou certificado apresentado.§
2º Os diplomas de mestre ou de doutor e o certificado de especialista,
obtidos no exterior, somente serão registrados após revalidação em
Instituição de Ensino Superior Nacional, atendidas as exigências do
Conselho Nacional de Educação - CNE.§ 3º A modalidade de Residência
em Enfermagem terá registro no Conselho Regional de Enfermagem,
nos moldes de Especialidade, desde que esteja enquadrada nas
grandes áreas de abrangência.
Carreira Vagas
ENFERMAGEM V (ENF V) 01
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Enfermagem, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro no Conselho
Regional de Enfermagem da respectiva jurisdição (Art. 1º do Decreto
nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que "Regulamenta a Lei nº 7.498,
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem,
e dá outras providências") e; - Possuir o Titulo de Especialista em
ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA e previsto na RESOLUÇÃO COFEN
Nº 581/2018 que atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de Enfermagem, os procedimentos para Registro de Títulos
de Pós - Graduação Lato e Stricto Sensu concedido a Enfermeiros
e aprova a lista das especialidades. Os títulos de pós-graduação
lato sensu, emitidos por Instituições de Ensino Superior, credenciadas
pelo Ministério da Educação - MEC ou pelo Conselho Estadual de
Educação - CEE, os títulos de pós - graduação stricto sensu reconhecidos
pela CAPES e os títulos de especialistas concedidos por Sociedades,
Associações, Colégios de Especialistas de Enfermagem ou de outras
áreas do conhecimento, serão registrados, no âmbito do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, de acordo com a
legislação vigente.§ 1º Os títulos serão registrados de acordo com
a denominação constante no diploma ou certificado apresentado.§
2º Os diplomas de mestre ou de doutor e o certificado de especialista,
obtidos no exterior, somente serão registrados após revalidação em
Instituição de Ensino Superior Nacional, atendidas as exigências do
Conselho Nacional de Educação - CNE.§ 3º A modalidade de Residência
em Enfermagem terá registro no Conselho Regional de Enfermagem,
nos moldes de Especialidade, desde que esteja enquadrada nas
grandes áreas de abrangência.
Carreira Vagas
ENFERMAGEM VI (ENF VI) 01
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Enfermagem, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro no Conselho
Regional de Enfermagem da respectiva jurisdição (Art. 1º do Decreto
nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que "Regulamenta a Lei nº 7.498,
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem,
e dá outras providências") e; - Possuir o Titulo de Especialista em
ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, previsto na
RESOLUÇÃO COFEN Nº 581/2018 que atualiza, no âmbito do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para
Registro de Títulos de Pós - Graduação Lato e Stricto Sensu concedido
a Enfermeiros e aprova a lista das especialidades. Os títulos de pós-
graduação lato sensu, emitidos por Instituições de Ensino Superior,
credenciadas pelo Ministério da Educação - MEC ou pelo Conselho
Estadual de Educação - CEE, os títulos de pós - graduação stricto
sensu reconhecidos pela CAPES e os títulos de especialistas
concedidos por Sociedades, Associações, Colégios de Especialistas
de Enfermagem ou de outras áreas do conhecimento, serão registrados,
no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem,
de acordo com a legislação vigente.§ 1º Os títulos serão registrados

de acordo com a denominação constante no diploma ou certificado
apresentado.§ 2º Os diplomas de mestre ou de doutor e o certificado
de especialista, obtidos no exterior, somente serão registrados após
revalidação em Instituição de Ensino Superior Nacional, atendidas
as exigências do Conselho Nacional de Educação - CNE.§ 3º A
modalidade de Residência em Enfermagem terá registro no Conselho
Regional de Enfermagem, nos moldes de Especialidade, desde que
esteja enquadrada nas grandes áreas de abrangência.
Carreira Vagas
Requisitos específicos de escolaridade
ENFERMAGEM VII (ENF VII) 02
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Enfermagem, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro no Conselho
Regional de Enfermagem da respectiva jurisdição (Art. 1º do Decreto
nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que "Regulamenta a Lei nº 7.498,
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem,
e dá outras providências") e; - Possuir o Titulo de Especialista em
ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA previsto na RESOLUÇÃO COFEN
Nº 581/2018 que atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de Enfermagem, os procedimentos para Registro de Títulos
de Pós - Graduação Lato e Stricto Sensu concedido a Enfermeiros
e aprova a lista das especialidades. Os títulos de pós-graduação
lato sensu, emitidos por Instituições de Ensino Superior, credenciadas
pelo Ministério da Educação - MEC ou pelo Conselho Estadual de
Educação - CEE, os títulos de pós - graduação stricto sensu reconhecidos
pela CAPES e os títulos de especialistas concedidos por Sociedades,
Associações, Colégios de Especialistas de Enfermagem ou de outras
áreas do conhecimento, serão registrados, no âmbito do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, de acordo com a
legislação vigente.§ 1º Os títulos serão registrados de acordo com
a denominação constante no diploma ou certificado apresentado.§
2º Os diplomas de mestre ou de doutor e o certificado de especialista,
obtidos no exterior, somente serão registrados após revalidação em
Instituição de Ensino Superior Nacional, atendidas as exigências do
Conselho Nacional de Educação - CNE.§ 3º A modalidade de Residência
em Enfermagem terá registro no Conselho Regional de Enfermagem,
nos moldes de Especialidade, desde que esteja enquadrada nas
grandes áreas de abrangência.
Carreira Vagas
ENFERMAGEM VIII (ENF VIII) 05
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Enfermagem, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro no Conselho
Regional de Enfermagem da respectiva jurisdição (Art. 1º do Decreto
nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que "Regulamenta a Lei nº 7.498,
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem,
e dá outras providências") e; Possuir o Titulo de Especialista em
ENFERMAGEM EM AUDITORIA previsto na RESOLUÇÃO COFEN Nº 581/
2018 que atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais
de Enfermagem, os procedimentos para Registro de Títulos de Pós
- Graduação Lato e Stricto Sensu concedido a Enfermeiros e aprova
a lista das especialidades. Os títulos de pós-graduação lato sensu,
emitidos por Instituições de Ensino Superior, credenciadas pelo
Ministério da Educação - MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação
- CEE, os títulos de pós - graduação stricto sensu reconhecidos pela
CAPES e os títulos de especialistas concedidos por Sociedades,
Associações, Colégios de Especialistas de Enfermagem ou de outras
áreas do conhecimento, serão registrados, no âmbito do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, de acordo com a
legislação vigente.§ 1º Os títulos serão registrados de acordo com
a denominação constante no diploma ou certificado apresentado.§
2º Os diplomas de mestre ou de doutor e o certificado de especialista,
obtidos no exterior, somente serão registrados após revalidação em
Instituição de Ensino Superior Nacional, atendidas as exigências do
Conselho Nacional de Educação - CNE.§ 3º A modalidade de Residência
em Enfermagem terá registro no Conselho Regional de Enfermagem,
nos moldes de Especialidade, desde que esteja enquadrada nas
grandes áreas de abrangência.
Carreira Vagas
FONOAUDIOLOGIA (FON) 01
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Fonoaudiologia, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e Carteira Profissional
do Conselho Regional de Fonoaudiologia da respectiva jurisdição (Art.
18 da Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1991, que "Dispõe sobre
a regulamentação da profissão de  Fonoaudiólogo, e determina outras
providências").
Carreira Vagas
SERVIÇO SOCIAL (SSO) 03
Requisitos específicos de escolaridade
��Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior
de Bacharelado em Serviço Social, em nível de graduação, fornecido
por instituição de ensino credenciada pelo MEC; e registro no Conselho
Regional de Serviço Social da respectiva jurisdição (Parágrafo único
do Art. 2º da Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, que "Dispõe sobre
a profissão de Serviço Social e dá outras providências").

A Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (Uni-
Rio) recebe inscrições em seu
programa de Residência Mé-
dica. São 89 vagas, em várias
especialidades, todas para o
Hospital Universitário Gaffrée
e Guinle (HUGG), que faz
parte da estrutura da institui-
ção de ensino.

Os classificados no proces-
so seletivo assumirão as vagas
de residente e, com isso, terão
remuneração inicial, a título
de bolsa-auxílio, de
R$3.330,43 mensais. As inscri-
ções encontram-se abertas e
podem ser feitas até o dia 2 de

UniRio: inscrições para
Residência Médica até dia 2
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Vagas são para o
Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle,
localizado na Tijuca

dezembro. Todo o procedi-
mento é feito pela internet, na
página da FunRio, organizado-
ra da seleção. Será preciso pa-
gar uma taxa de inscrição no
valor de R$350.

O maior número de vagas do
processo seletivo são destinadas
a especialidades com pré-requi-
sito de Acesso Direto. Estas são
destinadas às áreas de Aneste-
siologia (quatro vagas), Cirúr-
gica Básica (três), Cirurgia Ge-
ral (duas), Clínica Médica (cin-
co), Dermatologia (três) e Ge-
nética Médica (duas).

Para o pré-requisito de Aces-
so Direto, há também vagas em
áreas como  Homeopatia
(duas), Medicina do Tráfego
(duas), Neurocirurgia (uma),
Neurologia (duas), Obstetrícia
e Ginecologia (três), Oftalmo-
logia (sete), Ortopedia e Trau-

matologia (quatro), Otorrino-
laringologia (três), Pediatria
(seis) e Patologia (duas). Com
outros pré-requisitos, há vagas
para especialidades como Ci-
rurgia Plástica, Cirurgia Torá-
cica, Hepatologia, Neonatolo-
gia, Pneumologia, Reumatolo-
gia e Urologia.

No dia 20 de janeiro, será re-
alizada a prova objetiva. Para
especialidades com Acesso Di-
reto, as disciplinas serão Clí-
nica Médica (20), Cirurgia
Geral (20), Pediatria (20),
Obstetrícia e Ginecologia (20)
e Medicina Preventiva e Soci-
al (20). Para especialidades
com outros pré-requisitos se-
rão 50 questões sobre a espe-
cialidade da inscrição.

Foi publicado no Diário Ofi-
cial da União da última terça-
feira, dia 20, o resultado final
da prova discursiva do concur-
so para o Ministério Público da
União (MPU). A consulta pode
ser feita na FOLHA DIRIGIDA
Online. O exame foi aplicado
apenas para o cargo de analista
de Direito.

O MPU também publicou a
convocação para a avaliação
biopsicossocial dos candida-
tos que se declararam com de-
ficiência. Também foi divul-
gada a chamada para os ins-
critos na cota para negros, para
o procedimento de verifica-
ção da condição de concorrên-
cia declarada.

MPU divulga resultado da
prova discursiva do concurso

RRRRREALIZAÇÃOEALIZAÇÃOEALIZAÇÃOEALIZAÇÃOEALIZAÇÃO     | Avaliação foi aplicada para cargo de analista

No estado do Rio,
231 textos foram
corrigidos. Mínimo para
aprovação é 20 pontos

As provas discursivas foram
aplicadas, no dia 21 de outubro,
para candidatos ao cargo de
analista em Direito. Os concor-
rentes tiveram que fazer uma re-
dação – texto dissertativo – so-
bre o tema Legislação aplicada
ao MPU e ao CNMP, com no má-
ximo de 30 linhas. O exame, de
caráter eliminatório e classifi-
catório, teve valor de 40 pontos.

Somente foram corrigidas as
redações dos candidatos habi-
litados na prova objetiva. Em
todo o Brasil, foram avaliados
3.990 provas discursivas. Des-
se total, 231 foram de candida-
tos do Rio de Janeiro, o tercei-
ro com mais textos corrigidos.
Brasília foi o estado com mais
provas avaliadas, com 2.176.

A avaliação discursiva foi cor-
rigida quanto à apresentação,
estrutura textual, desenvolvi-
mento do tema (nota relativa ao
domínio do conteúdo - NC). Foi

considerado aprovado no exa-
me discursivo quem obteve nota
20 pontos.

O Ministério Público da
União oferece, neste concurso,
47 vagas imediatas. Também
haverá formação de cadastro de
reserva para admissões ao lon-
go do prazo de validade da se-
leção. No total, foram registra-
das 264.924 inscrições.

O destaque do concurso foi o
cargo de técnico de administração,
que exigiu apenas o ensino mé-
dio completo. Foram contabiliza-
dos 191.045 concorrentes para as
11 vagas imediatas. Isso representa
a relação candidato/vaga de
17.367 para as contratações ime-
diatas. A carreira de analista em
Direito, que teve como pré-requi-
sito nível superior na área, con-
tou com 73.879 candidatos.

SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br

SERVIÇO
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Edital: www.folhadirigida.com.br e
www3.fab.mil.br/
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Inscrições: Serep-RJ - Av. Marechal
Fontenelle, nº 1.200, Campos dos
Afonsos, Realengo, Rio de Janeiro-RJ.
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Pós-graduação é diferencial para servidores
QQQQQUUUUUALIFICAÇÃOALIFICAÇÃOALIFICAÇÃOALIFICAÇÃOALIFICAÇÃO     | Para especialistas, percebe-se cada vez mais a procura, por parte dos servidores púbicos, por cursos de pós-graduação

Cursos na área
de Direito costumam
despertar mais
atenção dos servidores

Não há dúvidas que para ser
classificado em um concurso é
preciso muita dedicação e estu-
do. No entanto, ao ingressar na
Administração Pública é funda-
mental que os servidores tam-
bém procurem se qualificar ao
máximo para desempenhar
cada vez melhor a sua função e
prestar um serviço de qualida-
de à população.

Nesse sentido, na visão de es-
pecialistas, percebe-se cada vez
mais a procura, por parte dos ser-
vidores púbico, por cursos de pós-
graduação, sobretudo aquelas
com foco em Direito. Mas a
quais fatores se devem esse in-
teresse? Na visão do juiz federal
Marcelo Tavares, que é doutor em
Direito Público pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janei-
ro (Uerj), há, pelo menos, três
razões para isso.

“Os cursos de pós-graduação
qualificam melhor os servido-
res para o desempenho das fun-
ções, permitem progressão fun-
cional e aumento remunerató-
rio pela percepção de adicional
correspondente, que varia de
acordo com o nível da titula-
ção”, explicou.

Também juiz federal e mestre
em Justiça Administrativa pela
Universidade Federal Fluminen-
se (UFF), Mauro Lopes diz que
as mudanças pelas quais a Admi-
nistração Pública vem passando
fazem com que os servidores pro-
curem cada vez mais se qualifi-

car e, por isso, muitos buscam
cursos de pós-graduação.

“A Administração, de uma ma-
neira geral, tem deixado de lado
aquele antigo e conhecido viés
burocrático e atuado de forma
mais gerencial, com estipulação
de metas, cobrança de resulta-
dos e realização de avaliações
quanto ao desempenho de seus
servidores. Sendo assim, eles
precisam se qualificar profissi-
onalmente para poder concor-
rer a promoções e outros bene-
fícios”, afirma o magistrado.

Para Mauro Lopes, quando o
servidor opta por fazer uma pós-
graduação, os benefícios dessa
decisão são amplos, atingindo
inclusive a própria sociedade.
“Além de viabilizar a obtenção
de avanços e vantagens profis-
sionais, a pós-graduação agrega
conhecimento ao servidor sobre
sua área de atuação, conferindo-
lhe uma nova perspectiva do seu
dia a dia profissional. Isso pos-
sibilita, por exemplo, a imple-
mentação de mudanças labo-
rais que tornam o trabalho mais
simples e proveitoso. É um be-
nefício tanto para o profissional
quanto para o público.”

Os cursos de pós-graduação
mais procurados, na visão de es-
pecialistas, são aqueles ligados
à área de Direito. E não é ape-
nas por servidores que atuam
em órgãos das áreas Judiciária
ou de Segurança Pública. Pessoas
dos mais variados setores do
serviço público buscam conhe-
cimentos jurídicos. O procura-
dor federal da Advocacia Geral
da União (AGU), Irapuã Beltrão,
explica o porquê.

“Viver na Administração Pú-
blica é viver em constante con-

tato com o mundo do direito e
as questões jurídicas. Tudo na Ad-
ministração Pública vira um pro-
cesso administrativo e é cercado
por regras, princípios e normas
jurídicas de todo o tipo. Mesmo
quem não está em funções tipi-
camente da área da Justiça aca-
ba sendo um pouco conhecedor
disto e precisa efetivamente ter
um conteúdo mínimo de infor-
mações jurídicas”, disse Irapuã
Beltrão, que também é professor
universitário e de cursos de ex-
tensão e pós-graduação, em ins-
tituições como Fundação Getú-
lio Vargas (FGV), Ibmec e Esco-
la da Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro (Emerj).

Entre as pós-graduações mais
procuradas por servidores está
a de Direito Administrativo, so-
bretudo por aqueles que lidam
com compras e contratações no
serviço público, como destaca o
juiz federal Mauro Lopes. O ma-
gistrado explica que aqueles que
comandam esse processo e co-
metem algum deslize, ainda que
técnico, poderão sofrer sanções
de cunho administrativo, civil
e até mesmo penal.

“Para que funcione adequada-
mente, qualquer órgão público
precisa de insumos como papel,
caneta, mesa, cadeira, computa-
dor, dentre outros itens conside-
rados básicos para desempenho
de suas atividades. O conheci-
mento jurídico para realização
do procedimento licitatório é de
extrema importância, já que o
servidor pode acabar responsa-
bilizado por falhas, sem abstra-
ção de um eventual prejuízo aos
cofres públicos. Isso mostra
como é importante estar devida-
mente qualificado para a tarefa.”

Conhecimentos em Direito são vitais
para servidores da Justiça e Segurança

Se conhecimentos em Direi-
to são importantes para as ativi-
dades diárias de servidores das
mais variadas áreas, o que dizer
então para aqueles que atuam es-
pecificamente em órgãos da Jus-
tiça e da Segurança Pública? Na
visão de especialistas, cursar uma
pós-graduação na área tornar-se
praticamente indispensável, so-
bretudo para aqueles que aspiram
uma ascensão profissional.

“Tudo na administração públi-
ca acaba tendo contato com o
mundo jurídico. Tal fator será ain-
da maior se forem cargos nos tri-
bunais que, além das questões ti-
picamente administrativas, ain-
da vai exigir um contato direto
com os processos do judiciário.
O mesmo vale para aqueles que
atuam área de Segurança. Certa-
mente, os conhecimentos da área
Penal e Processual são fundamen-
tais, especialmente se trouxerem
bons conhecimentos práticos e
de situações do mundo concre-
to”, apontou Irapuã Beltrão.

O juiz Mauro Lopes destaca
que os servidores de tribunais de-
sempenham atividades, via de

regra, diretamente ao universo
jurídico. Por isso, segundo ele,
quanto maior o conhecimentos
da matéria, mais fluido, dinâmi-
co e produtivo será o trabalho
do profissional. “Além de con-
ferir visibilidade positiva ao ser-
vidor, certamente influirá em
promoções e na seleção para o
exercício de funções comissio-
nadas, com o correspondente in-
cremento na remuneração.”

Para aqueles que trabalham do
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) e no Tribunal Regional Elei-
toral (TRE), Mauro Lopes reco-
menda a realização de pós em
Direito do Trabalho e Direito Elei-
toral, respectivamente.

“Uma pós-graduação em Di-
reito Constitucional, indepen-
dentemente do tribunal em que
o servidor atua, é de grande re-
levância. A Constituição Fede-
ral comanda o ordenamento ju-
rídico e, em última análise, or-
dena as ações de todos os ser-
vidores públicos. O mesmo vale
para o Direito Administrativo,
que guia o servidor quanto a sua
atuação administrativa”, reco-

mendou o magistrado.
Na área de Segurança Pública,

a formação em direito tem dei-
xado de ser um diferencial, na
visão do juiz Mauro Lopes. Segun-
do ele, cada vez mais ela vem se
revelando propriamente um re-
quisito. O magistrado cita como
exemplo os concursos para oficiais
da Polícia Militar do Rio de Janeiro
e de Minas Gerais, que hoje exi-
gem o bacharelado em Direito dos
candidatos.

“Ainda que tal requisito não es-
teja presente em todas as seleções
dessa natureza, os profissionais da
área, independente do órgão em
que atuam, devem ter amplo co-
nhecimento dos direitos e deve-
res dos cidadãos, bem como das
garantias que ostentam e dos limi-
tes de suas atribuições, para que
possam exercer adequadamente
suas atividades. Nesse aspecto, cer-
tamente as pós-graduações mais
indicadas são aquelas voltadas para
o Direito Constitucional e para o
Direito Penal, já que ambas abra-
çam o estudo de matérias de co-
nhecimento exigido dos profissi-
onais da segurança pública.”

Cursos de pós-graduação podem ajudar
a abrir novas portas no serviço público

Qual servidor que não quer
crescer profissionalmente e ob-
ter incremento salarial? Na mai-
or parte das vezes, aquele que se
dedica a fazer uma pós-gradua-
ção acaba sendo mais valoriza-
do, como explica a promotora de
Justiça, Cláudia Barros.

“Via de regra, no serviço públi-
co, o servidor que faz uma pós-
graduação recebe uma gratificação
por qualificação. Além da possibi-
lidade de exercer melhor sua ati-
vidade, esse incremento salarial é
um fator a mais de estímulo para
que o servidor busque uma quali-
ficação. Além disso, abre portas
para ele vir a ocupar cargos de
chefia e de comissão”, disse.

O juiz Mauro Lopes chama
atenção para o fato de as regu-
lamentações dos planos de car-
reira, de um modo geral, ofere-
cerem diversas oportunidades
de ascensão profissional, a de-
pender não só da formação, mas
também da qualificação profis-
sional. A consequência disso é
um incremento remuneratório.

“A realização de uma pós-gradu-
ação, além de ser uma excelente
forma de qualificação profissional,
traz benefícios consideráveis que
se refletem sobre o vencimento
básico do servidor. A título de
exemplo, a Lei 11.416/2006, que
institui o Adicional de Qualifica-
ção (AQ) para os servidores do

Judiciário Federal, concede bene-
fícios consideráveis aos servidores
que realizam cursos de pós-gradu-
ação, com acréscimos que podem
chegar a 12,5%. É uma vantagem
atraente, do ponto de vista finan-
ceiro”, ilustra o magistrado.

O procurador da AGU, Irapuã
Beltrão, ressalta que o servidor, ao
decidir fazer uma pós-graduação,
deve aliar o estímulo financeiro e
o título obtido a uma boa qualifi-
cação. “Já que o servidor público
vai dedicar seu tempo para uma
pós graduação deve buscar mais do
que simplesmente o título, agre-
gando isto a um curso de boa qua-
lidade para lhe trazer também in-
formações e conteúdo relevante.”

Transição no governo
federal (2018-2019)

lá! Tudo bem com você?
O Brasil vive uma transição oficial no go-

verno federal e, como parte desse proces-
so, o Ministério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão (MP) finalizou em no-
vembro de 2018 o documento “Transição
de governo 2018-2019: informações estra-
tégicas”, dividido em quinze capítulos ou te-
mas.

Segundo o MP, são “temas estruturantes
e grandes desafios a serem enfrentados pela
nova equipe de Governo quanto às princi-
pais decisões sob competência do Ministé-
rio do Planejamento (...)”. Além disso, “com-
põem um documento estratégico, prepara-
do para subsidiar o processo de Transição
de Governo 2018-2019 de forma transpa-
rente e republicana, num compromisso com
a institucionalidade do Estado brasileiro”.

Independentemente de como você votou,
recomendo ler o documento ou pelo menos
escolher capítulos de seu interesse. Sugiro
isso porque há dados e informações que
podem ser úteis para formular ou reformu-
lar opiniões favoráveis ou contrárias sobre
diversos assuntos. Os capítulos são estes:
�1. Reformas e Orçamento;
�2. Regra de Ouro;
�3. Reformas Microeconômicas;
�4. Plano Plurianual e Estratégia Nacional;
�5. Estruturas e Modelos Organizacionais;
�6. Per fil da Força de Trabalho;
�7. Remuneração de Servidores;
�8. Centralização das Atividades de Ges-
tão;
�9. Gestão do Patrimônio;
�10. Governo Digital;
�11. Investimentos Prioritários;
�12. Concessões e Parcerias;
�13. Perspectivas das Estatais;
�14. Privatização da Eletrobrás;
�15. Organismos Internacionais.

Como cidadãos, todos os temas acima
(e muitos outros que não estão na lista) nos
afetam e nos interessam de alguma forma.
E como servidores públicos em par ticular,
nem preciso chamar a atenção para os itens
1, 6, 7 e outros.

Traremos em breve trechos do documen-
to, de modo a tratar sobre alguns dos as-
suntos da lista. Apenas para ir aquecen-
do os tamborins, aqui vai uma brevíssima
transcrição do Texto 7 (Situação remune-
ratória dos servidores públicos federais):
“A massa salarial do setor público brasi-
leiro atingiu 13,1% do PIB em 2015, su-
perando Por tugal e França, que registra-
vam massas salariais mais altas que o
Brasil há uma década. Países como a Aus-
trália e os EUA, possuem massas salari-
ais consideravelmente menores (cerca de
9% do PIB), ao passo que o Chile, uma
nação latino-americana de renda média,
gastou somente 6,4% do PIB”.

Repercutiu recentemente também em
muitos outros veículos de mídia um outro
trecho do mesmo documento: “Os altos
níveis de gastos são impulsionados pe-
los altos salários dos servidores públicos,
e não pelo número excessivo de ser vido-
res. Isso se verifica principalmente na esfera
federal, onde os salários são significati-
vamente mais altos que aqueles pagos a
servidores dos governos subnacionais, ou
a trabalhadores em funções semelhantes
no setor privado.”

A íntegra do documento (com 176 pági-
nas) está neste link seguro e encur tado:
https://bit.ly/2FmKEne

São temas impor tantes em cenários de
incertezas, que poderão desafiar de forma
mais incisiva o novo governo e toda a soci-
edade – e esta Coluna e esta FOLHA DIRI-
GIDA vão te deixar bem informado através
de vários outros detalhes, é claro. For te
abraço e até breve. J

O
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INSS: confira nota de corte do
técnico no concurso de 2015

CCCCCONCURSOONCURSOONCURSOONCURSOONCURSO     PPPPPAAAAAUTUTUTUTUTAAAAA     | Autarquia aguarda autorização para abrir 7.888 vagas

Na Região
com maior oferta, a
classificação exigiu
101 de 120 pontos

(continuação do artigo inici-
ado na edição nº2.716)

4 – A Importância do Ambi-
ente

O ambiente é algo extrema-
mente importante para se ter
sucesso nos estudos, principal-
mente com pessoas que cos-
tumam se distrair com facilida-
de. Por isso, escolha um local
que seja tranquilo, silencioso,
bem iluminado e que tenha es-
trutura para que possa perma-
necer por várias horas estudan-
do de forma confortável.

Se na sua casa não for possí-
vel, procure por bibliotecas públi-
cas ou de universidades, muitas
oferecem, inclusive, internet gratuita para pesquisa. Por falar nisso,
mantenha o celular longe da mesa e, de preferência, no silencioso.
A ideia é manter o foco nos estudos, você poderá verificar suas liga-
ções e mensagens durante as pausas que fizer para descansar.

5 – Defina Metas
Além do planejamento em relação aos horários, é importan-

te estipular algumas metas para cada dia de estudo. Elas podem
ser relacionadas aos conteúdos como, por exemplo, estudar
uma determinada quantidade de matérias ou páginas em um
mesmo dia. Essa técnica também é válida para listas de exer-
cícios, pois ajudam a manter a organização.

Vale lembrar que é importante definir metas realistas, para
que elas te ajudem a se organizar e sirvam como motivação
para que continue. Estipular uma grande quantidade de conteú-
dos para estudar em um mesmo dia pode ter o efeito contrário,
pois, se não conseguir, acabará se desmotivando. Então, tenha
sabedoria e defina suas metas de estudo de forma inteligente.

6 – Cuide da Sua Mente
Em uma rotina de estudos a mente é a parte que mais se

esforça, então é necessário cuidar bem dela. Isso inclui fazer
pausas de cerca de 15 minutos para descansar após duas ou
três horas de estudo e encontrar formas de relaxar para se manter
firme em seu propósito. A prática de exercícios físicos é uma
ótima maneira de descansar a mente e fortalecer o cérebro.

Como durante uma rotina de estudos o tempo pode ser
curto, encontre atividades que possam ser realizadas duran-
te alguns minutos do seu dia. Uma caminhada ou corrida de
30 minutos, por exemplo, já irá te ajudar a relaxar e obter
mais energia para prosseguir. Manter o equilíbrio é indispen-
sável para se atingir os seus objetivos, então não descuide
da saúde procure se alimentar de forma saudável.

As técnicas de Coaching ajudam um indivíduo a sair do pon-
to A e chegar ao ponto B, então faça uso delas para estudar
com afinco e alcançar os seus objetivos. Ao colocar essas
dicas em prática você conseguirá se manter firme em relação
às suas metas e conseguirá estudar com muito mais ânimo
e foco e, claro, conquistar os resultados extraordinários que
sonha e merece ter. Bons estudos!

Caro leitor, até o nosso próximo bate-papo.

PAPO DE
ESPECIALISTAS

Cláudia Barbosa
Cláudia Barbosa é professora,

Professional Master Coach e
consultora especialista em

aprovação em provas e concursos

Como ter ânimo para estudar
e atingir os seus objetivos? (parte 2)

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

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

Cotas e a lição de Zumbi
Na última terça, 20 de novembro, comemoramos o Dia Naci-

onal da Consciência Negra. A data é uma justa homenagem a
Zumbi, descendente de guerreiros angolanos. Trazido a força para
o Brasil, foi criado por um religioso e, aos 12 anos de idade, já
dominava o Português e o Latim. Ainda jovem, assumiu a lideran-
ça da resistência antiescravagista no Quilombo dos Palmares.

E eis que muitos leitores e alunos me pedem insistentemente
para eu me posicionar sobre as chamadas “cotas raciais” em
concursos. Eu sempre resisti em fazê-lo, considerando os aspec-
tos ideológicos que cercam o tema.

Devemos primeiramente admitir que nós - todos nós - perten-
cemos a uma etnia. Portanto, somos suspeitos para tratar do
assunto.

Feita essa ressalva, ninguém há de negar a injustiça histórica
a que negros e índios foram submetidos. Por outro lado, queixam-
se os caucasianos que não escravizaram ninguém, e que não
podem pagar uma conta de seus antepassados.

Bem, conhecer e entender a História nos ajuda a evitar novas
injustiças. Mas foquemos o assunto no presente. Alguém de sã
consciência poderia dizer que não há preconceito racial no nosso
país? Claro que ainda há.

O que me preocupa é o sim-
plismo de quem pretende redu-
zir o tema ao preconceito racial,
como se não houvesse outros
preconceitos. Ora, leitores e lei-
tores de todas as etnias, credos,
idades, condição física ou soci-
al, são muitos os preconceitos
no Brasil.

O sistema de cotas, que pode
atenuar muitas injustiças, não
deve se limitar à questão raci-
al. E a grande lição neste sen-
tido vem exatamente do gran-
de líder Zumbi dos Palmares. Afi-
nal, qual era a etnia dos habi-
tantes daquela nação quilombo-
la? Engana-se quem pensa que
eram apenas afrodescendentes
escravizados. Ali eram abrigados
os oprimidos em geral, inclusi-
ve brancos e mestiços.

Contato: roberto.rvl@ig.com.br

Mais de um milhão de pes-
soas se inscreveram no último
concurso para o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS)
para técnico do seguro social,
realizado em 2016. A alta con-
corrência para o cargo, que exi-
ge apenas o ensino médio
completo, deve se repetir na
próxima seleção para ingresso
na autarquia, já solicitada ao
Ministério do Planejamento.

O instituto aguarda autori-
zação para abrir 7.888 vagas.
Desse número, 3.984 são para
técnico (nível médio;
R$5.186,79), 1.692 para ana-
lista (nível superior em áreas
que ainda serão informadas;
R$7.659,87) e 2.212 para pe-
rito (graduação em Medicina;
R$12.638,79). No orçamento
da União para 2019 não cons-
ta verba para concurso do INSS.
Mesmo assim, ele poderá ser
autorizado já que na verba
consta uma reserva técnica de
R$411 milhões para futuros
concursos do interesse do pró-
ximo presidente.

Para sair na frente, um dos
primeiros passos é ter uma es-
timativa de quantos pontos
podem ser necessários para
aprovação. Como o novo con-
curso ainda aguarda por au-
torização do governo federal,
a seleção anterior do INSS
pode ser um bom guia para os
estudos. Há dois anos, São
Paulo foi o estado que apre-
sentou o maior número de
vagas para técnico: 113. Des-
se quantitativo, apenas a ge-
rência de Sorocaba, localizada
a 87 quilômetros da capital,
ofereceu 20 vagas no concur-

so, sendo 17 de ampla concor-
rência.

O último convocado da lis-
ta geral para essa região fez 101
pontos na prova objetiva, cuja
pontuação máxima era de 120.
Como em outras localidades
pelo país, o número de vagas
foi menor, a tendência é que,
em boa parte deles, tenha sido
necessário fazer mais pontos
para conquistar uma vaga.

O edital, contudo, indicava
que seria preciso obter apenas
36 pontos para ficar entre os
aprovados. Ou seja, para con-
quistar uma vaga como técni-
co do instituto o candidato teve
que atingir pontuação 2,8 vezes
maior do que o mínimo exigi-
do. Além dos 36 pontos na prova
objetiva, o concorrente deveria
alcançar dez pontos em Conhe-
cimentos Básicos e 21 em Co-
nhecimentos Específicos.

O concurso para o INSS teve
oferta de 950 vagas, das quais

800 foram para técnico do se-
guro social (exigência de nível
médio completo) e 150 para
analista (com graduação em
Serviço Social). O instituto
convocou, até o término da
validade, em agosto deste ano,
apenas o quantitativo imedia-
to previsto no edital. O cadas-
tro de reserva não foi utiliza-
do, por falta de autorização do
governo.

Sem a possibilidade de cha-
mar mais aprovados no con-
curso, o órgão carece de novos
servidores. O número de apo-
sentadorias, por exemplo, au-
menta a cada mês. Um total de
4.224 profissionais do INSS
passaram para a inatividade,
desde agosto de 2016, ano do
último concurso, até setembro
de 2018.

Desse total, 299 aposentaram-
se de agosto a dezembro de 2016.
Em 2017, passaram para a ina-
tividade 2.103 servidores, nú-

mero que foi de 1.912 até setem-
bro de 2018. Os dados são do
Painel Estatístico de Pessoal
(PEP), do governo federal.

Outro dado preocupante é
que, de acordo com o próprio
instituto, outros 16 mil servi-
dores já reúnem condições ne-
cessárias para entrar com o pe-
dido de aposentadoria, a par-
tir de janeiro de 2019. Com um
possível avanço de discussões
sobre a Reforma da Previdên-
cia, a tendência é que aumen-
te o ritmo de procura de efeti-
vos pela inatividade.

Uma das principais consequ-
ências da falta de concurso para
suprir esse déficit é a precariza-
ção dos serviços prestados pelo
INSS. Hoje população é obriga-
da a esperar mais tempo para
conseguir a concessão de apo-
sentadoria, auxílio-doença ou
salário-maternidade. Há quem
espere até seis meses para con-
seguir um desses benefícios.

Com grande carência de pessoal, o INSS quer realizar concurso para o preenchimento de 7.888 vagas

“Em uma rotina de
estudos a mente é a
parte que mais se
esforça, então é
necessário cuidar
bem dela. Isso inclui
fazer pausas de
cerca de 15 minutos
para descansar após
duas ou três horas
de estudo e encontrar
formas de relaxar
para se manter firme
em seu propósito”

“O que me preocupa
é o simplismo de
quem pretende
reduzir o tema ao
preconceito racial,
como se não
houvesse outros
preconceitos. Ora,
leitores e leitores de
todas as etnias,
credos, idades,
condição física ou
social, são
muitos os
preconceitos no
Brasil

Site: www.claudiabarbosa.com.br; E-mail: edu.cbpletras@gmail.com; Facebook:
www.facebook.com/claudiaidioma; Instagram: https://www.instagram.com/
edu.cbpletras; LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claudiabarbosa

SSSSSEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇA     |

PRF: edital para
500 vagas passa
por revisão final

O edital do concurso para 500
vagas da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) está praticamente
pronto e passa por revisão final.
A previsão, passada por fonte li-
gada ao Ministério da Seguran-
ça Pública, é que o documento
seja divulgado entre a próxima
segunda, dia 26, e sexta, dia 30.

As inscrições deverão ser aber-
tas na primeira semana de de-
zembro, por meio do site do
Cespe/UnB. A taxa ainda não foi
divulgada, mas é muito prová-
vel que seja valor similar à do
concurso da Polícia Federal
(PF), que foi de R$180.

As 500 vagas serão destina-
das ao cargo de policial rodo-
viário, que é aberto a candida-
tos com idade entre 18 e 65
anos, que possuam formação su-
perior em qualquer área e te-
nham carteira de habilitação a
partir da categoria B. A remune-
ração inicial do policial rodo-
viário federal é de R$9.931,57
em 2018 e passará para
R$10.357,88 em 2019. Os valo-
res já incluem o auxílio-alimen-
tação, que atualmente é de
R$458.

A PRF não deu ainda detalhes
sobre o concurso, mas a tendên-
cia é que a estrutura da última
seleção, realizada em 2013, seja
mantida. Na época, a prova ob-
jetiva foi 120 questões, distri-
buídas peloas seguintes disci-
plinas: Português; Matemática;
Noções de Direito Constitucio-
nal; Ética no Serviço Público;
Noções de Informática; Noções
de Direito Administrativo;
Noções de Direito Processual
Penal; Legislação Especial; Di-
reitos Humanos e Cidadania;
Legislação Relativa ao DPRF; e
Física Aplicada à Perícia de Aci-
dentes Rodoviária.

No mesmo dia da prova ob-
jetiva, os candidatos também fi-
zeram uma Redação. A seleção
contou ainda com este de capa-
cidade física, exame de saúde,
avaliação psicológica, investi-
gação social e (ou) funcional,
avaliação de títulos e curso de
formação.

Se o edital do concurso for
mesmo divulgado até o final
deste mês, conforme previsto,
a tendência é que as provas da
primeira etapa ocorram até o
final de fevereiro.
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Aprovados em concurso aguardam
chamado para trabalhar na SMTR
����� Olá! Gostaria de
saber a quantas anda o
concurso para a Secre-
taria Municipal de
Transportes do Rio de
Janeiro (SMTR). O
concurso está parado
desde a época em que
o atual prefeito entrou.
A última notícia que se
teve é de que o concur-
so foi prorrogado. Gos-
taria de saber mais de-
talhes, uma vez que há
muitas secretarias precisando de agente de administração, tendo can-
didatos aprovados no cadastro de reserva, aguardando serem chamados,
que podem ser aproveitados em qualquer secretaria da prefeitura.
Diana Aparecida - via e-mail

Olá, Diana! Realmente, a validade desse concurso está prorrogada até
março de 2020 e, infelizmente, as notícias não são boas. O atual pre-
feito do Rio de Janeiro ainda não realizou um concurso sequer desde a
sua entrada, no dia 1º de janeiro de 2017. O único em pauta, no momen-
to, é o para gari da Comlurb. Mas isso é uma outra história. E tudo sob
a justificativa da Lei de Responsabilidade Fiscal. É claro que falta pes-
soal na área de apoio em várias outras secretarias, mas não há possi-
bilidade de remanejamento ou contratação por outras pastas do pessoal
que acabou ficando no cadastro de reserva do concurso para a SMTR.
O negócio é você se preparar para algum outro concurso estadual ou
federal, enquanto as coisas na cidade do Rio não voltam ao normal.

Polícia Civil sem redação
e com cadastro de reserva
����� Estou querendo me preparar para prestar o próximo concurso para
a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e gostaria de dirimir duas
dúvidas. Houve prova de redação no concurso anterior? O concurso deixou
algum cadastro de reserva?
Juliano Santos - via e-mail

Oi, Juliano! Se você realmente deseja ingressar na Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro, não perca tempo. Comece, agora mesmo, os seus
estudos. Antecipe-se ao edital. Quanto mais tempo você estudar, melhor
para você. Quanto às suas dúvidas, saiba que não foi pedida redação nos
últimos concursos para a corporação. Isso, no entanto, não garante que
não possa ser pedida agora. Mas o fato de nunca ter sido pedida, mostra
uma tendência para o próximo. Quanto à outra dúvida, podemos informar
que sempre tem cadastro de reserva, além das vagas iniciais para pre-
enchimento imediato. É que sempre há a possibilidade de ampliar o
quantitativo, já que o déficit de pessoal é muito elevado, o que aumenta
as possibilidades de quem está bem preparado. Por isso, não há tempo
a perder. Inicie imediatamente a sua preparação. A hora é agora!

editorial
Servidores?

m reunião com o presidente eleito, os futuros gover-
nadores dos estados e do Distrito Federal, mais uma

vez de pires na mão - e nem começaram, ainda, suas
administrações -, já foram pedir socorro ao governo fede-
ral. E o que eles estão pedindo? A flexibilização da esta-
bilidade do funcionalismo. Tudo porque as despesas com
pessoal, em vários casos, ultrapassam o limite de 60% da
receita, em flagrante desrespeito à Lei de Responsabilida-
de Fiscal. Mas, por que, quem tem que pagar a conta pelas
más administrações são logo os servidores?

É impressionante como nunca se fala em acabar, de uma
vez por todas, com os cargos comissionados. Aí, a grande
maioria – quase a totalidade dos políticos – não tem o
menor interesse. Afinal de contas, isso acabaria com a
oportunidade de apadrinhamentos, de colocação de
amigos, filhos de amigos, parentes, de “negociação” com
aliados políticos. Acabamos de ver, aqui, no Estado do
Rio de Janeiro, o que acontecia no Detran – sempre acon-
teceu – e em outras empresas públicas, loteadas para atender
interesses particulares e escusos.

Está mais do que na hora de os nossos governantes
começarem a administrar pensando, de fato, na popula-
ção, que é quem paga seus salários. É preciso administrar
pensando no bem comum. É necessário dedicação, altru-
ísmo e trabalho. E na primeira oportunidade o que eles
propõem? Levantar a possibilidade de demissão dos ser-
vidores concursados. Esses, que se prepararam e se sub-
meteram a provas para conquistar o emprego, e têm essa
estabilidade garantida pela Constituição Federal.

E por que isso foi criado? Para impedir quem em toda
troca de governo fosse feito um verdadeiro massacre con-
tra os servidores. Isso garante que, independentemente
da cor partidária, haja justiça, que o funcionário público
não seja punido porque “torce” pelo partido A ou pelo
partido B. Podemos garantir que, se bem administrados,
em vez de pensar em demitir, muitos desses estados terão
todas as condições de fazer concursos e contratar mais
pessoal.

Que eles – os governadores – se juntem, que briguem
por melhores condições para administrar seus estados,
que exijam uma distribuição mais justa dos recursos fe-
derais vindos dos impostos, mas que não queiram culpar
os servidores pelas mazelas causadas por seus antecesso-
res. Quando concorreram aos cargos, nas eleições, já sa-
biam os pepinos e abacaxis que encontrariam. Agora, que
mostrem suas competências e resolvam os problemas. Os
servidores concursados são, com certeza, os menos cul-
pados dessa situação.

Ninguém pensa em demitir comissionados, assim como,
até hoje, pasmem, não há uma lei regulando a realização
dos concursos públicos, determinando prazo para publi-
cação do edital, para as inscrições, para a realização das
provas, para a divulgação dos resultados, para a convoca-
ção dos aprovados. Tem gente que larga um emprego para
se dedicar aos estudos, passa, consegue a vaga e demora
a ser chamado. E como essa pessoa vai viver até o admi-
nistrador público decidir que está na hora? Queremos,
isso sim, mais respeito aos servidores.

E
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ração? Você chegou a começar a batalhar por
esse sonho algum dia, mas desistiu pelo cami-
nho, simplesmente abandonou tudo? O seu sonho
era passar naquele concurso que você tanto
desejou por muito tempo e por algum motivo
acabou deixando de lado?

Quantas perguntas, não? Entretanto uma outra
pergunta que você deveria fazer para você mesmo
é a seguinte: se você não tivesse abandonado
esse objetivo e tivesse persistido, como seria
a sua vida hoje? No longo prazo, qual o efeito
do alcance de uma decisão sua, tomada hoje,
enquanto lê essas linhas, de elevar os seus
padrões e passar a viver perseguindo tais pa-
drões?

Você já parou para pensar que o que mais
importa não é aquilo que fazemos de vez em
quando, mas sim o que fazemos de forma
contínua, todo santo dia?

É isso que determina o que somos e o que
seremos: nossas decisões. No exato momento
que você decide uma coisa, seu destino muda,
pois esse é o passo mais importante!

Não são nossas condições de vida que deter-

minam nosso destino. Não se esqueça: são
nossas decisões! Seu passado não determina
seu futuro. E o mais importante é decidir e
entrar em ação.

Você já percebeu, tomando como exemplo a
sua própria experiência de vida, em algum
momento, a força de uma simples decisão
seguida de uma ação imediata, recheada de
uma enorme convicção de que você está fazen-
do o correto?

Tomar decisões pode ser difícil? Sim, pode,
principalmente se você está desacostumado a
fazer isso. Mas uma boa notícia é que tomar
decisões é algo exercitável, assim como fazer
musculação. Isso significa que quanto mais
decisões você tomar, melhor vai ficar em to-
mar decisões. É questão de treino. Não so-
mente de acerto, mas principalmente de er-
ros. Cada decisão errada serve de aprendizado
para melhoria contínua e base para novas to-
madas de decisões.

Portanto, não se abale diante de um aparen-
te “fracasso”, pois ele é a base para a sua
próxima vitória. Uma reprovação pode ser
dolorosa, mas nunca deve ser encarada como

um evento terrível.
O que importa é a
nossa interpretação
sobre esses even-
tos. Os campeões
pensam desta ma-
neira.

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.mentalid
adeconcurseira.com.br
Se desejar partici-
par das Palestras “Acelerando a sua Aprovação!”,
uma espécie de Mentoria para concursos que eu
faço rotineiramente. Os participantes ganham
30 dias de orientação direta via WhatsApp comi-
go. Você estuda para concursos há alguns anos
e não passa? Está faltando alguma peça na sua
preparação? Quer iniciar seus estudos sem per-
der 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

DPE-RJ: déficit maior reforça
necessidade de novo concurso

DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE     | Cargo de técnico exige só ensino médio. R$4.038 mensais

Entre as opções de concurso
em pauta no estado, o da área de
apoio da Procuradoria Geral do
Estado do Rio de Janeiro (PGE-
RJ) é, sem dúvida, um dos me-
lhores. São vários os atrativos da
seleção. Um deles é a remune-
ração inicial que, tanto para o
cargo de nível médio ou médio/
técnico quanto no que tem
como exigência de escolarida-
de o nível superior, é bem mai-
or que a média nacional dos
salários dos trabalhadores com
essas formações, segundo dados
calculados pelo IBGE.

As vagas serão para as carrei-
ras de técnico processual, no
nível médio; técnico contábil e

IIIIINCENTIVNCENTIVNCENTIVNCENTIVNCENTIVOOOOO     | Para o nível médio, ganhos são 165% superiores aos pagos, em média, no país

PGE-RJ: remuneração acima da
média nacional é um dos atrativos
Novo concurso da
Procuradoria já foi
autorizado. Próximo
passo é definir banca

técnico de sistemas de métodos,
no médio/técnico; e analista, no
superior. Nas três primeiras fun-
ções, o ganho mensal é o mes-
mo, de R$4.542. No entanto, a
média nacional dos salários de
trabalhadores que têm o antigo
2º grau é de R$1.716. Logo, a re-
muneração da PGE-RJ é 165%
superior à média nacional.

Já a média nacional dos ren-
dimentos do nível superior é de
R$5.189. Mas, na procuradoria,
a remuneração atual paga é 23%
superior à da média brasileira:
R$6.382, inicialmente. E além
dos ganhos iniciais, o órgão tam-
bém propicia aos servidores que
se enquadram nas condições o
adicional por titulação. Com
isso, eles podem receber até
R$5.676 mensais (em cargos de
nível médio) ou R$7.516 (nos
de nível superior).

Após receber a autorização do

governador Luiz Fernando Pe-
zão para abrir o concurso, a PGE
fluminense se concentrará agora
no processo de escolha da orga-
nizadora. A expectativa é que o
edital possa ser divulgado no
primeiro semestre de 2019. A
FGV havia sido definida como
a banca responsável por essa
seleção quando ela foi anunci-
ada, em 2016. Porém, como na
época o contrato não foi assina-
do, um novo processo será ne-
cessário.

Outro ponto que precisará ser
definido é se o edital terá vagas
imediatas ou se apenas visará à
formação de cadastro de reser-
va, assim como estava previsto
em 2016. Mas mesmo que só
haja o banco de reserva, o nú-
mero de aprovados que serão
chamados deverá ser alto, já que
o último concurso da área de
apoio da PGE-RJ foi realizado há

dez anos, o que evidencia gran-
de déficit de pessoal.

Em 2016, FOLHA DIRIGIDA
teve acesso ao projeto básico do
concurso. No documento, cons-
tava que, para analista, as espe-
cialidades contempladas seriam
Administração, Contabilidade,
Análise de Sistemas, Medicina,
Biblioteconomia, Comunica-
ção Social, Direito, Engenharia
e Arquitetura. Ainda não se sabe
se todas serão mantidas ou não.

Procurador — A PGE-RJ tam-
bém recebeu autorização para
abrir um concurso de procura-
dor, carreira que exige a gradu-
ação em Direito mais registro na
Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) e três anos de prática
forense. A remuneração vigen-
te desses profissionais é de
R$23.193. O número de vagas
da seleção ainda não foi anun-
ciado.

A carência de servidores da
área de apoio na Defensoria
Pública do Estado do Rio de Ja-
neiro (DPE-RJ) aumentou nos
últimos dias. Em 7 de novem-
bro, faltavam 149 profissio-
nais nos níveis médio, médio/
técnico e superior. Mas na úl-
tima atualização feita no Por-
tal da Transparência do órgão,
na segunda-feira, dia 19, o
déficit subiu para 151 profis-
sionais a menos.

Com isso, pelo menos 151
contratações poderão ser fei-
tas por meio do concurso já au-
torizado para a área de apoio
da DPE-RJ, ao longo do prazo
de validade da seleção, que de-
verá ser de dois anos, poden-
do dobrar.

O cargo de técnico médio,
que exige apenas o nível mé-
dio, já está confirmado na se-

Seleção também
terá vagas para cargos
que exigem nível
superior completo

leção. A tendência, inclusive,
é que essa seja a carreira onde
ocorra o maior número de
contratações. O salário inici-
al de R$3.553,62. Segundo a
Associação de Servidores da
DPE-RJ (Asdperj), o atual au-
xílio-alimentação do órgão é
de R$485. Com isso, a remu-
neração bruta mensal passa a
ser de R$4.038,62 mensais.

No nível superior, o con-
curso deverá abranger os car-
gos de técnico superior jurí-
dico, aberto a graduados em
Direito, e técnico superior es-
pecializado, para a qual há
possibilidade de que haja va-
gas para as áreas de Adminis-
tração, Biblioteconomia, Ci-
ências Contábeis, Desenvol-
vimento de Sistemas, Enge-
nharia de Agrimensura, En-
genharia Civil, Economia e
Psicologia.

Em ambas as carreiras, o
rendimento é de R$4.859,92
mensais, já incluindo o bene-
fício de alimentação. Para to-
das as funções, a carga de traba-

lho é de 40 horas semanais. As
contratações ocorrerão pelo re-
gime estatutário, que assegura
estabilidade no emprego.

FGV VAI APLICAR AS
PROVAS DO CONCURSO

O novo concurso será orga-
nizado pela FGV, mesma ban-
ca da seleção anterior do ór-
gão, aberta em 2014. O edital
poderá ser publicado, até mes-
mo, em dezembro, já que o ex-
trato de contrato da banca já
publicado.

A expectativa é que, até sex-
ta, dia 23, ocorra uma reunião
entre os representantes da
FGV e da DPE-RJ para come-
çar a definir detalhes do con-
curso, tais como oferta de va-
gas, cronograma, estrutura de
provas e programa.

Como a organizadora é a
mesma e o último concurso
aconteceu há quatro anos, é
muito provável que a estrutura
de provas seja mantida e que os
programas não sofram altera-

ções significativas.
No concurso de 2014, os

candidatos foram submetidos
somente a provas objetivas. No
nível médio, houve 70 pergun-
tas, enquanto que no superi-
or, 80, de Conhecimentos Bá-
sicos e Específicos.

Na função de técnico médio,
as disciplinas abordadas fo-
ram: Língua Portuguesa, Legis-
lação Institucional, Noções de
Informática, de Direito Cons-
titucional, Administrativo e
de Teoria Geral de Processo.
Para técnico superior especi-
alizado, as matérias foram
Português, Legislação Institu-
cional, Noções de Direito Ad-
ministrativo e Constitucional
e Conhecimentos Específicos.

Já a avaliação do técnico su-
perior jurídico constou de per-
guntas sobre Português e Le-
gislação Institucional, além
de Direito Administrativo,
Constitucional, Civil e Proces-
sual Civil, Penal e Processual
Penal, do Consumidor e da
Criança e do Adolescente.



7FOLHA DIRIGIDA
22 a 28 de outubro de 2018GERAL

Secretaria Estadual de Educação planeja reforçar seu quadro de professores

A convocação de aprovados
no concurso da Polícia Mili-
tar do Rio de Janeiro (PM-RJ)
foi uma das promessas de
campanha do governador
eleito, Wilson Witzel. Em
entrevista à FOLHA DIRIGI-
DA, ele disse que pretendia
chamar mais de três mil sol-
dados ainda em janeiro.

O novo chefe do executivo,
no entanto, voltou a afirmar
sua intenção de reforçar os qua-
dros da corporação, logo após
encontro com o interventor
federal na Segurança Pública
do Estado, general Braga Net-
to, na segunda-feira, 19. No
entanto, de acordo com Wit-
zel, a convocação de concur-
sados dependerá do aval da As-
sembleia Legislativa (Alerj).

Para que os policiais milha-
res de aprovados no concurso
da PM-RJ em 2014 sejam cha-
mados para o curso de forma-
ção, a Alerj deve aprovar o pro-
jeto do orçamento para o pró-
ximo ano que está em trami-
tação. A votação do texto final
pela Casa está prevista para o
dia 19 de dezembro.

“Pezão nos disse que já cha-
maram 500. Eles estão sendo
encaminhados para o centro de
recrutas. E esse foi o primeiro
momento. Até o final do ano,

Witzel volta a mostrar
interesse em convocar PMs

PPPPPOLÍCIAOLÍCIAOLÍCIAOLÍCIAOLÍCIA M M M M MILITILITILITILITILITARARARARAR|Expectativa é de novas chamadas em janeiro

Governador eleito
ressaltou que medida,
no entanto, depende
do orçamento de 2019

vou avaliar a questão orçamen-
tária, que está na Assembleia Le-
gislativa, inclusive para ser vo-
tada. Mas, há uma grande pos-
sibilidade de convocação ain-
da em janeiro”, disse Witzel.

Desde que entrou em vigor o
Regime de Recuperação Fiscal
do Rio de Janeiro, acordo feito
entre o governo estadual e a
União, o estado não pode rea-
lizar novas seleções públicas. As
exceções são para concursos
que objetivem diminuir a ca-
rência de servidores por aposen-
tadorias, mortes e exonerações
nos órgãos de Educação, Segu-
rança e Saúde. Com um deta-
lhe: os cargos vagos devem ser
contabilizados a partir de se-
tembro de 2017, quando o de-
creto começou a vigorar.

Em meados deste ano, o atual
governador do Rio, Luiz Fer-
nando Pezão, autorizou a con-
vocação de 1.381 aprovados no
concurso PM-RJ. As 800 pri-
meiras chamadas foram rea-
lizadas entre os meses de ju-
lho e setembro.

A última convocação dos as-
pirantes a soldados está pre-
vista para segunda quinzena
de novembro. O prazo foi de-
finido em reunião realizada
no dia 9 de outubro. Estiveram
presentes o secretário de esta-
do de segurança, general Ri-
chard Nunes, e Pezão.

Em seu governo, Witzel pre-
tende abrir concursos anuais
para os órgãos de segurança pú-
blica do estado, como a Polí-

cia Militar com oferta de mil
vagas. A realização de concur-
sos para a Polícia Civil tam-
bém está em seus planos.

Oficiais - O próximo concur-
so para a PM-RJ, no entanto, não
deve ser para soldados. Isto por-
que a corporação já iniciou os
preparativos de uma seleção para
o Curso de Formação de Ofici-
ais, que terá oferta de 37 vagas
para candidatos com curso de
graduação em Direito.

Os preparativos da seleção
encontram-se na fase de defini-
ção da empresa organizadora. A
mais cotada para ficar à frente
da seleção é a Fundação Ceperj,
pelo fato de que, por lei, a insti-
tuição tem preferência para or-
ganizar concursos para órgãos
e instituições vinculadas ao
Governo do Estado do Rio.

As vagas já foram autorizadas
pelo governador Luiz Fernando
Pezão. Os classificados iniciarão
carreira na PM com remunera-
ção inicial que, atualmente, é de
R$7.630 mensais. O edital deve
ficar para 2019.

Termina nesta sexta-feira,
dia 23, o prazo de inscrições no
processo seletivo para a Prefei-
tura de Rio das Ostras, cidade
localizada na Região dos Lagos.
A oferta é de 104 vagas, todas
no cargo de agente comunitá-
rio de saúde.

Podem participar candidatos
que tenham, como escolaridade
mínima, o ensino médio com-
pleto. Também é preciso residir
em uma das regiões para as quais
são ofertadas vagas, segundo ta-
bela que consta no edital.

O objetivo do processo seleti-
vo é compor de agentes comu-
nitários as equipes de Estratégia
de Saúde da Família – ESF, geri-
da pela Secretaria Municipal de
Saúde. Os selecionados terão sa-
lário inicial de R$ 1.014, além de
benefícios. Os contratos serão
no regime estatutário, com jor-
nadas de 40 horas semanais, em
turnos de oito horas diárias.

Rio das Ostras: inscrições
apenas até esta sexta, dia 23

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA|Seleção tem 104 vagas para agente comunitário

Para concorrer, é
preciso ter ensino
médio e morar na
Região onde há vagas

As inscrições são feitas de for-
ma presencial. Os interessados
precisam ir à sede administra-
tiva da Prefeitura de Rio das Os-
tras nesta quinta-feira, dia 22, ou
na sexta-feira, dia 23. O atendi-
mento é feito das 9h às 17h, e
não será necessário pagar nenhu-
ma taxa de inscrição.

Para fazer a inscrição, o can-
didato precisará levar original
e cópia dos seguintes docu-
mentos: carteira de identidade
civil ou militar, carteira de Tra-
balho, carteira profissional ou
carteira nacional de habilitação
(original e cópia); CPF; certifi-
cado ou declaração de conclu-
são do ensino médio; e compro-
vante de residência oficial, do
mês anterior ao da inscrição, em
nome do candidato ou decla-
ração, com firma reconhecida,
de duas pessoas, residentes na
área de abrangência, atestando
o local de residência do candi-
dato. No caso dos que desejam
concorrer às vagas para pesso-
as com deficiência, é necessá-
ria apresentação do original de
atestado médico comprovando
a deficiência.

A primeira fase do processo
seletivo é uma prova, marcada
para o dia 2 de dezembro. Os
participantes resolverão questões
de Português, História de Rio das
Ostras, Conhecimentos Especí-
ficos e sobre a Lei Federal 8080/
90 (legislação que regula, em todo
o território nacional, as ações e
serviços de saúde). O local e ho-
rário serão divulgados em breve.

Em caso de empate na nota
final, ficará com a melhor clas-
sificação o candidato que tiver
melhor desempenho nas seguin-
tes disciplinas, nessa ordem:
Conhecimentos Específicos, Lín-
gua Portuguesa, Lei n° 8.080/90,
Conhecimento sobre a História
de Rio das Ostras, maior idade e
maior número de filho. Os clas-
sificados na prova objetiva farão
um curso de formação. Esta é a
última etapa do processo seleti-
vo já que apenas os aprovados
poderão ser chamados para a
ocupação das vagas.

SERVIÇO
Sede administrativa da Prefeitura: Rua
Campo de Albacora, 75, Loteamento
Atlântico, Rio das Ostras

Começa nesta segunda-feira,
dia 26, o prazo de inscrições no
concurso para a Prefeitura de
Cambuci, cidade localizada na
Região Noroeste do estado do
Rio de Janeiro. A oferta será de
148 vagas, das quais 40 para ad-
missão imediata e 108 para for-
mação de cadastro de reserva
destinado à contratações ao
longo do prazo de validade da
seleção. Os classificados pode-
rão receber ganhos entre
R$935 e R$4.652,38, depen-
dendo do cargo.

As inscrições poderão ser fei-
tas até 21 de dezembro no site

Cambuci abre inscrições
para 148 vagas na segunda, 26

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA|São 40 vagas imediatas, além de formação de cadastro

Candidatos poderão
se inscrever pela
internet ou também no
posto presencial

do INCP, organizador, ou na
Biblioteca Municipal Poeta
Manoel Baptista, posto de aten-
dimento presencial. A taxa de
inscrição será de R$68 para car-
gos de nível médio e de R$90
para os de nível superior.

As 40 vagas imediatas são
destinadas ao cargo de médi-
co, em várias áreas. Entre as
ofertadas, estão: psiquiatra,
plantonista, intensivista,
anestesista, cirurgia geral, pe-
diatra e cardiologista. Já para
o cadastro de reserva, há opor-
tunidades para os níveis mé-
dio e superior.

Para nível médio, há duas
vagas para agente administra-
tivo e dez para motorista (ca-
tegoria D). Com nível médio/
técnico, há vagas para técnico
de enfermagem (20), técnico

em radiologia (quatro) e topó-
grafo (uma). As demais são para
nível superior. Entre os cargos
contemplados, estão: auditor
fiscal de tributos e renda, assis-
tente social, engenheiro civil,
enfermeiro, psicólogo e audi-
tor de controle interno (duas).

A seleção será realizada por
meio de prova objetiva, no dia
20 de janeiro. Serão aplicadas
dez questões de Português, dez
de Legislação Municipal e 20
de Conhecimentos Específicos
(20). A seleção terá validade de
dois anos, podendo dobrar.

SERVIÇO
Inscrições: www.incpconcursos.org.br
Posto de Atendimento:  Biblioteca
Municipal Poeta Manoel Baptista
(Avenida José de Souza Faria, s/n°,
Centro, ao lado da Rodoviária, em
Cambuci-RJ), nos dias úteis das 9h às
12h e das 13h às 16h

É possível que, além
das vagas imediatas,
sejam ocupadas as
1.350 de cadastro

EEEEEDITDITDITDITDITALALALALAL|Regras do concurso, para o cargo de professor I, estão em fase de aprovação e serão divulgadas em breve

Seduc-RJ: vagas imediatas e para cadastro

O concurso da Secretaria de
Estado de Educação do Rio de
Janeiro (Seeduc-RJ), que está em
fase de finalização do edital, trará
boas oportunidades para profes-
sor, com carga de 16 horas. Se-
rão ofertadas 1.720 vagas, sen-
do 370 para contratação e 1.350
em cadastro de reserva. O secre-
tário estadual de Educação do Rio
de Janeiro, Wagner Victer, já
destacou que, pela demanda da
rede, é importante que o cadas-
tro de reserva seja bem aprovei-
tado e que todos os excedentes

sejam convocados. Essa decisão,
no entanto, ficará a cargo do
próximo governo.

O número de oportunidades
contempladas no concurso foi
calculada com base no levanta-
mento das vacâncias por conta
de mortes, aposentadorias e exo-
nerações. Isso aconteceu depois
da assinatura do Regime de Re-
cuperação Fiscal, que ocorreu
em setembro de 2017.

“Todas as vagas do cadastro de
reserva foram pensadas dentro
de um planejamento de cresci-
mento. Porque estamos aumen-
tando a oferta em tempo inte-
gral. Com o acréscimo da carga
horária, por exemplo, de Mate-
mática e Português em 30%”,
declarou Victer, em entrevista
recente à FOLHA DIRIGIDA.

O secretário também infor-
mou, na mesma entrevista, que
a Secretaria de Educação reali-
zou o desligamento de profissi-
onais por acúmulo indevido de
matrícula na rede estadual. Por
causa disso, mais de mil profes-
sores assinaram a carta de exo-
neração. “Isso vai gerar uma
nova demanda, que, certamen-
te, será abraçada pelo cadastro
de reserva do concurso”, afir-
mou Victer. A seleção está sen-
do elaborada em conjunto com
a Fundação Ceperj, que foi es-
colhida como organizadora.

Além disso, de acordo com o
secretário Wagner Victer, gran-
de parte das oportunidades se-
rão destinadas a turmas de ní-
vel médio. A maior necessida-
de de pessoal é para lecionar as

disciplinas de Matemática, Fí-
sica, Sociologia e Filosofia.

O edital trará as vagas dividi-
das entre as disciplinas e região
por estado. “A pessoa fará a ins-
crição direta para esse local onde
deseja dar aula”, explicou, du-
rante a entrevista. A remunera-
ção para professor 16h é de
R$1.435,35, já contando com
auxílio-alimentação de R$160
e auxílio-transporte de R$96.

Os candidatos serão selecio-
nados por meio de prova obje-
tiva. Caso a prova tenha as mes-
mas disciplinas da aplicada no
último concurso, realizado em
2014, a avaliação será dividida
em três blocos. No total, foram
50 questões: o primeiro bloco
contou com dez de Língua Por-
tuguesa, o segundo teve dez de

Conhecimentos Gerais e Peda-
gógicos e, por fim, o último blo-

co foi constituído de 30 sobre
Conhecimentos Específicos.

Áreas: Vagas
Vagas para 
Deficientes 

Total 

ÁREA I –Localidades: 
Âncora ,Village Rio das Ostras, Mary Lago, Reduto da Paz, 
Terra Firme, Verdes Mares, Enseada das Gaivotas, Praia Mar 
e Claudio Ribeiro 

19 1 20 

ÁREA II -Localidades  
Cidade Beira Mar, Cidade Praiana e Jardim Miramar 

15 1 16 

ÁREA III –Localidades
Nova Esperança, Boca da Barra, Parque São Jorge, Liberdade 
e Novo Rio das Ostras 

19 1 20 

ÁREA IV -Localidades Núcleo Urbano de Rocha Leão 3 0 3 
ÁREA V -Localidades  
Núcleo Urbano do Mar do Norte e Balneário das Garças 

3 0 3 

ÁREA VI -Localidades Núcleo Urbano de Cantagalo 2 0 2 
ÁREA VII – Localidades
 Extensão do Bosque, Nova Aliança e Recanto 

11 1 12 

ÁREA VIII -Localidades   
Nova Cidade, Loteamento Gelson Apicelo, Loteamento 
Santa Helena e Loteamento Bosque da Figueira 

15 1 16 

ÁREA IX -Localidades 
Operário, Casa Grande, Peróba, São Cristóvão, Extensão Novo 
R.O., Residencial Camping do Bosque, Balneario Remanso, 
Village Sol e Mar, Parque Zabulão 

11 1 12 

TOTAL 98 6 104 

Quadro de vagas
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DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE     | Cargo de assistente em administração exige ensino médio completo e tem remuneração de R$2.904,96

UFF: 45 vagas para assistente. Nível médio
����� Administrador
Formação superior completa em Curso de Graduação em Administração, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Administração
e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Arquivista
Formação superior completa em Curso de Graduação em Arquivologia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro na Superintendência Regional do Trabalho
por meio de anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
����� Assistente Social
Formação superior completa em Curso de Graduação em Serviço Social, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Serviço Social
e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Auditor
Formação superior completa em Curso de Graduação em Economia ou Direito ou Ciências
Contábeis, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no
Órgão Fiscalizador competente correspondente a formação superior completa apresentada
e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Biólogo
Formação superior completa em Curso de Graduação em Ciências Biológicas, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de
Biologia e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Economista
Formação superior completa em Curso de Graduação em Economia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Economia e
comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Enfermeiro/Área
Formação superior completa em Curso de Graduação em Enfermagem, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Enfermagem
e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Engenheiro/Área: Elétrica
Formação superior completa em Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo
mesmo.
����� Engenheiro/Área: Eletrônica
Formação superior completa em Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo
mesmo.
����� Farmacêutico
Formação superior completa em Curso de Graduação em Farmácia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Farmácia e
comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Farmacêutico Bioquímico
Formação superior completa em Curso de Graduação em Farmácia Bioquímica, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (Resolução 04/69 do Conselho Federal
de Educação); ou Formação superior completa em Curso de Graduação em Farmácia, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e conclusão de Curso de Especialização
Profissional em Análises Clínicas, credenciado pelo Conselho Federal de Farmácia e apresentação
de Título de Especialista em Análises Clínicas, expedido pela Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas, nos termos do seu regulamento para outorga (Resolução 02/02 do Ministério da
Educação e Resolução 514/09 do Conselho Federal de Farmácia); e
Registro no Conselho Regional de Farmácia e comprovação de regularidade por meio de certidão
emitida pelo mesmo.
����� Médico/Área: Anatomia Patológica
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médica, reconhecida
pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de Especialista
na área de Patologia, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica Brasileira,
ou Conclusão de Curso de Especialização na área de Patologia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Medicina e
comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Médico/Área: Clínica Médica
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médica em Clínica Médica,
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de
Especialista em Clínica Médica, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação
Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Clínica Médica, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional
de Medicina e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Médico/Área: Cirurgia Geral
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médica em Cirurgia
Geral, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título
de Especialista em Cirurgia Geral, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação
Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Cirurgia Geral, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de
Medicina e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Médico/Área: Endocrinologia
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médica em Endocrinologia,
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de
Especialista em Endocrinologia, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação
Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Endocrinologia, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional
de Medicina e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Médico/Área: Ginecologia e Obstetrícia
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médica em Ginecologia
e Obstetrícia, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação
de Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, emitido por Sociedade Médica Conveniada
da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Ginecologia
e Obstetrícia, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro
no Conselho Regional de Medicina e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida
pelo mesmo.
����� Médico/Área: Infectologia
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médica em Infectologia,
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de
Especialista em Infectologia, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica
Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Infectologia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Medicina e
comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Médico/Área: Medicina do Trabalho
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médica em Medicina
do Trabalho, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação
de Título de Especialista em Medicina do Trabalho, emitido por Sociedade Médica Conveniada
da Associação Médica Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Medicina do
Trabalho, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no
Conselho Regional de Medicina e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida
pelo mesmo.
����� Médico/Área: Psiquiatria
Formação superior completa em Curso de Graduação em Psiquiatria, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Conclusão de Residência Médica em Psiquiatria,
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou apresentação de Título de
Especialista em Psiquiatria, emitido por Sociedade Médica Conveniada da Associação Médica
Brasileira, ou Conclusão de Curso de Especialização em Psiquiatria, realizado em Instituição

Quadro de requisitos da UFFHá vagas também
para cargos dos
níveis médio/técnico
e superior. Até R$4.638

Noticiário sobre a UFF continua na página seguinte

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.coseac.uff.br/
concursos/uff/2019
Isenção: Coseac - Avenida Visconde do
RioBranco, s/nº, Campus Gragoatá,
bloco C, Térreo, São Domingos, Niterói

Concurso terá até 733 aprovados
na homologação do resultado final

No novo concurso para a Uni-
versidade Federal Fluminense
(UFF), o cargo que tende a ter
maior procura é o de assistente em
administração, que exige ensino
médio completo e experiência de
um ano na área administrativa.
A experiência não será necessá-
ria caso o participante tenha en-
sino médio/técnico em Adminis-
tração. A remuneração inicial é
de R$2.904,96 mensais, valor que
já inclui auxílio-alimentação.

Das 45 vagas para assistente, 42
são para a cidade de Niterói, na
Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. As demais são para Cam-
pos dos Goytacazes (uma), An-
gra dos Reis (uma) e Santo An-
tônio de Pádua (uma). Os gan-
hos iniciais são de R$2.904,96,
valor que já inclui o auxílio-ali-
mentação de R$458.

Ao todo, são ofertadas 190 va-
gas imediatas para o concurso
da UFF. A seleção também for-
mará cadastro de reserva para
admissões ao longo do prazo de
validade, que é de um ano e pode
ser prorrogada pelo mesmo pe-
ríodo. Além das 45 vagas para
assistente, há mais 42 para car-
gos de nível médio/técnico téc-

nico em diversas áreas. A remu-
neração também é R$2.904,96.

As 103 vagas restantes são para
cargos que exigem nível superior
completo, em diversas áreas de
formação, entre elas, Medicina,
Serviço Social, Ciências Econô-
micas, Ciências Biológicas, En-
fermagem, Engenharia e Nutri-
ção. Os ganhos iniciais para
todos os cargos com essa esco-
laridade são de R$4.638,66.

As inscrições serão aceitas de 17
de janeiro a  11 de fevereiro de 2019,
no site da  Coseac/UFF, organiza-
dora da seleção. Após o preenchi-
mento do requerimento, será ne-
cessário imprimir um boleto para
pagamento da taxa , de R$130 para
cargos de níveis médio e médio/
técnico e de R$180 para os que exi-
gem nível superior.

Os pedidos de isenção deverão
ser feitos entre os dias 3 e 7 de de-
zembro. Poderão concorrer  mem-
bros de família de baixa renda,  in-
tegrantes do CadÚnico, ou doado-
res de medula óssea. As solicitações
de isenção devem ser feitas presen-
cialmente, em um dos locais de
atendimento previstos no edital,
que pode ser consultado na FO-
LHA DIRIGIDA Online.

No total, o concurso para a
UFF contará com uma listagem
de aprovados homologados com
até 733 aprovados. Desses, 190
são referentes às vagas imedia-
tas e 543 poderão figurar no
cadastro de reserva, para ser uti-
lizado durante o prazo de vali-
dade do concurso, que é de um
ano e pode ser prorrogado pelo
mesmo período.

Assim como acontece com as
vagas imediatas, para a formação
do cadastro de reserva, o cargo de
assistente em Administração tam-
bém é o que pode ter mais candi-
datos na lista final de homologa-
dos. Dos 733 que serão homolo-
gados, 99 são para este cargo, dos
quais 45 para vagas imediatas e 54
para possíveis contratações duran-
te a validade da seleção.

Quem pretende disputar uma
das vagas para a UFF terá um
bom tempo de preparação. A
prova objetiva só será realizada
em março de 2019. O programa
oficial não foi publicado com o
edital mas a expectativa é que a
divulgação ocorra até o início
das inscrições. Assim que os
conteúdos forem divulgados,
poderão ser consultados na
FOLHA DIRIGIDA Online.

No dia 24 de março, a avalia-
ção será aplicada para os cargos
que exigem nível médio ou en-
sino médio/técnico. Já no do-
mingo seguinte, dia 31 de mar-
ço, será a vez dos inscritos nas
funções que têm como requisi-
to o ensino superior terem seus
conhecimentos avaliados.

A prova terá 65 questões obje-
tivas e uma redação. Na parte de
múltipla escolha, das 65 pergun-
tas, 15 delas serão de Língua Por-
tuguesa, outras 15 de Noções Bá-
sicas de Administração Pública e
mais 35 de Conhecimentos Espe-
cíficos. Para ser aprovado, será
preciso fazer, no mínimo, oito
pontos nas disciplinas de Portu-
guês e Noções Básicas de Admi-
nistração Pública, além de 40 em
Conhecimentos Específicos. Já na
redação, aqueles que tirarem nota
zero serão eliminados.

O concurso terá etapa única
(prova objetiva) para a maior
parte dos cargos. A exceção é para
os de tradutor e intérprete de
Libras, técnico em Anatomia,
Necropsia e Mecânica. É que,
para essas funções, haverá tam-
bém uma prova prática, previs-
ta para o período de 17 de maio
a 17 de junho do ano que vem.

Quadro de vagas do concurso
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����� Técnico de Laboratório/Área: Histologia
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Histologia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico na
área de Histologia, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.
����� Técnico de Laboratório/Área: Informática
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Informática, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso
Técnico na área de Informática, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério
da Educação; e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação
de regularidade.
����� Técnico de Laboratório/Área: Microbiologia
Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Microbiologia, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio completo mais Curso
Técnico na área de Microbiologia, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério
da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação
de regularidade
����� Técnico de Laboratório/Área: Microscopia Eletrônica
Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Microscopia Eletrônica, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio completo mais Curso
Técnico na área de Microscopia Eletrônica, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo
Ministério da Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e
comprovação de regularidade.
����� Técnico de Laboratório/Área: Química
Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Química, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação ou Ensino Médio completo mais Curso Técnico em
Química, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e Registro
no Conselho Regional de Química e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida
pelo mesmo.
����� Técnico de Tecnologia da Informação
Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Tecnologia da Informação,
realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio completo
mais Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais, realizados em
Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação.
����� Técnico em Anatomia e Necropsia
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante de Técnico em Necropsia, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais
Curso Técnico Necropsia, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da
Educação; e comprovação de experiência profissional de, no mínimo, doze meses na área,
conforme disposto no subitem 3.3 do edital. - Registro no Órgão Fiscalizador competente,
se for o caso, e comprovação de regularidade.
����� Técnico em Eletromecânica
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Eletromecânica, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico
em Eletromecânica, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Conselho Regional de Engenharia e comprovação de regularidade por meio
de certidão emitida pelo mesmo.
����� Técnico em Eletrotécnica
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante de Eletrotécnica e Eletroeletrônica,
realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo
mais Curso Técnico em Eletrotécnica e Eletroeletrônica, realizados em Instituição(ões)
reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Engenharia
e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.

reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Medicina e
comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo
����� Médico Veterinário
Formação superior completa em Curso de Graduação em Medicina Veterinária, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de
Medicina Veterinária e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Nutricionista/Habilitação: Alimentação Coletiva
Formação superior completa em Curso de Graduação em Nutrição, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e Registro no Conselho Regional de Nutricionistas
e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Programador Visual
Formação superior completa em Curso de Graduação em Comunicação Visual ou Comunicação
Social com habilitação em Publicidade ou Desenho Industrial com habilitação em Programação
Visual, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação; e Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de
regularidade
����� Psicólogo/Área: Organizacional e do Trabalho
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Psicologia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Psicologia
e comprovação de regularidade por meio de certidão emitida pelo mesmo.
����� Publicitário
- Formação superior completa em Curso Superior em Comunicação Social com habilitação
em Publicidade e Propaganda, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
e - Registro na Superintendência Regional do Trabalho por meio de anotação da Carteira
de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
����� Técnico em Assuntos Educacionais
- Formação superior completa em Curso de Graduação em Pedagogia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação; ou - Formação superior completa em Cursos de
Licenciatura, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; e - Registro
no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.
����� Assistente em Administração
Formação completa de Nível Médio Profissionalizante de Técnico em Administração, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou Ensino Médio completo, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, e comprovação de experiência profissional
de, no mínimo, doze meses em área Administrativa, conforme disposto no subitem 3.3 do
edital
����� Mestre de Edificações e Infraestrutura
Ensino Médio completo, realizado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação,
e comprovação de experiência profissional de, no mínimo, vinte e quatro meses na área,
conforme disposto no subitem 3.3 do edital
����� Técnico de Laboratório/Área: Análises Clínicas
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Análises Clínicas, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou - Ensino Médio completo mais Curso
Técnico na área de Análises Clínicas, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo
Ministério da Educação; e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e
comprovação de regularidade.
����� Técnico de Laboratório/Área: Biotério
- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante na área de Biotério, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou - Ensino Médio completo mais Curso
Técnico na área de Biotério, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério
da Educação; e - Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação
de regularidade.

Conclusão da página anterior

UFF: confirma cargos e requisitos do concurso
����� Técnico em Enfermagem

- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Enfermagem, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico
em Enfermagem, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Conselho Regional de Enfermagem e comprovação de regularidade por meio
de certidão emitida pelo mesmo.

����� Técnico em Mecânica

- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Mecânica, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico
em Mecânica, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Conselho Regional de Engenharia e comprovação de regularidade por meio
de certidão emitida pelo mesmo.

����� Técnico em Nutrição e Dietética

- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Nutrição e Dietética, realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso
Técnico em Nutrição e Dietética, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério
da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Nutricionistas e comprovação de regularidade
por meio de certidão emitida pelo mesmo.

����� Técnico em Prótese Dentária

- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Prótese Dentária realizado em
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso
Técnico em Prótese Dentária, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério
da Educação; e - Registro no Conselho Regional de Odontologia e comprovação de regularidade
por meio de certidão emitida pelo mesmo.

����� Técnico em Química

- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Química, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico
em Química, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação; e
- Registro no Conselho Regional de Química e comprovação de regularidade por meio de certidão
emitida pelo mesmo.

����� Técnico em Radiologia

- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Radiologia, realizado em Instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais Curso Técnico
em Radiologia, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério da Educação;
e - Registro no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia e comprovação de regularidade
por meio de certidão emitida pelo mesmo

����� Técnico em Segurança do Trabalho

- Formação completa de Nível Médio Profissionalizante em Segurança do Trabalho, realizado
em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou - Ensino Médio completo mais
Curso Técnico em Segurança do Trabalho, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo
Ministério da Educação; e - Registro na Superintendência Regional do Trabalho por meio de
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.

����� Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais

- Formação completa de Nível Médio, realizados em Instituição(ões) reconhecida(s) pelo Ministério
da Educação; e - Proficiência em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS, obtido no Programa
Nacional para a certificação de proficiência no uso e ensino da LIBRAS e para a certificação
de proficiência em tradução e interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa - PROLIBRAS -
Registro no Órgão Fiscalizador competente, se for o caso, e comprovação de regularidade.

ASSISTENTE DA UFF

Realizar a prova do concurso anterior é sempre um ótimo exercício durante o período de
preparação. Então, se você vai disputar uma vaga de assistente da UFF, não perca tempo!Ficha de Exercícios

Assistente: faça mais questões da última prova
FOLHA DIRIGIDA dá sequência à publicação da

última prova (2017) de assistente em administra-

ção da UFF, iniciada na edição nº2.716. Abaixo, os

cadidatos poderão resolver as questões de Admi-

nistração Pública. Ao final, veja gabaritos oficiais.

NOÇÕES BÁSICAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16 Toda a sociedade, seja ela muito ou pouco de-
senvolvida, vive três dilemas permanentes, fun-
damentais e interdependentes: O que produzir?

Como produzir? Para quem produzir? Isso não cons-
tituiria problema se os recursos não fossem es-
cassos. Não seria problema ou não faria diferen-
ça produzir uma quantidade excessiva de qual-
quer produto. Não seria problema se o trabalho
e a matéria-prima fossem combinados de forma
descabida, insensata ou sem controle. Entre-
tanto, não existem recursos suficientes para dar
conta de todas as demandas. Sendo assim, surge
um instrumento para compatibilizar os objetivos
econômicos aos objetivos sociais, dadas as im-
perfeições reguladoras do sistema de mercado.
Esse instrumento é:

(a) orçamento. (b) balanced scorecard.
(c) planejamento. (d) projeto.
(e) matriz SWOT.

17 As etapas da receita pública seguem a ordem
dos fenômenos econômicos, levando-se em
consideração o modelo de orçamento existente
no país. A etapa que consiste na transferência
dos valores arrecadados à conta específica do
Tesouro Nacional, responsável pela administra-
ção e controle da arrecadação e pela programa-
ção financeira, observando-se o princípio da unidade
de tesouraria ou de caixa, conforme determina
o art. 56 da Lei no 4.320/64, é denominada:

(a) lançamento. (b) arrecadação.
(c) classificação. (d) recolhimento.
(e) previsão.

18 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabe-
lece:

(a) as metas e prioridades para o exercício financei-
ro seguinte; orienta a elaboração do

Orçamento; dispõe sobre alteração na legislação
tributária; estabelece a política de aplicação das
agências financeiras de fomento.

(b) o orçamento referente aos Poderes da União,
seus fundos, órgãos e entidades da administra-
ção direta e indireta, inclusive fundações insti-
tuídas e mantidas pelo poder público.

(c) as políticas públicas do governo para um período
de quatro anos e os caminhos para viabilizar as

metas previstas.
(d) as normas de finanças públicas voltadas para a

responsabilidade na gestão fiscal.
(e) as normas gerais de direito financeiro para elabo-

ração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.

19 A modalidade de licitação, entre quaisquer inte-
ressados, para escolha de trabalho técnico, cien-
tífico ou artístico, mediante a instituição de prê-
mio ou remuneração aos vencedores, segundo
critérios constantes de edital publicado na imprensa
oficial, é:

(a) concorrência. (b) leilão.
(c) competição. (d) pregão.
(e) concurso.

20 De acordo com a Lei no 8.666/93, convite é a
modalidade de licitação:

(a) em que só participam do certame as empresas
cujos donos são amigos do gestor da unidade
administrativa.

(b) entre, no mínimo, três interessados do ramo
pertinente a seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados pela unidade administra-
tiva.

(c) mais complicada de ser aplicada, sendo adequa-
da a grandes contratações.

(d) cujo objetivo é favorecer pessoas conhecidas.
(e) entre quaisquer interessados para a venda de bens

móveis inservíveis para a administração ou de
produtos legalmente apreendidos ou penhorados.

21 A Ordem Bancária (OB) é o documento gerado por
meio de sistema a fim de saldar despesas no serviço
público. Para que a despesa pública seja realiza-
da, devem ser cumpridas quatro fases na sequ-
ência, que são:

(a) fixação, empenho, liquidação e pagamento.
(b) estimativa, crédito, débito e registro patrimonial.
(c) lançamento, apuração, certificação e validação.
(d) suplementação, dotação, arrecadação e execu-

ção.
(e) ajuste, previsão, arrecadação e execução.

22 No Brasil, em nome do bom uso dos recursos
públicos, foram criadas regras para a contrata-
ção de obras, serviços, compras e alienação de
bens, por meio da Lei:

(a) 4.320/64.
(b) 8.666/93.
(c) 10.520/02.
(d) de Diretrizes Orçamentárias.
(e) Orçamentária Anual.

23 O Plano Plurianual de Investimento (PPA), previs-
to na Constituição Federal de 1988, estabelece
as:

(a) regras para elaboração do planejamento em to-
dos os níveis.

(b) diretrizes orçamentárias dos governos na esfera
municipal.

(c) normas para elaboração do balanço patrimonial.
(d) diretrizes, objetivos e metas da administração

pública federal para as despesas de capital e para
as relativas aos programas de duração continua-
da.

(e) regras financeiras para o Banco Central, por um
período de seis anos.

24 O modelo de Administração Pública em vigência
no Brasil tem por alicerce o princípio da eficiência
e o controle dos resultados pretendidos. Esse modelo
foi inserido na Constituição Federal de 1988 por
meio de

Emenda Constitucional e denomina-se:
(a) administração moderna.
(b) planejamento governamental.
(c) administração gerencial.
(d) administração globalizada.
(e) planejamento institucional.

25 De acordo com o Parágrafo 2°, artigo 2°, da Lei
no 93.872/86, que dispõe sobre a unificação dos
recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e
consolida a legislação pertinente e dá outras
providências, a apuração e a classificação da receita
arrecadada, com vista a sua destinação constitu-
cional, caberá ao:

(a) Ministério do Planejamento.
(b) Tesouro Nacional.
(c) Banco Central.
(d) Banco do Brasil.
(e) Ministério da Fazenda.

26 O Orçamento Público Federal no Brasil é do tipo
misto, isto quer dizer que ele é elaborado:

(a) pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Judi-
ciário.

(b) em conjunto pelos Poderes Executivo e Legislati-
vo, e aprovado pelo Poder Judiciário.

(c) pelo Poder Legislativo em conjunto com o Judici-
ário.

(d) pelo Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo.
(e) pelo Ministério da Fazenda e aprovado pelo Pre-

sidente da República.

27 Conforme preconizado no Item III, do Parágrafo
1°, artigo 1°, da Lei no 6.170/07, o instrumento

por meio do qual é ajustada a descentralização
de crédito entre órgãos e/ou entidades integran-
tes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, para execução de ações de interesse
da unidade orçamentáriadescentralizadora e con-
secução do objeto previsto no programa de tra-
balho, respeitada fielmente a classificação fun-
cional programática, denomina-se:

(a) crédito aditivo.
(b) contrato de repasse.
(c) termo de execução descentralizada.
(d) termo de ajuste.
(e) termo aditivo.

28 Três instrumentos foram criados e definidos na
Constituição Federal de 1988 com o propósito
de estabelecer o modelo de Planejamento e
Orçamento Federal. Esses instrumentos são:

(a) Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial
(BP) e Balanço Orçamentário (BO).

(b) Relatório de Metas (RM), Relatório Financeiro
(RF) e Relatório de Ações (RA).

(c) Relatório de Gestão (RG), Relatório de Ações
(RA) e Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI).

(d) Diário Oficial da União (DOU), Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) e a Lei das Licitações (LDL).

(e) Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

29 O primeiro estágio da despesa, no Orçamento
Público Federal, é denominado de empenho e depende
da existência de dotação orçamentária para sua
realização. O empenho é considerado uma:

(a) reserva de parte do orçamento e uma garantia
para quem vai receber o pagamento.

(b) receita.
(c) fase posterior à liquidação da despesa.
(d) fase posterior ao pagamento.
(e) fase da despesa que deve ser realizada por Guia

de Recolhimento Única (GRU).

30 A Lei Orçamentária Anual (LOA) compreende:
(a) apenas o orçamento do Poder Executivo.
(b) o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Segurida-

de Social e o Orçamento de Investimentos.
(c) o Orçamento da União, dos Estados, Municípios

e Distrito Federal.
(d) os orçamentos das empresas públicas e priva-

das.
(e) os orçamentos das empresas de economia mista.

Gabarito
16 C|17 D|18 A|19 E|20 B|21 A|22 B|23 D|24 C|
25 E|26 D27 C|28 E|29 A|30 B|
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Seap: seleção é a mais próxima de ter edital
SSSSSITUITUITUITUITUAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     | Segundo o presidente da organizadora, a Fundação Ceperj, só falta aval da Secretaria para a divulgação

Para 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

Concursos 2019 
POLICIAIS-TRIBUNAIS- 

FISCAIS-MILITARES-INSS 

AV.RIO BRANCO 124/10º ANDAR (EDX) 

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 concurso para a prefeitura de
Paraíba do Sul, cidade localiza-
da na Região Centro-Sul do Rio
de Janeiro, tem vagas para todos
os níveis de escolaridade. Podem
concorrer desde candidatos com
o 5º ano do ensino fundamen-
tal (antiga 4ª série primária) até
o nível superior completo.

As inscrições no concurso po-
derão ser feitas a partir da pró-
xima quinta-feira, dia 29 de no-
vembro. Todo o procedimento
será realizado no site do Insti-
tuto Pró-Município, organiza-
dor. Os interessados terão até
dia 13 de dezembro para ado-
tarem os procedimentos exigi-
dos e garantirem presença no
processo seletivo.

Das 74 vagas do concurso, 52
são nas áreas Administrativa e de
Saúde, com remunerações que
variam de R$964,55 a R$6.033,85,
conforme o cargo. Entre os desta-
ques nesta área, está o cargo de

Paraíba do Sul: concurso
para 74 vagas. Todos os níveis

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO|Inscrições começam no próximo dia 29 de novembro

Cargo de auxiliar de
serviços gerais exige
apenas o 5º ano do
ensino fundamental

auxiliar de serviços gerais, que
exige apenas o 5º ano do ensino
fundamental; os de merendeira e
motorista, que têm como requi-
sito de escolaridade apenas o en-
sino fundamental; e o de auxiliar
de apoio administrativo, que exi-
ge apenas nível médio. Há, ain-
da, diversas funções onde é pre-
ciso ter nível superior completo.

Ainda na área de Saúde, a Pre-
feitura de Paraíba do Sul ofer-
ta cinco vagas no cargo de agen-
te comunitário de saúde, com
salário de R$1.312,36 e duas
para agente de endemias, que
tem vencimento-base de
1.374,19. Nos dois casos, é pre-
ciso ter o ensino médio com-
pleto. Para agente comunitário
de saúde, é necessário também
residir na comunidade em que
o candidato atuará.

Na área de Educação, a oferta
é de 15 vagas, todas em cargos
que exigem nível superior com-
pleto. São oportunidades para
pedagogos e para professores, em
nove áreas de atuação. Os gan-
hos iniciais variam de
R$1.750,61, para jornada de 25
horas semanais, a R$2.627,97,

para 20 horas semanais.
Após acessar o site e preen-

cher o formulário de inscrição,
é preciso imprimir um boleto
para pagar uma taxa, que é de
R$30 para os cargos que exi-
gem nível fundamental (com-
pleto ou incompleto), de R$50
para os de nível médio e de
R$80 para os de nível superi-
or. Pedidos de isenção de taxa
podem ser feitos nos dias 29
ou 30 de novembro, no site do
Instituto Pró-Município, orga-
nizador.

Todos os inscritos serão ava-
liados por meio de prova ob-
jetiva. O exame, de caráter eli-
minatório e classificatório, está
previsto para o dia 13 de janeiro
de 2019. Quem se inscrever
para guarda municipal passa-
rá também por teste de aptidão
física (TAF), investigação soci-
al, exame psicotécnico e curso
de formação. Já as funções de
motorista, merendeira e auxi-
liar de serviços gerais terão pro-
va prática. Haverá também
análise de títulos para todos os
cargos que tem como exigência
nível superior.

O concurso da Prefeitura de
Queimados, na Baixada Fluminen-
se, segue previsto para este ano. Até
o momento, estão confirmadas
121 vagas iniciais, nos seguintes
cargos da área da Educação: profes-
sor I e II, secretário escolar, orien-
tador pedagógico e educacional,
dos níveis médio e superior. Ha-
verá também cadastro de reserva.

A principal pendência para
viabilizar a publicação do edi-
tal em dezembro é o processo
de escolha da organizadora. Até
o fechamento desta edição, o
edital de licitação que nortea-
rá a definição da banca ainda
não havia sido divulgado. No
entanto, a Secretaria de Educa-
ção de Queimados corre contra
o tempo para poder contratar
logo a empresa que será res-
ponsável pela seleção.

Pelo cronograma da pasta, o
contrato com a organizadora será
assinado agora em novembro, a

Queimados: expectativa é
ter banca ainda este mês

RRRRREGRASEGRASEGRASEGRASEGRAS     |Edital de licitação sai nos próximos dias

Seleção para professor,
orientador pedagógico
e educacional e
secretário escolar

publicação do edital e a abertu-
ra das inscrições serão feitas
em dezembro, as provas se-
rão realizadas no fim de ja-
neiro e as convocações dos
aprovados ocorrerão em
fevereiro de 2019 - quan-
do terá início o novo ano
letivo na cidade. O regi-
me de admissão da pre-
feitura é o estatutário, que
assegura a estabilidade
empregatícia.

Das 121 oportunidades, 120
serão destinadas ao magistério,
nas carreiras de professor I e II.
O primeiro cargo exige formação
superior nas seguintes áreas: Por-
tuguês, Inglês, História, Geogra-
fia, Ciências, Dança, Artes Cêni-
cas e Visuais, Educação Física e
Matemática. O rendimento ini-
cial é de R$2.406,14.

Já os requisitos para concorrer
à função de professor II são ter
nível médio/formação de profes-
sores ou licenciatura plena em
Pedagogia. O ganho vigente é de
R$1.708,65. Para secretário esco-
lar, que terá uma vaga imediata,
é preciso ter nível médio mais
curso nessa área com, no míni-

mo, 300 horas.
Para orientador educacional,

poderão concorrer aqueles que
tiverem graduação em Pedagogia
com habilitação em Orientação
Educacional ou qualquer licenci-
atura com pós-graduação em Ori-
entação Educacional. Já para ori-
entador pedagógico, serão admi-
tidos os aprovados que forem for-
mados em Pedagogia ou tiverem
qualquer licenciatura com pós-
graduação em áreas como Gestão,
Administração e Inspeção Escolar.
Ambas as carreiras terão somen-
te cadastro de reserva.

As provas do concurso da Guar-
da Municipal de Niterói, na Re-
gião Metropolitana do Rio, po-
derão ser aplicadas até feverei-
ro de 2019. A informação ainda
não foi confirmada pela prefei-
tura, mas esse cronograma pre-
visto tem como referência o pro-
jeto básico da seleção, ao qual
FOLHA DIRIGIDA teve acesso.

De acordo com o documento,
a realização dos exames ocorre-
rá em até 90 dias após a assina-
tura do contrato com a organi-
zadora. E como a expectativa é
que a banca seja oficializada
neste mês de novembro, logo, as
provas ficarão para até feverei-
ro do ano que vem.

Caso a organizadora seja re-
almente escolhida agora em no-
vembro, o edital deverá sair em
dezembro. No mesmo mês, é
bem provável que as inscrições
sejam abertas. Mas, indepen-
dentemente de quando o edi-

GM-Niterói: só três meses
entre inscrições e as provas

PPPPPROGRAMAÇÃOROGRAMAÇÃOROGRAMAÇÃOROGRAMAÇÃOROGRAMAÇÃO|Informação consta do projeto básico

Concurso está
confirmado. Banca
pode ser definida
ainda em novembro

tal for publicado e as provas
aplicadas, o fato é que os futu-
ros candidatos precisam inten-
sificar a preparação, já que esse
concurso deverá ser bastante
concorrido e também porque o
intervalo entre as inscrições e
as provas será pequeno.

Mesmo sem o conteúdo pro-
gramático oficial revelado, o
edital anterior, aberto em 2014,
é a principal referência de es-
tudo, segundo antecipou à
FOLHA DIRIGIDA, este ano, o
diretor de Ensino e Pesquisa da
Secretaria de Ordem Pública
(Seop) de Niterói, major Fran-
cisco Lima Torres.

“A estrutura do novo concur-
so deve ser muito parecida com
a do anterior, assim como pro-
grama e etapas da seleção.
Quanto às disciplinas, o conteú-
do programático ainda não está
fechado, mas é muito provável
que haja a inclusão, por exem-
plo, do Estatuto Geral das Guar-
das (Lei 13.022/14), que não
caiu no concurso passado. Além
disso, não está descartada a in-
clusão ou a exclusão de outros
assuntos”, sinalizou.

Caso esse estatuto seja mesmo
cobrado, constará nas provas
objetivas da seleção - a primei-
ra fase do concurso. Na sequên-
cia, os participantes serão avali-
ados por meio de exame antro-
pométrico e médico, teste físi-
co e curso de formação, com até
500 horas-aula. Em 2014, a ava-
liação de múltipla escolha teve
100 questões, sendo 30 de Por-
tuguês, 50 de Conhecimentos Bá-
sicos de Direito, dez de Conhe-
cimentos Básicos de Informáti-
ca e outras dez de Conhecimen-
tos do município de Niterói.

A seleção destina-se ao provi-
mento de 142 vagas de guarda
municipal. A função exige o ní-
vel médio, além de carteira de
habilitação na categoria B mais
altura mínima de 1,60m (mulhe-
res) ou 1,70m (homens). A Guar-
da paga a esses servidores
R$2.796,80 por mês. O valor é
composto pelo salário base, de
R$2.415,80, mais o auxílio-ali-
mentação, de R$185, e o auxílio-
transporte, de R$196. Os futuros
contratados terão a estabilidade
empregatícia assegurada pelo
regime estatutário de admissão.

O Colégio Pedro II já plane-
ja concurso para carreira de téc-
nico-administrativos em Edu-
cação, que será realizado no
próximo ano. Até o momento,
o cargo confirmado na seleção
é o de assistente em adminis-
tração, que exige nível médio
e tem remuneração inicial de
R$2.904,96, valor que já conta
com auxílio-alimentação de
R$458.

O cargo de assistente tam-
bém dá direito a benefícios
como assistência à saúde com
reembolso parcial, auxílio-na-
talidade e assistência pré-esco-
lar de R$321 (caso o trabalha-
dor tenha dependentes de até
cinco anos de idade).

Quem já estiver se preparan-
do para o concurso pode utili-
zar o edital do concurso da Uni-
versidade Federal Fluminense
(UFF) para estudar, já que a se-
leção também tem oferta para

Pedro II: área de apoio
terá novo concurso em breve

PPPPPROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTOROCEDIMENTO|Próximo passo é formar comissão organizadora

Tendência é que
seleção tenha vagas
para assistente (2º grau
e iniciais de R$2.904)

o cargo de assistente em admi-
nistração. Com isso, as ques-
tões específicas podem ter te-
mas semelhantes.

O conteúdo programático do
concurso da UFF será divulga-
do em breve. Porém, o edital
informa que prova escrita terá
15 questões objetivas de Lín-
gua Portuguesa, 15 de Noções
Básicas de Administração Pú-
blica, 35 de Conhecimentos Es-
pecíficos, além de redação.

Se os tópicos de Conhecimen-
tos Específicos do último con-
curso da UFF (realizado em
2016) forem mantidos, podem
cair assuntos como normas
constitucionais sobre a Admi-
nistração Pública, Administra-
ção Geral, noções de Direito
Administrativo, noção geral de
arquivamento e gestão de do-
cumentos, administração de
material e Regime Jurídico
Único e Seguridade Social do
Servidor Público.

Já no último concurso para o
cargo do Colégio Pedro II, em
2017, a avaliação objetiva foi
dividida em questões de Por-
tuguês (20), Raciocínio Lógico

e Quantitativo (dez), Informá-
tica (dez), Conhecimentos Es-
pecíficos (20), e Legislação
(dez).

Em Conhecimentos Específi-
cos, foram cobrados temas
como noções de Administra-
ção, funções administrativas,
noções de arquivo e fundamen-
tos de arquivologia, conceitos
de documentação, noções de
Direito Administrativo, noções
de Direito Constitucional, Lei
N.º 8.666/1993 e Lei N.º
10.520/2002, princípios funda-
mentais da Constituição Fede-
ral/88, organização político-ad-
ministrativa do Estado e níveis
da Administração.

A nova seleção do Colégio
Pedro II já vem sendo elabora-
da. Em setembro deste ano, o
diretor de Administração Fun-
cional do Colégio Pedro II, João
Rodolpho Cabral de Souza,
havia informado que a institui-
ção de ensino já trabalhava no
concurso e que um dos próxi-
mos passos deverá ser a forma-
ção de uma comissão de servi-
dores para ficar à frente da rea-
lização do processo seletivo.

O processo seletivo para profis-
sionais temporários da Secretaria
de Estado de Administração Pe-
nitenciária do Rio Janeiro (Seap-
RJ) será o primeiro dentre as se-
leções públicas do estado a ter
edital divulgado. Isso porque os
preparativos já estão bem adian-
tados entre a instituição e a orga-
nizadora, a Fundação Centro Es-
tadual de Estatísticas, Pesquisas
e Formação de Servidores Públi-
cos do Rio de Janeiro (Ceperj).

O edital estava previsto para
sair no início de novembro, de
acordo com o presidente da Fun-
dação Ceperj, Pedro Castilho. No
entanto, ele informou que as re-

Objetivo é contratar
temporários para
diversos cargos. Oferta
é de 93 vagas

gras não foram publicadas por-
que ocorreram alterações no ter-
mo de referência, documento que
serve de base para a elaboração
do edital.

Agora, é necessário aguardar a
autorização do setor jurídico da
Seap. Procurada pela FOLHA
DIRIGIDA, a Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária declarou
que ainda não há uma data defi-
nida para publicação.

A seleção terá 93 vagas para
profissionais temporários. A con-
tratação será pelo período de dois
anos, que pode ser prorrogado por
mais um ano. As oportunidades
serão destinadas a cargos de ní-
vel superior, com remunerações
de R$3 mil para todos.

Na área da Saúde, serão 20
vagas para psicólogo, dez para
enfermeiro, nove para psiquiatra,
oito para médico clínico, duas

vagas para farmacêutico e duas
para nutricionista. Haverá tam-
bém oportunidades para outras
áreas, para os cargos de assisten-
te social (37 vagas), contador
(duas), arquiteto (uma), enge-
nheiro eletricista (uma) e enge-
nheiro civil (uma).

Além do salário, os funcioná-
rios podem receber benefícios de
adicionais de periculosidade e/
ou de insalubridade, férias, 13º
salário e licença maternidade/
paternidade. As cargas de traba-
lho são de 24 ou 40 horas sema-
nais, de acordo com o cargo: en-
genheiro, contador e arquiteto
trabalham por 40 horas por se-
mana, enquanto os cargos de
psiquiatra, enfermeiro, médico
clínico, psicólogo, nutricionista,
assistente social e farmacêutico
tem carga de 24 horas semanais.

Os candidatos serão seleciona-

dos em três etapas. A primeira,
que será constituída de prova de
títulos, será realizada pela orga-
nizadora, Fundação Ceperj. O

exame de sanidade física e men-
tal, segunda fase, terá organiza-
ção da Superintendência Central
de Perícias Médicas e Saúde Ocu-

pacional. A última etapa será
entrevista e investigação do com-
portamento social, administrada
pela própria Seap.
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Educação

sem censura

Sou uma entusiasta da educação a distância como
modalidade de ensino. Em 1991, fui a responsá-
vel pela concepção e criação do programa “Jornal
da Educação – Edição do Professor”, produzido
pela Fundação Roquette Pinto que abrangia a TVE
do Rio de Janeiro e a Rádio MEC, destinado à atu-
alização de professores que atuavam nos anos
iniciais do ensino fundamental.

Esse programa, primeira experiência de utiliza-
ção dos meios de comunicação de forma interati-
va, na área de educação no Brasil, funcionou de
agosto a dezembro de 1991, como projeto piloto,
atendendo a 600 cursistas nos estados do Ceará,
Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Minas Ge-
rais e Espírito Santo. A avaliação realizada pela
Fundação Roquette Pinto, ao final da série, con-
cluiu pela aprovação do programa.

O programa televisivo era assistido em teles-
salas com a presença de um orientador de apren-
dizagem. Após a veiculação do programa os cur-
sistas permaneciam nas telessalas por mais de uma
hora, aprofundando os conteúdos abordados no
programa, apoiando-se para isso no boletim im-
presso elaborado pelos mesmos professores que,
no programa televisivo, haviam desenvolvido os
conteúdos curriculares. Os boletins eram encami-
nhados diariamente pela Fundação Roquette Pinto
para as telessalas. Durante essa fase, os cursistas
continuavam formulando perguntas por meio de
fax, telefone ou rádio, aos professores que esta-
vam nos estúdios da TVE do Rio de Janeiro, rece-
bendo as respostas. A partir de 1992, o programa
sofreu algumas modificações e recebeu o nome
de “Um Salto para o Futuro”. De 1992 a 1995, foram
produzidas inúmeras séries pela Fundação Roquet-
te Pinto – TVE Rio de Janeiro, assistidas por cerca
de 800 mil professores em todo país.

Em 1995, o programa “Um Santo para o Futu-
ro” passou a integrar a programação da TV Escola,
criada em 1996, na estrutura do Ministério da
Educação. Até hoje ele faz parte da grade da pro-
gramação da TV Escola.

Essa rememoração confirma meu entusiasmo
pela educação a distância, o que me dá isenção
para me posicionar em relação às novas diretri-
zes do ensino médio aprovadas no dia 8 de no-
vembro, pelo Conselho Nacional de Educação, nas
quais se incluiu a liberação de 20% da carga ho-
rária do ensino médio diurno e 30% da carga
horária noturno, para utilização da modalidade
da educação a distância.

Educação a distância no Ensino Médio?
TEREZINHA SARAIVA *

Ainda não tive a oportunidade de ler na íntegra
as diretrizes aprovadas pelo CNE. Conheço ape-
nas algumas informações publicadas pela impren-
sa.

No texto há menção de que a modalidade onli-
ne deverá ser utilizada preferencialmente na par-
te flexível prevista na reforma do ensino médio,
e que as aulas a distância deverão ser acompanha-
das por um professor com formação correlata à área.

Embora seja uma entusiasta da utilização da
educação a distância no ensino de graduação e pós-
graduação, tenho restrições de seu uso na educa-
ção básica, por entender e defender que crianças,
adolescentes e jovens — clientela alvo do ensino
fundamental e médio, que tem como objetivo a
formação integral do estudante, sua preparação
para o trabalho, acesso a estudos posteriores e
preparação para a vida — precisam, além do ensi-
no e aprendizagem dos conteúdos curriculares
definidos na Base Nacional Comum Curricular, do
desenvolvimento das habilidades socioemocio-
nais indispensáveis à sua formação integral.

A convivência escolar e a presença dos profes-
sores são essenciais na faixa etária dos alunos do
ensino fundamental e médio, para o desenvolvi-
mento das competências e habilidades.

A modalidade de educação a distância antes do
ensino superior só se justifica como contribuição
ao aprendizado, como complementação ou apro-
fundamento, nunca como substituição à presen-
ça do professor em sala de aula.

Sabemos que nas Leis de Diretrizes e Bases da
Educação não era prevista utilização da modali-
dade de educação a distância para etapas da Edu-
cação Básica. A possibilidade de estender a edu-
cação online só passou a ter amparo legal a partir
da reforma do ensino médio apresentada em se-
tembro de 2016, que abriu uma brecha para que
parte das aulas pudesse ser oferecida online ou
educação presencial mediada por tecnologias.

Se os Conselheiros que votaram a favor viram
nessa aceitação uma maneira do Brasil contornar
um dos problemas que, há anos, marca negativa-
mente o ensino médio, a falta de professores para
disciplinas que integram o currículo do ensino
médio, fica uma pergunta: “Onde encontrar os
professores com formação correlata à área das aulas
ministradas a distância para acompanhar as au-
las online?”

*Educadora
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Instituto Selecon
já divulgou o cartão
de confirmação,
que traz local de prova

AAAAAVVVVVALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃO|Candidatos aos cursos de concomitância externa ou subsequentes resolverão um total de 20 questões

IFRJ: prova para cursos técnicos no dia 25

Já está disponível para consul-
ta o cartão de confirmação de
inscrição da prova objetiva do
concurso de admissão para o
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ). A avaliação, para
as 737 vagas das modalidades
concomitância externa e subse-
quente, será realizada neste do-
mingo, dia 25 de novembro.

O cartão de confirmação
está disponível apenas no site
do Instituto Nacional de Sele-
ções e Concursos (Selecon), or-
ganizador do processo seletivo.
Uma das informações do car-

tão de confirmação de inscri-
ção é o local de realização da
prova objetiva.

A coordenação recomenda
aos candidatos ou seus respon-
sáveis que, ao acessarem o do-
cumento, procurem verificar
se estão corretos dados como
nome, número do documen-
to de identidade, sigla do ór-
gão expedidor, CPF, data de
nascimento, Campus e curso
escolhidos, e, quando for o
caso, a informação sobre con-
dição especial para a realiza-
ção das provas.

Caso haja inexatidão em re-
lação à eventual condição de
atendimento especial para rea-
lização das provas, o candidato
ou seu responsável devem entrar
em contato com a Instituto Se-
lecon, pelo Serviço de Atendi-
mento (SAC), por telefone, das

9h às 17h, ou por e-mail. O con-
tato deve ser nesta quinta-feira,
dia 22 de novembro. Erros de
digitação de informações do
cartão poderão ser corrigidos na
sala de prova.

Os inscritos no concurso de
admissão para os cursos conco-
mitantes e subsequentes farão,
no próximo domingo, dia 25,
uma prova com 20 questões.
Eles terão pela frente dez itens
de Matemática e de de Língua
Portuguesa. A resolução come-
çará às 10h e terminará às 12h.
A orientação da coordenação é
que os candidatos cheguem
com uma hora de antecedên-
cia aos locais de avaliação, para
evitar atrasos.

Será preciso chegar ao local
de prova com o cartão de con-
firmação de inscrição e um do-
cumento oficial de identidade

com foto. Os participantes
também precisam levar caneta
azul ou preta de tubo transpa-
rente, para preencher o cartão
de respostas.

O gabarito oficial será divul-
gado pelo Instituto Selecon no
próprio domingo, dia 25 de
novembro. Na mesma data, a
coordenação divulga o cader-
no de questões em seu site.
Quem discordar da resolução
de algum item poderá entrar
com recurso na segunda, dia
26, ou na terça, dia 27.

O gabrito definitivo da prova
objetiva, já considerando os re-
cursos, será divulgado no dia 30
de novembro. No dia 3 de de-
zembro, a coordenação dispo-
nibilizará a imagem digitaliza-
da do Cartão de Respostas. No
dia seguinte, a coordenação deve
liberar o resultado preliminar

da prova objetiva. No dia 10 se-
rão publicadas as notas finais do
concurso e, no dia 21, a classifi-
cação final da seleção, já consi-

SERVIÇO
www.selecon.org.br

No próximo dia 3, a Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) inicia o prazo de inscri-
ções para o processo seletivo
destinado a vagas de transferên-
cia e reingresso na instituição. Ao
todo, serão 829 vagas para novos
alunos em 2019.

As oportunidades são para in-
gresso no 3º ou 4º períodos, nas
duas modalidades, com um pro-
cesso seletivo para cada uma de-
las. O prazo de inscrições ficará
aberto até o dia 10 de dezembro,
e todo o procedimento será rea-
lizado no site da UFRJ, sem co-
brança de taxa de inscrição.

Para a modalidade reingresso,
a oferta é de 368 vagas, que po-
dem ser disputadas por gradua-
dos na própria UFRJ, em qualquer
área de formação. O candidato
precisa ter concluído todos os
requisitos necessários à colação
de grau até o dia 15 de fevereiro
de 2019. Também faz parte das
exigências ter conseguido apro-
vação em disciplinas do curso de
origem que correspondam, em
equivalência, a no mínimo 70%
das disciplinas dos dois primei-
ros períodos da grade curricular
do curso pleiteado na UFRJ. Ou-
tras exigências também podem
ser consultadas no edital, dispo-
nível no site da UFRJ.

UFRJ: transferência e
reingresso com 829 vagas

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | Inscrições começam no próximo dia 3

Seleção é via nota
do Enem ou Coeficiente
de Rendimento,
conforme o caso

Para a modalidade transferên-
cia externa, a oferta é de 461 va-
gas. Podem participar estudantes
matriculados em instituições de
ensino superior no ano letivo de
2017 até o primeiro semestre de
2018. Para as vagas do 3º perío-
do, o candidato precisa ter feito o
Enem de 2017 e ter conseguido
mínimo de 1.978,9 pontos no
somatório de todas as notas do
exame. Para as vagas do 4º perí-
odo, é preciso que o estudante
tenha feito o Enem 2016 e conse-
guido, no mínimo, 2.116,9 pon-
tos na soma de todas as notas.

Os que pretendem disputar
vagas do 3º período precisam,
ainda, terem conseguido aprova-
ção em, no mínimo, 50% das
disciplinas do 1º e do 2º perío-
dos. Já os pretendentes às vagas
do 4º período devem ter conse-
guido aprovação em 50% das
matérias do primeiro período, em
50% das do 2º período e em pelo
menos 30% das do 3º período.
Outras exigências podem ser con-
sultadas no edital, disponível no
site da UFRJ.

As vagas para transferência ex-
terna serão ocupadas pelos inscri-
tos que tiverem as maiores notas
no Enem, em cada curso preten-
dido. Já na modalidade reingres-
so, serão classificados, em cada
curso, aqueles que tiveram os
maiores Coeficiente de Rendimen-
to Acadêmico (CRA), segundo
critérios estabelecidos no edital.

Pré-matrícula
na rede estadual
segue até dia 4

Encontram-se abertas as ins-
crições para a matrícula nas es-
colas da rede estadual de ensi-
no do Rio de Janeiro. No caso
de alunos que desejam ingres-
sar nas escolas estaduais em
2019, o prazo vai até o próxi-
mo dia 4. Já para quem já es-
tuda na rede estadual, só é pos-
sível renovar a matrícula até esta
quinta-feira, dia 22, na própria
unidade de ensino.

A pré-matrícula para novos
alunos na rede estadual deve
ser feita pela internet, no site
Matrícula Fácil ou no perfil do
Facebook da Secretaria Estadu-
al de Educação. Na página, o res-
ponsável ou o estudante po-
dem consultar as escolas com
vagas disponíveis e fazer a es-
colha de onde desejam estudar
no próximo ano.

O candidato pode optar por
escolas que funcionam em
tempo integral e ofertam En-
sino Médio Integrado à Educa-
ção Profissional, em que o es-
tudante também faz um Cur-
so Técnico; Ensino Médio In-
tercultural, que promove a pro-
ficiência de uma Língua Estran-
geira; Ensino Médio Inovador,
com propostas curriculares
inovadoras nas escolas; ou
unidades que ofertam Curso
Normal (Formação de Profes-
sores) e Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Além disso, os
candidatos poderão se inscre-
ver nas novas escolas de Ensi-
no Médio em Tempo Integral
Profissionalizantes de Técnico
de Administração com ênfase
em Empreendedorismo.

No dia 21 de dezembro, a Se-
cretaria Estadual de Educação
do Rio de Janeiro divulga os no-
mes dos alunos e as escolas em
que foram alocados. Após a pu-
blicação da listagem, os inte-
ressados terão de 3 a 8 de ja-
neiro de 2019 para confirmar
a matrícula na unidade em que
foram selecionados.

SERVIÇO
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derando a análise dos documen-
tos dos cotistas.

IFRJ realiza processo seletivo para cursos subsequentes e concomitantes
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Situações próximas, mas distintas: o que é educar,
o que é aprender?  Poderíamos continuar nesta
analogia mostrando uma situação bem próxima:
o que é um computador e para que serve um com-
putador? Continuaria pesquisando qual a neces-
sidade de um computador em sala de aula: ele
individualiza o aluno de seus colegas; ele é usa-
do para que o aluno procure resolver tudo sozi-
nho? Ele domina todas  as áreas disponíveis no
campo da comunicação?

Vivemos, hoje, no mundo contemporâneo três
grandes campos que se entrelaçam: a globaliza-
ção, as novas tecnologias e a sociedade pós mo-
derna. O mundo se comunica em redes que se
abrem - cada vez mais - no entrelaçamento entre
pessoas, instituições, sonhos, ideais, necessidades,
etc. Antigamente “parecia” que o que você tinha
acesso via internet ou nos próprios programas do
seu computador era algo pessoal e que não tinha
nenhuma correspondência com a matéria que a
professora (professor) estava dando. Hoje o co-
nhecimento é produzido simultaneamente pelo
professor, pelo livro, pela mídia, pela internet etc.

As redes sociais nos instigam cada vez mais, pois
pelos seus caminhos poderemos chegar a lugares
que nem havíamos pensado anteriormente. Não
é o computador que vai trazer a modernidade para
a escola, para o currículo do aluno, mas o que ele
pode oferecer em termos de busca de soluções ou
mesmo busca de conhecimentos. Gostaríamos de
lembrar que tanto professores como alunos já fa-
zem uso — na sua grande maioria — dos compu-
tadores, em suas casas. Portanto o Facebook, Ins-
tagram, e tantos outros recursos não são desconhe-
cidos pelos alunos (não quer dizer que todos sai-

Refletindo sobre a relação
educação-tecnologia

* MIRIAN PAURA

bam fazer “funcionar” esses recursos, o que uma
vez apreendido passa a ser permanentemente uti-
lizado).

O fato de o currículo da escola, do projeto polí-
tico pedagógico não falar explicitamente nos com-
putadores, não significa que eles não devam es-
tar presentes na aquisição de um bom currículo,
na qualidade de um projeto político pedagógico.
O que a tecnologia vai me ajudar - e muito - é que
eu não posso (ou não devo) ficar parada esperan-
do aprender um determinado recurso para depois
utilizá-lo: ela vai me indicar que o que ela pro-
duz é junto com outros saberes independentemente
de quem e aonde eu aprendi.

O que a tecnologia está fazendo hoje com os
alunos (claro, ela não tem essa preocupação fixa,
pois independe de quem a absorve, como e por que)
é ampliar cada vez mais o horizonte de seus co-
nhecimentos buscando o novo - ou o antigo - de
formas mais diversa e variadas. A formação dos
professores/educadores tem que prover no seu cur-
rículo, nos seus objetivos os meios e os objetivos a
serem alcançados na relação educação-tecnologia.

A educação não depende da tecnologia, mas a
tecnologia depende da educação no que diz res-
peito ao aprender-aprender, mas principalmente ao
aprende e crescer. Vivemos um tempo de mudança
e a tecnologia é parte - imprescindível - desse novo
tempo. Não posso apenas conhecê-la; tenho que
aprender e utilizar, complementar, enriquecer, to-
dos os recursos que ela - a tecnologia - pode nos
oferecer.

* Professora da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj)




