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PRF: só o começo
Depois de uma longa e injus-
tificável demora, finalmente
saiu o tão esperado edital para
o concurso da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF). Estão sen-
do oferecidas, apenas e tão so-
mente, 500 vagas emergenciais.
Muito pouco diante das neces-
sidades da corporação, que pre-
cisa de muito mais policiais
para cumprir com eficácia a sua
missão. Mas a classificação já
diz tudo: emergenciais. A PRF
precisa de muito mais, mas isso
já está prometido. Esse concur-
so é só o começo Página 6

A Prefeitura de Queimados já definiu vários detalhes do seu concurso para a área de Educação, que abrangerá os cargos de

professor, orientador pedagógico, orientador educacional e secretário escolar (médio/técnico). Veja tabelas de cargos e provas. PÁGINA 6

BAIXADA FLUMINENSE: EDITAL ESTE MÊS

ÁREA DE EDUCAÇÃO:
2º E 3º GRAUS. ATÉ R$2.406

INSS: pedido
de concurso tem
avanços
O pedido de concurso do Insti-
tuto Nacional do Seguro Soci-
al (INSS), para 7.888 vagas em
cargos dos níveis médio e supe-
rior,  voltou a ter movimentações
no Ministério do Planejamento.
Expectativa é pela autorização da
seleção. Página 2

Marinha:
186 vagas para
estado do RJ
Seguem abertas, até o próximo
dia 11, as inscrições do concur-
so para contratação de praças
temporários para a Marinha do
Brasil. Sao oferecidas 186 vagas
para civis, no estado do Rio de
Janeiro. Escolaridade: nível mé-
dio/técnico. R$3.388. Página 3

Niterói: 142 vagas para guarda.
Ambos os sexos. Até R$5.496

A Prefeitura de Niterói concentra esforços para divulgar ainda este mês o edital do concurso para 142 vagas de guarda
municipal. Oportunidades para ambos os sexos. Escolaridade: nível médio. Remuneração de até R$5.496 mensais. PÁGINA 6

Ministério do Planejamento reconhece que existe 108 mil
servidores em condições de se aposentar. Segundo Sérgio Ronaldo
Silva, do Condsef, até 2021 serão mais de 300 mil. Página 12

Governo federal:
108 mil aposentadorias

Volta Redonda: inscrições
para guarda municipal. 2º grau
Prefeitura de Volta Redonda abriu concurso para guarda municipal, cargo que exige o
nível médio, carteira de habilitação na categoria B e idade entre 18 e 40 anos. Página 10

DPE e PGE: veja novo teste
FOLHA DIRIGIDA publica novo teste para ajudar na preparação dos candidatos a técnico dos concurso da Defensoria e Procuradoria. PÁGINA 7

PROFESSOR, SECRETÁRIO ESCOLAR E ORIENTADOR

Já estão abertas as inscrições do concurso para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A oferta é de 500 vagas imediatas,

distribuídas pelo Rio de Janeiro e outros estados. Nível superior em qualquer área. Remuneração de R$9.931. PÁGINA  3

INSCRIÇÕES PARA
POLICIAL RODOVIÁRIO

VAGAS TAMBÉM NO RJ. INICIAL DE R$9.931

SÃO 500 VAGAS. AMBOS OS SEXOS

Assistente: nível médio. R$2.904
Universidade Federal Fluminense (UFF) realiza concurso para assistente em administração. Nível médio e experiência de um ano. Veja noticiário e teste. PÁGINAS 8 E 9
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INSS: pedido de concurso tem
avanço no Min. do Planejamento

SSSSSOLICITOLICITOLICITOLICITOLICITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     | INSS quer abrir concurso para preencher 7.888 vagas

Na semana passada,
solicitação passou
por análise de
5 setores da pasta

Professor orienta preparação dos candidatos

ESTÁGIOS E
TRAINEE
Casa & Vídeo abre vagas para
seu novo Programa de Estágio
� A Casa & Vídeo, uma das maiores redes de lojas de departamento
do país, procura jovens interessados em participar do seu Progra-
ma de Estágio nas áreas de Logística, Engenharia de Produção,
Merchandising, Planejamento Comercial, Administração, Arqui-
tetura, Design, Publicidade e Estatística. Os estudantes devem
ter previsão de formatura entre dezembro de 2019 e julho de 2020
e domínio do Pacote Office. Outros requisitos também são exigi-
dos, mas variam de acordo com a área desejada. As inscrições
fecham ainda esse ano, mas não há data exata, por isso os inte-
ressados não podem perder tempo e devem efeticar o quantos antes
a inscrição. Os interessados devem enviar currículo por meio do
site https://jobs.kenoby.com/casaevideoestagio. A empresa ofe-
rece assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-
alimentação ou refeição, cesta básica, vale-transporte, plano de
carreira, folga de aniversário etc.

Ternium: várias oportunidades
para estagiários e trainees
� A Ternium, líder na América Latina na produção e processamento
de uma ampla gama de produtos de aço, abriu o processo seleti-
vo para seu programa de estágio e, pela primeira vez no Brasil,
um programa para trainees. O estágio é voltado para estudantes
do 7º período dos cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Economia e Engenharia. As inscrições podem ser feitas até o dia
2 de dezembro. Ao todo, são 11 vagas para serem preenchidas
por um período de seis meses, podendo ser renovado mediante
desempenho e avaliação. Além de estarem na faculdade, preci-
sam apresentar bom desempenho acadêmico, conhecimento in-
termediário de Inglês e desejável conhecimento de Espanhol. Para
as vagas de trainee, a maioria voltada para a área de Engenharia,
a empresa busca jovens profissionais com até um ano de forma-
ção ou com previsão de formatura em dezembro de 2018. O pro-
grama vai durar dois anos, sendo uma semana de treinamento
no exterior. As inscrições ainda não têm data limite. Para o pro-
grama de estágio, as inscrições devem ser feitas no site
<www.vagas.com.br/ternium>, até o dia 2 de dezembro. Para trai-
nee, os interessados devem se inscrever, ainda sem data limite,
pelo site <https://site.vagas.com.br/PagVagaEmprDeLista.asp>.

Open Labs oferece estágio:
estudantes de vários cursos
� A multinacional de telecomunicações Open Labs deu início ao
Programa de Estágio Open Labs no Rio de Janeiro e busca estu-
dantes com previsão de conclusão de curso para até dezembro
de 2020. Os interessados devem fazer suas inscrições no site
Vagas.com até o dia 23 de dezembro. Além de concluir o curso
até o final de 2020, o programa busca candidatos de graduação
que tenham iniciado o 3º ano (5º período) dos cursos de Ciência
ou Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Análi-
se, Desenvolvimento de Sistemas ou cursos similares. É desejá-
vel ter conhecimentos teóricos nas tecnologias Oracle e PL/SQL,
Linux e Java. Os locais de atuação dos estagiários são no Fla-
mengo ou na Ilha do Fundão. Além da bolsa-auxílio, eles também
receberão benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-
transporte e seguro de vida. Os interessados devem fazer suas
inscrições por meio do site <https://www.vagas.com.br/vagas/
v1800557/programa-de-estagio-open-labs-2019>.

Inscrição para trainees na
SAS Plataforma de Educação
� O SAS Plataforma de Educação está com as inscrições aber-
tas para a primeira edição do seu Programa de Trainee Editorial.
A duração é de um ano e seis meses, e a expectativa é de que
sejam contratados quatro trainees para trabalhar em Fortaleza.
As inscrições podem ser feitas até 12 de dezembro.
A empresa busca talentos de todo o Brasil que apostem na cons-
trução de uma carreira sólida no meio editorial voltado para a edu-
cação, em uma companhia que é referência em soluções educa-
cionais. Para participar, é preciso ser graduado em Pedagogia ou
nos cursos de Licenciatura e Comunicação há, no máximo, qua-
tro anos, e ter experiência na área editorial e/ou educacional.
Experiência em sala de aula é um diferencial. Além de salário
compatível com o mercado, os trainees recrutados receberão,
também, benefícios como plano de saúde, plano odontológico,
almoço no SAS e desconto em passagem aérea e na mensalidade
de universidades. Os interessados devem fazer suas inscrições
por meio do site <www.traineesas.com.br>.

Agências do INSS de todo o país sofrem com a falta de servidores

O Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) segue na expec-
tativa pela autorização do seu
concurso, para 7.888 vagas. En-
quanto o Ministério do Planeja-
mento analisa o pedido da sele-
ção, quem deseja ingressar no
quadro de pessoal do órgão deve
manter os estudos em dia.

Para ajudar na preparação,
FOLHA DIRIGIDA conversou
com o professor da Degrau Cul-
tural Vinicius Rodrigues. A entre-
vista abordou temas de Direito Pre-
videnciário, disciplina que corres-
pondeu a mais da metade dos
pontos da última prova para téc-
nico do INSS, realizada em 2015.

Na ocasião, a disciplina de Se-
guridade Social, que corresponde
à área de Direto Previdenciário,
contou com 70 questões, na parte
de Conhecimentos Específicos.
Para quem deseja iniciar os estu-
dos para o concurso, a matéria é
uma das principais, já que repre-
sentou 58% dos pontos da prova
objetiva no último concurso.

Para quem vai se preparar
para a próxima seleção do INSS,
o professor da Degrau Cultural
avalia Direito Previdenciário
como uma matéria cotidiana,
em que se consegue aplicar o
conhecimento teórico no dia a
dia. Como exemplos, Rodrigues
comenta questões sobre apo-

sentadoria e até salário-mater-
nidade. “O primeiro passo para
o Direito Previdenciário é ter
um bom material de apoio e on-
line. No entanto, o principal
para aprender é tentar vivenciar
a matéria”, explica o professor.

Apesar de ser uma matéria ju-
rídica, quem nunca estudou Di-
reito ou até concluiu o bachare-
lado, mas não teve contato com
a disciplina, também consegue
estudar, segundo o professor. O
método é o mesmo citado aci-
ma: aplicar a teoria no dia a dia.
“Quanto mais se vivenciar a
matéria, mais ela terá sentido”,
avalia Vinicius.

O último concurso do INSS foi
realizado em 2015. Na época, a

organização foi do Ce-
braspe. Foram ofere-
cidas 950 vagas,
sendo 800 para
técnico do segu-
ro social, de ní-
vel médio, e

150 para

analista, com exigência de gradu-
ação em Serviço Social.

A avaliação contou com 120
questões objetivas, sendo aprova-
do quem conseguiu dez pontos
em Conhecimentos Básicos, 21
em Conhecimentos Específicos
e 36 na soma das duas provas. De
acordo com o especialista, quem
deseja se preparar para uma pró-
xima seleção do INSS pode con-
siderar o Cebraspe como uma
possível banca organizadora.

Para ajudar nos estudos, com
foco nessa organizadora, o docen-
te explica que, apesar da cobran-
ça de Direito Previdenciário, as
provas do Cebraspe costumam ter
questões com mais de um tema
da mesma disciplina. “A banca
nunca vai cobrar uma questão de
benefícios com conhecimentos
só sobre este tema, mas sim abran-
gendo assuntos como período de
manutenção da qualidade e carên-
cia, por exemplo. É preciso estar
atento a todos os detalhes da ques-
tão”, explica.

Vinícius
Rodrigues diz
que mesmo
quem o nivel
médio
consegue
aprender
Direito
Previdenciário

O pedido de concurso do Ins-
tituto Nacional do Seguro Soci-
al (INSS) voltou a ter movimen-
tações. Na última semana, o pro-
tocolo registrado no sistema do
Ministério do Planejamento teve
cinco andamentos. A solicitação
passou pelos setores de Coorde-
nação Geral de Concurso e Pro-
vimento de Pessoal e pela ASTEC,
onde se encontra atualmente.

O pedido não registrava no-
vos avanços desde agosto, quan-
do chegou à Divisão de Concur-
sos Público. O INSS quer abrir
concurso para 7.888 vagas, sen-
do 3.984 somente para o cargo
de técnico, que exige de nível
médio e proporciona remune-
ração de R$5.186,79.

As demais oportunidades estão
distribuídas da seguinte forma :
1.692 para analistas, para quem
possui nível superior (áreas ain-
da não reveladas), e 2.212 para
perito, com exigência de gradua-
ção em Medicina. As remunera-
ções iniciais são de R$7.659,87 e
R$12.638,79, respectivamente.

O presidente do INSS, Edison
Garcia, já manifestou a necessida-
de de abertura de concurso públi-

co para a autarquia diversas vezes,
porém não havia recebido uma
resposta do governo sobre a auto-
rização. No entanto, ele demons-
trou esperança de que o esperado
aval possa ser atendido em 2019.

“A área técnica do Ministério
do Planejamento diz que olha
com bons olhos os órgãos que
fazem o dever de casa para com-
pensá-los com uma liberação de
concurso. E como o INSS vem
fazendo grande esforço de gestão,
de mudança de procedimento e
buscando eficiência, eles estão
muito animados com este traba-
lho e acham que é uma condição
importante para um concurso em

2019”, disse em entrevista o pre-
sidente, no mês passado.

A necessidade de reposição de
pessoal do INSS é grande. Até
setembro deste ano, a autarquia
perdeu 1.912 servidores devido
a aposentadorias. Em 2017, o
quantitativo foi ainda maior,
chegando a 2.013 e, em 2016, (a
partir de agosto) o número de
aposentadorias foi de 299.

Somados os três períodos, são
3.274 profissionais a menos atu-
ando pela autarquia. Os dados são
do Painel Estatístico de Pessoal
(PEP), do Governo Federal. Os
números porém são ainda mais
alarmantes. Conforme dados do

próprio INSS, o déficit atual da
autarquia é de 16.500 servidores.

Além disso, outros 18 mil já
reúnem as condições necessárias
para se aposentar a partir de janeiro
do próximo ano. Esta carência de
pessoal traz diversas consequências
a autarquia e, consequentemente,
ao atendimento a população.

Sem o quadro de servidores ideal,
há quem espere até seis meses para
conseguir resolver problemas sim-
ples, como a concessão de bene-
fícios aos segurados. Frente a esse
cenário assustador, a expectativa é
que o presidente eleito, Jair Bolso-
naro, possa autorizar o concurso
ao longo do próximo ano.

A Defensoria Pública da União
(DPU) entrou com uma ação na
Justiça Federal, cobrando que o
INSS resolva a questão do atendi-
mento, que tem relação direta com
o déficit de servidores. Isso é um
fator que poderá contribuir para
que o concurso seja autorizado.

O último concurso do INSS foi
realizado em 2015. Na época, fo-
ram 950 vagas, sendo 800 para
técnico do seguro social, de nível
médio, e 150 para analista, com
exigência de graduação em Ser-
viço Social. Os candidatos tiveram
que responder a 120 questões ob-
jetivas, sendo aprovado quem
conseguiu dez pontos em Conhe-
cimentos Básicos, 21 em Conhe-
cimentos Específicos e 36 na
soma das duas provas.
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SERVIÇO
www.marinha.mil.br/com1dn/smv/smv-
principal
www.folhadirigida.com.br

Liquigás: resultado das
provas objetivas no dia 18

PPPPPROCESSOROCESSOROCESSOROCESSOROCESSO     | Próxima etapa é o exame de capacidade física

IBGE: expectativa por
autorização para 1.800 vagas

EEEEESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADE|Do total, 1.200 vagas exigem nível médio

As demais 600 vagas
serão para nível
superior. Planejamento
analisa o pedido

AGU registra total de
50.524 inscritos. Prova dia 9

RRRRRIOIOIOIOIO     DEDEDEDEDE J J J J JANEIROANEIROANEIROANEIROANEIRO|Foram contabilizadas 5.030 inscrições no RJ

Cargo com mais
candidatos é analista
técnico-administrativo,
com total de 26.494

SERVIÇO
Locais de prova: www.idecan.org.br

aquelas relacionadas às vagas descritas abaixo:
a) Área Industrial:
Para prestação do SMV como Cabo (CB)
ESPECIALIDADE CIDADE/ESTADO
VAGAS
Edificações Rio de Janeiro/RJ 2
Estruturas Navais Rio de Janeiro/RJ 2
Eletrônica Rio de Janeiro/RJ 2
Eletrotécnica Rio de Janeiro/RJ 9
Eletrotécnica São Pedro da Aldeia/RJ 1
Mecânica Rio de Janeiro/RJ 8
Metalurgia Mangaratiba/RJ 1
Metalurgia Rio de Janeiro/RJ 18
Motores Rio de Janeiro/RJ 8
Química Rio de Janeiro/RJ 1
Para prestação do SMV como Marinheiro Especializado (MNE)
ESPECIALIDADE CIDADE/ESTADO VAGAS
Marcenaria Mangaratiba/RJ 1
Marcenaria Rio de Janeiro/RJ 3
b) Área de Saúde:
Para prestação do SMV como Cabo (CB)
ESPECIALIDADE CIDADE/ESTADO
VAGAS
Enfermagem Rio de Janeiro/RJ 88
Enfermagem São Pedro da Aldeia/RJ 2
Higiene Dental Rio de Janeiro/RJ 6
Patologia Clínica Rio de Janeiro/RJ 15
Prótese Dentária Rio de Janeiro/RJ 2
Radiologia Médica Rio de Janeiro/RJ 7
Radiologia Médica São Pedro da Aldeia/RJ 2
Técnico em Farmácia Rio de Janeiro/RJ 2
c) Área de Apoio:
Para prestação do SMV como Cabo (CB)
ESPECIALIDADE CIDADE/ESTADO
VAGAS
Processamento de Dados – Sistemas Rio de Janeiro/RJ 6

Quadro de vagas no RJ

IBGE espera autorização do Planejamento para realizar novo concurso

Em todo o Brasil, mais de 50 mil candidatos farão a prova para a AGU

Edital específico de
convocação para as
próximas etapas sai
junto com o resultado

A Liquigás divulgará o resul-
tado das notas das provas ob-
jetivas da seleção para diversos
cargos este mês, no dia 18. No
mesmo dia, serão publicadas
as notas da prova discursiva do
cargo de Profissional Júnior
com especialidade em Direi-
to. Ambos serão publicados no
site da Cesgranrio, organizado-
ra da seleção.

A próxima etapa será o exa-
me de capacidade física, ava-

liação aplicada apenas para aju-
dante de carga/descarga I e ofi-
cial de produção I. Haverá um
edital específico de convocação
para essa fase, com mais infor-
mações sobre a prova. O edi-
tal de convocação estará dispo-
nível para os candidatos no site
da organizadora a partir de 18
de novembro.

O exame de capacitação físi-
ca está marcado para 12 e 13 de
janeiro. No Rio de Janeiro, a
quantidade de convocações para
a prova física de oficial de pro-
dução será de 35 candidatos do
polo de Duque de Caxias e 15 do
polo de Macaé. Para ajudante de
carga/descarga, 25 candidatos

farão a prova física para concor-
rer às vagas no polo de trabalho
em Duque de Caxias.

A divulgação e homologa-
ção dos resultados finais está
prevista para 21 de fevereiro.
A validade do processo sele-
tivo será de seis meses, poden-
do ser prorrogado por igual
período. Os aprovados serão
contratados pelo regime ce-
letista, que que garante Fun-
do de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e seguro-de-
semprego.

SERVIÇO
Resultados e convocação:
www.cesgranrio.org.br

O concurso para a Advocacia-
Geral da União (AGU) conta com
um total de 50.524 inscritos. A
informação sobre o quantitati-
vo final de candidatos foi trans-
mitida pela própria AGU à repor-
tagem da FOLHA DIRIGIDA. Só
no estado do Rio de Janeiro, fo-
ram contabilizadas 5.030 inscri-
ções e, desse total, 2.217 farão
prova no turno da manhã e 2.813
no período da tarde.

O cargo que recebeu maior
número de inscrições foi o de
analista técnico-administrativo,
com 26.494 candidatos. A distri-
buição dos participantes pelos
demais cargos é a seguinte: 11.031
para administrador, 5.428 para
contador, 4.859 para técnico em
assuntos educacionais, 1.790
para técnico em comunicação
social, 469 para bibliotecário e
453 para arquivista.

As provas objetivas e discur-
sivas serão aplicada no próxi-
mo domingo, no dia 9 de de-
zembro. Os candidatos a ad-
ministrador, arquivista, con-

tador e técnico em assuntos
educacionais farão a avaliação
de 9h às 13h30.

Já analista técnico-adminis-
trativo, bibliotecário e técnico
em comunicação social terão
prova aplicada de 15h0 às
19h30. Os locais de prova es-
tão divulgados no cartão de
confirmação de inscrição, que
já está disponível no site do
Idecan, organizador da seleção.

A prova objetiva terá dez
questões de Língua Portugue-
sa, cinco de Raciocínio Lógi-
co, cinco de Noções de Infor-
mática, dez de Conhecimen-
tos Gerais e 30 de Conheci-
mentos Específicos. Haverá
ainda uma dissertação discur-
siva para todos os cargos.

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) con-
tinua aguardando uma respos-
ta positiva do Ministério do Pla-
nejamento com relação ao pe-
dido de concurso para efetivos
feito pelo órgão à pasta. Foram
solicitadas 1.800 vagas, distribu-
ídas por duas carreiras de 2º e
3º graus. A partir da autorização,
a seleção poderá ser aberta no
ano que vem.

Somente para o nível mé-
dio, o IBGE protocolou 1.200
vagas para a função de técni-
co, que proporciona remune-
ração de R$3.890,87. Já no
superior, o pleito do instituto
foi visando à contratação de
600 novos analistas.

Hoje, o ganho dessa carrei-
ra é de R$8.213,07. Ambos os
valores já estão somados aos
R$458 referentes ao auxílio-ali-
mentação. Como o regime de
admissão do órgão é o estatu-
tário, há garantia de estabili-
dade empregatícia.

Enquanto aguarda o sinal ver-
de do Planejamento, o institu-
to sofre com o déficit de pesso-
al. Em nota publicada recente-
mente, o IBGE alertou que a falta
de concursados ameaça a pro-
dução de informações estratégi-

cas para o Brasil. Segundo o re-
latório do órgão, em um perío-
do de dez anos (2008 a 2018),
2.400 servidores deixaram o
IBGE, o que reduziu a força de
trabalho em 32,5%. Além dis-
so, 36% do atual quadro de pes-
soal já está apto a se aposentar.

Em um trecho da nota, cons-
ta o seguinte: “As reposições fei-
tas por alguns concursos e as
reorganizações técnicas, admi-
nistrativas e tecnológicas ocor-
ridas ao longo desse período
procuraram reduzir as perdas,
mas agora, diante da severida-
de da redução do quadro de ser-
vidores, somente um novo con-

curso público poderá resolver
essa situação-limite”.

O último concurso do IBGE
para servidores efetivos foi aber-
to em 2015 e organizado pela
FGV. Os candidatos daquela
época foram submetidos a ape-
nas questões objetivas. Especi-
ficamente para técnico, houve
60 perguntas, versando sobre
Língua Portuguesa, Geografia,
Matemática e Conhecimentos
Específicos do IBGE. Já a avali-
ação dos analistas constou de 70
questões, que abordaram Língua
Portuguesa, Língua Inglesa e
Raciocínio Lógico Quantitativo
e Conhecimentos Específicos.

Ganhos iniciais
dos praças são de
até R$3.388.
Nível médio/técnico

IIIIINSCRIÇÕESNSCRIÇÕESNSCRIÇÕESNSCRIÇÕESNSCRIÇÕES|Prazo segue aberto até o próximo dia 11. Todo o procedimento é feito pelo site da Marinha na internet

Praça temporário: salário é um dos atrativos

O processo seletivo para
Praças temporários da Mari-
nha, no Serviço Militar Volun-
tário, é uma ótima oportuni-
dade para quem está em bus-
ca de um bom emprego. Um
dos principais atrativos é o
valor da remuneração inicial:
até R$3.388 mensais, valor
bastante atrativo consideran-
do-se a escolaridade mínima
exigida, que é o ensino médio/
técnico nas especialidades
contempladas no edital, que
pode ser acessado na FOLHA
DIRIGIDA Online.

As inscrições encontram-se
abertas e podem ser feitas até
o próximo dia 11. Para garan-
tir participação no processo se-
letivo, o interessado precisa
acessar a página do 1º Distri-

to Naval na internet e preen-
cher um formulário online.
Ao final, será preciso impri-
mir um boleto para pagamen-
to da taxa de inscrição, no
valor de R$75. A quantia de-
verá ser  quitada até 21 de de-
zembro, pois, do contrário, a
inscrição não será aceita (ex-
ceto quando o participante
conseguir isenção do valor).

O processo seletivo para
Praças temporários da Mari-
nha tem oferta de 533 vagas,
distribuídas por nove distritos
navais em todo o país. Para as
unidades da corporação no
Rio de Janeiro são, ao todo,
186 vagas, nas cidades do Rio
de Janeiro, São Pedro da Al-
deia e de Mangaratiba.

Para o estado do Rio de Ja-
neiro, há vagas nas áreas de:
Edificações (2), Estruturas Na-
vais (2), Eletrônica (2), Eletro-
técnica (9), Mecânica (8), Me-
talurgia (18), Motores (8) e
Química (1), Enfermagem

(88), Higiene Dental (6), Pa-
tologia Clínica (15), Prótese
Dentária (2), Radiologia Mé-
dica (7), Farmácia (2), Mar-
cenaria (3) e Processamento
de Dados (6).

Na cidade de São Pedro da
Aldeia, há vagas nas áreas de
Eletrotécnica (01), Enferma-
gem (2) e Radiologia Médica
(2). Em Mangaratiba, por sua
vez, há uma vaga para quem
possui ensino médio/técnico
na área de Metalurgia. Todos
os praças temporários para
áreas que exigem ensino mé-
dio/técnico têm ganhos inici-
ais de R$3.388, incluídos os
adicionais.

A ocupação das vagas será
feita com base em um proces-
so seletivo constituído por sete
etapas. A primeira delas é a
prova objetiva, que já tem data
marcada. Ela será realizada no
dia 17 de março. Ao longo de
três horas, os participantes re-
solverão 50 questões de duas

disciplinas: 25 de Língua Por-
tuguesa e 25 de Formação Mi-
litar Naval.

Os classificados na etapa de
provas objetivas terão pela
frente, ainda, mais seis etapas
até a possível conquista da
vaga: verificação de dados bi-
ográficos, verificação docu-
mental, inspeção de saúde,
teste de aptidão física, prova
de títulos, designação à incor-
poração e incorporação.

Os ocupantes das 533 vagas
ofertadas em todo o país assi-
narão contrato com a Marinha
por um ano, vínculo que pode
ser renovado por mais sete ve-
zes, o que perfaz o máximo de
oito anos de prestação de ser-
viço temporário na corpora-
ção. Ao atingir o período má-
ximo, o praça temporários será
desligado da Marinha.
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Banco do Brasil e
Prefeitura de Campos
já adotam política
de nome social

Nome social já é realidade no serviço público
DDDDDIVERSIDIVERSIDIVERSIDIVERSIDIVERSIDADEADEADEADEADE     | Adoção de nome social vem crescendo na Administração Pública, sendo utilizado nas áreas federal, estadual e municipal

Servidores da Cultura se
mobilizam para derrubar
MP que acaba com Ibram

Representantes dos servido-
res de órgãos da área cultural
prometem criar, nos próximos
dias, uma força tarefa para vi-
sitar parlamentares em Brasília.
O objetivo é convencer o má-
ximo possível deles a não vo-
tarem a favor da  Medida Pro-
visória (MP) 850, que propõe
a extinção do Instituto Brasi-
leiro de Museus (Ibram) e a
criação de uma agência de
caráter privado para adminis-
trar os museus nacionais.

A decisão de criar a força
tarefa para mobilizar oposição
à MP é um dos resultados do
Seminário Nacional dos Ser-
vidores da Cultura, realizado
nos dias 27, 28 e 29 de no-
vembro, em Brasília. A ideia é
procurar os parlamentares o
quanto antes, uma vez que a
expectativa é que a medida seja
colocada em votação até o pró-
ximo dia 17, quando o Congres-
so encerra os trabalhos legis-
lativos e dá início ao recesso.

A ação dos representantes

dos trabalhadores da cultura,
no entanto, já começou. No úl-
timo dia 29, uma comissão for-
mada por uma comissão for-
mada por ser vidores e profis-
sionais da cultura, em reuni-
ões com lideranças par tidári-
as na Câmara dos Deputados,
já ressaltava o perigo de en-
tregar a gestão dos museus à
iniciativa privada com interes-
ses comerciais.

Entre os representantes dos
profissionais efetivos que atu-
am em órgãos públicos, esta-
vam integrantes da Confede-
ração dos Trabalhadores do Ser-
viço Público Federal (Condsef)
e da Federação Nacional dos
Trabalhadores do Serviço Pú-
blico Federal (Fenadsef). Eles
destacaram, entre outros pon-
tos, a impor tância de se for-
talecer o Ibram como órgão res-
ponsável por gerenciar os pro-
jetos e ações desenvolvidos nos
museus.

No entanto, de acordo com
os diretores da Condsef e da

Fenadsef, ainda existe uma
cer ta resistência em for tale-
cer o Ibram, da par te de vári-
os parlamentares. Alguns até
mostraram concordar com essa
necessidade, mas ainda assim
defenderam a criação da Agên-
cia Brasileira de Museus
(Abram), alegando ser uma
alternativa de captação de
recursos para a manutenção
desses equipamentos culturais.

O balanço da direção do Con-
dsef e da Fenadsef é que o
Seminário Nacional dos Ser-
vidores da Cultura foi marca-
do por intensos debates, com
propostas capazes de criar as
bases para uma efetiva polí-
tica de valorização da cultura
no país. Uma das principais
nessa linha é a realização de
de uma grande conferência,
no ano que vem, para discutir
e aprovar um projeto de cul-
tura para o país, com a par ti-
cipação de ar tistas e profis-
sionais do setor e da socie-
dade civil organizada.

Artigo
Farinha pouca, meu pirão primeiro

13º salário de 2017 para os servidores públicos que
ganham acima de R$5 mil, bem como não irá pagar o
salário de novembro de 2018 para os servidores que
ganham acima daquele valor.

A situação revela a eficácia negativa de um ato do
governo sobre a sociedade por ele administrada, que
tem origem na própria má gestão de pessoas e das
finanças públicas. O curioso é que, em boa parte daque-
las situações, o governante recebe a sua remuneração
antes de seus servidores públicos, o que demonstra
falta de liderança. Um líder deve primeiro prover os seus
subordinados para depois prover as suas próprias ne-
cessidades. Neste sentido, a lógica da liderança exige
que o governante somente receba a sua remuneração
depois que os seus servidores públicos tenham recebi-
do as deles. Contudo, infelizmente, a cultura enraizada
na maioria das casas governistas deste país está fun-
dada na ideia da "farinha pouca, meu pirão primeiro".

Professor Barragan é advogado, contador, gestor
público, professor de Gestão Pública, Direito e

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

Desenvolvimento e pós-graduado em Direito Público.

Por Professor Barragan

Quem não conhece o ditado popular "farinha pouca,
meu pirão primeiro"? A expressão tem por interpretação
uma manifestação de egoísmo, ou algo que está inserto
tanto na cultura quanto na história, em que se percebe,
nos mais das vezes, um forte traço de individualismo.
Em um grupo, tendo o suficiente para apenas um, so-
mente esse é beneficiado, ao invés de partilhar com os
demais ou suprir os menos favorecidos em primeiro
lugar. Pelo que vimos nos últimos anos em diversos
estados do Brasil, o ditado popular parece ter encontra-
do amparo com razoável ênfase.

Diversos governos estaduais e municipais têm deixa-
do de honrar com o pagamento da remuneração de seus
servidores públicos, como foi o caso do Estado do Rio
Grande do Sul e do Rio de Janeiro, entre outros. Os
servidores públicos dos estados inadimplentes acabam
por ter que contrair empréstimos e pagar as suas contas
em atraso, acrescidas de juros e atualização monetária,
em decorrência da falta de compromisso e competên-
cia na gestão pública por parte de alguns governantes.

Recentemente, o episódio ocorreu no Estado do Rio
Grande do Norte, em que os respectivos servidores públicos
- até o presente momento em que este artigo é escrito
- não receberão o salário do mês de dezembro nem o 13º
salário no presente ano, ou seja, somente há previsão
de pagamento daqueles valores em 2019. Além de afetar
drasticamente a vida financeira daqueles servidores pú-
blicos no final de ano, o que pode se repetir em outros
estados da federação, ainda afeta o comércio, produzin-
do um efeito cascata negativo sobre a economia local.

No caso do Estado do Rio Grande do Norte, por exem-
plo, há previsão de que o atraso no pagamento daqueles
valores devidos aos servidores públicos possa acarretar
na ausência de circulação de R$1 bilhão da economia
daquele estado neste final de ano. O resultado será frustrante
para os setores de comércio e serviço, que já preveem
um período natalino de retração no consumo naquela
região. Além de não pagar o salário de dezembro e o 13º
salário de 2018 neste ano, o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte ainda não terminou o pagamento do

Barragan:
“Um líder deve
primeiro prover
os seus
subordinados
para depois
prover as suas
próprias
necessidades”

Sepe-RJ define os primeiros
pontos para mobilização de 2019

Em assembleia realizada no
final de novembro, o Sindica-
to Estadual dos Profissionais
de Educação (Sepe-RJ) defi-
niu alguns dos principais ei-
xos de mobilização para o
próximo ano. Entre eles, es-
tão a par ticipação estadual e
nacional na Frente Escola Sem
Mordaça, com publicação de
seus materiais e formação de
rede de apoio jurídico e polí-
tico contra o Programa Esco-
la sem Par tido; par ticipação
no ato do próximo dia 13 sobre
os 50 anos do AI-5; e realiza-
ção da campanha “SOS Edu-
cação” sobre a situação ge-

ral das unidades da rede es-
tadual de ensino do Rio.

Em relação ao ato do pró-
ximo dia 13, sobre os 50 anos
do AI-5, o Sepe-RJ pretende
não apenas par ticipar, como
também propor que a mani-
festação incorpore outras ban-
deiras. O objetivo é promover
um ato com uma pauta mais
geral, contra os ataques aos
direitos da classe trabalhado-
ra, contra a Reforma da Pre-
vidência proposta pelo gover-
nador Luiz Fernando Pezão,
antes de ser preso, e contra
o fechamento de escolas.

Na assembleia, o Sepe-RJ

também estabeleceu que en-
tre os eixos da pauta de rei-
vindicações do sindicato es-
tarão a defesa do emprego e
da estabilidade; a oposição a
tentativas de propostas vol-
tadas para implantação do Pro-
grama Escola sem Par tido no
Rio de Janeiro; e Implemen-
tação imediata do 1/3 da jor-
nada dos professores para pla-
nejamento e pauta pedagógi-
ca. Na próxima Assembleia
Geral, marcada para 23 de fe-
vereiro, serão debatidos pon-
tos referentes à cobrança de
reivindicação de reajuste, para
a campanha salarial de 2019.

ERICA BASTOS
erica.bastos@folhadirigida.com.br

A Administração Pública, de
modo geral, tem demonstrado seus
esforços para inclusão de funcioná-
rios e suas diversidades. Uma das
ações que vêm sendo implemen-
tadas é a normatização do uso do
nome social para funcionários tran-
sexuais e travestis.

Ainda que não haja uma lei es-
pecífica, o advogado especialista em
Direito Público e Direito Homoa-
fetivo Sérgio Camargo aponta que
existem algumas normas que de-
terminam o uso do nome social de
transexuais e travestis em documen-
tos oficiais, como crachás, relatóri-
os e publicações no Diário Oficial.

“Temos o Decreto nº 8.727/2016,
que trata da utilização do nome
social pelas entidades administra-
tivas federais. Em março de 2018,
o Supremo Tribunal, pela Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº
4.275, reconheceu a possibilidade
da alteração do nome e gênero no
assento de registro civil, mesmo sem
realização de procedimento cirúr-

gico de redesignação de sexo, o que
apresentou importante avanço.
Ressalte-se que as ações normati-
vas na maioria das vezes advém do
Executivo, não do Legislativo”,
aponta o advogado.

Além disso, no município no Rio
de Janeiro, a Lei Ordinária nº 6.329/
2018 trata do direito ao uso no
nome social por travestis e transe-
xuais na Administração Direta e
Indireta do município, corroboran-
do anterior portaria da prefeitura,
de 2011, e Decreto 33.6676/2011.

No âmbito das empresas públi-
cas, o Banco do Brasil (BB) foi o
primeiro banco a normatizar o as-
sunto. A partir de 2017, o BB come-
çou a adotar o uso do nome social
para travestis e transexuais em seus
e-mails, crachás, carimbos e cartões
de visita. “O uso de nome social é
uma escolha do funcionário, basta
informar ao BB a decisão de adotá-
lo”, afirma o gerente executivo na
área de Gestão de Pessoas do ban-
co, Adriano Weber Scheeren.

A medida também tem sido
adotada em prefeituras como a Pre-
feitura de Campos dos Goytacazes.
A secretária municipal de Desenvol-
vimento Humano e Social, Sana
Gimenes, acredita que essa norma-
tização tem sido uma tendência na
Administração Pública.

“Existem outros municípios que

já caminharam na frente nesse sen-
tido, assim como os governos fe-
deral e estadual. Apesar disso, o uso
do nome social tem sido mais ado-
tado em cidades maiores. No inte-
rior, que é normalmente um lugar
mais conservador, é algo que ain-
da não vemos com tanta frequên-
cia”, declara.

O advogado Sérgio Camargo
destaca que a orientação religiosa,
política, sexual de cada indivíduo
está intimamente ligada à indivi-
dualidade de cada um, então deve
ser respeitada por ser direito perso-
nalíssimo da dignidade da pessoa
humana.

Com a possibilidade do uso do
nome social no serviço público, esta
se tornou uma alternativa de traba-
lho para que pessoas trans não pre-
cisem esconder quem são. Porém,
o advogado alerta que a opção será
mais efetiva se houver uma políti-
ca pública direcionada para esta parte
da população.

“Esta minoria teve difícil acesso
à educação, com grande evasão das
escolas por razões de preconceito. A
Comissão de Defesa ao Direito à
Acessibilidade Pública da OAB-RJ de-
senvolveu um projeto de lei sobre
concurso público que prevê um vaga
para a população trans em todos con-
cursos fluminenses. Este projeto tra-
mita ainda na OAB-RJ”, afirma.

Acima de tudo, respeito ao próximo
No Banco do Brasil (BB), o

nome social foi adotado em ja-
neiro de 2017, por solicitação de
funcionário transexual. De acor-
do com o gerente executivo na
área de Gestão de Pessoas do BB,
Adriano Weber Scheeren, os fun-
cionários renovam anualmente
o compromisso de combate ao
preconceito e de respeito à di-
versidade, por meio da adesão
ao Código de Ética e Normas de
Conduta da empresa.

Além da adoção do nome so-
cial, a instituição também rea-
liza diversas ações como maté-
rias nos veículos de comunica-
ção interna, cursos sobre ética
e diversidade e eventos. Em
março de 2017, o banco reali-
zou  uma edição do Inspira BB
no Rio de janeiro, com o tema
“Mundo em Transição: Gênero
e Diversidade”, que foi transmi-
tido pelo YouTube.

“Como um dos resultados,
após a edição desse Inspira BB,
funcionários LGBTIs se organi-
zaram em um grupo denomina-
do ‘LGBTIs do BB’, que discutem
questões sobre a expressão da
identidade LGBTI na vida pro-
fissional. É mantido diálogo
com o grupo como forma de co-
nhecer as demandas específicas
desse público”, assegura.

Outras medidas adotadas
pelo BB foram uso de banheiro
de acordo com a identidade de
social do funcionário, exame pe-
riódico de saúde, atendimento
especial na Ouvidoria Interna,
simplificação dos procedimen-
tos para inclusão de dependen-
tes por união homoafetiva e
novo Dress Code, para respeitar
a expressão da individualidade
e diversidade.

Para Theo Linero, assessor na

Unidade Captação e Investi-
mentos do Banco do Brasil, a
normatização do nome social foi
a confirmação que precisava por
parte do banco para efetivamen-
te iniciar a sua transição da for-
ma como gostaria. “Trabalho no
BB há quase 9 anos. Quando tive
a notícia, foi como se um peso
enorme saísse dos meus ombros
e o Banco me falasse: ‘vai Theo,
seja você, permita-se viver da
forma como realmente se iden-
tifica’. Foi realmente um dia para
ficar na memória”, relembra.

O funcionário ingressou na
instituição quando tinha 21
anos. Atualmente, já tem seus
documentos retificados. “A ale-
gria de poder ser eu mesmo, em
qualquer lugar, é inexplicável!
Significou que, no meu local de
trabalho, não importa se sou
transgênero, gay, negro, PcD ou
qualquer outra coisa: importa
que sou humano e capaz de re-
alizar meu trabalho da melhor
forma possível. E isso precon-
ceito algum tirará de mim”,
garante.

Segundo o assessor, o tema
identidade de gênero ainda é
muito novo em vários grupos
dos quais participa, porém o
mais importante é ter respeito.
“Defendo que todos adotemos
algo que já é bastante antigo e,
por vezes, até parece um pouco
ultrapassado, mas garanto que
não é: o respeito ao próximo.
Quando as empresas e as pes-
soas entenderem que a norma-
tização do uso do nome social
é a normatização de um direi-
to básico, o nome, a sociedade
inteira ganha. Precisamos enten-
der que os direitos pelos quais
lutamos são direitos básicos,
não privilégios”, declara.

EM CAMPOS, FEEDBACK
TEM SIDO MUITO POSITIVO

Em dezembro do ano passa-
do, o prefeito de Campos dos
Goytacazes, Rafael Diniz, decre-
tou o uso do nome social e re-
conhecimento da identidade de
gênero de travestis e transexu-
ais no âmbito da Administração
Pública Municipal Direta e In-
direta. A decisão foi motivada
por grupos da sociedade civil re-
ferentes aos direitos LGBT, em-
bora já fosse um assunto discu-
tido dentro da prefeitura.

A Secretária de Desenvolvi-
mento Humano e Social, Sana
Gimenes, declara que o decre-
to teve um retorno positivo
entre os servidores na prefeitu-
ra. “Não posso dizer que todos
respeitam a medida porque isso
seria algo genérico demais. Mas,
que há uma avanço muito gran-
de entre os servidores em rela-
ção aos direitos da população,
de fato há. Inclusive, o prefeito
não apenas fez o decreto, nós
fizemos uma capacitação com
os servidores para atender me-
lhor este público”, diz.

O projeto de capacitação con-
tou com palestras e dinâmicas de
atendimento, com objetivo de
preparar os servidores para que
saibam lidar com determinada
situação e respeitar os direitos
da população. “Tivemos feedback
dos próprios servidores para ver
o que eles acharam desse curso
de capacitação. A resposta foi
muito positiva. Houve muita
gente percebendo que pensava
de forma equivocada porque não
havia entendido do que se tra-
tava a temática. Posso dizer que
foi algo muito relevante para o
município”, afirma a secretária.

Representantes do Condsef e outras entidades participam de Seminário Nacional dos Servidores da Cultura

Uppe-Sindicato participa de debate
na Alerj sobre educação integral

A União dos Professores Pú-
blicos do Estado no Estado
do Rio de Janeiro (UPPE-Sin-
dicato) participou de uma au-
diência pública na Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) que tinha
como objetivo discutir o pro-
jeto de lei 114/2015, que
determina a implantação gra-
dual do turno único nas esco-
las da rede estadual de ensi-
no do Rio de Janeiro.

Pela proposta, que está em
tramitação na Casa Legisla-
tiva, a cada ano, 10% da rede
adotaria o sistema. Com isso,
em uma década, seria possí-
vel o ensino integral chegar a
100% das unidades de edu-
cação básica mantidas pela
Secretaria Estadual de Edu-
cação (Seeduc). As escolas
situadas em áreas de baixo

Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) teriam priorida-
de.

O texto foi aprovado em se-
gunda discussão pela Alerj,
mas recebeu uma emenda par-
lamentar. Na emenda, foi in-
cluído que escolas com tur-
no único ofereçam componen-
tes curriculares relacionados
à ar te, educação física, so-
ciologia e filosofia. Os depu-
tados da Comissão de Edu-
cação se comprometeram a
propor novas emendas ao texto
para que o mesmo seja sub-
metido à votação em plená-
ria.

A professora Luciane Aze-
vedo, que representou a UPPE-
Sindicato na audiência públi-
ca, professora Luciane Aze-
vedo, destacou a impor tân-
cia da implantação adequa-

da da educação integral na
rede estadual de ensino. Ela
ressaltou que o ensino, sob
essa perspectiva, precisa ir
muito além do que simples-
mente aumentar o número de
horas que o aluno passa na
escola todos os dias. E des-
tacou ainda que aspectos
como a carga horária dos pro-
fessores e a infraestrutura de
ensino são também fundamen-
tais para que a proposta de
educação integral tenha o êxito
que se espera.

“O ensino integral requer
muito mais do que apenas as
atividades pedagógicas que
são oferecidas em turno co-
mum, tendo em vista a for-
mação cognitiva e afetiva des-
ses alunos que passarão tan-
to tempo em sala de aula”,
frisou Luciane Azevedo.
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Cláudia Barbosa*

* Professora, mestre e doutora em
Filosofia da Linguagem, além de

consultora especialista em aprovação
em provas e concursos

Comprometimento ou compromisso
com a Língua Portuguesa?

Olá, caro leitor! Existe uma grande diferença entre compromis-
so e comprometimento. O Compromisso é uma responsabilida-
de assumida, já o comprometimento vai além da responsabilida-
de, a pessoa está envolvida e motivada para cumprir este compro-
misso da melhor forma possível.

Sabemos que o nível de comprometimento com os estudos de
Português vai variar de acordo com o objetivo, o interesse, a motiva-
ção, a intenção e o envolvimento de cada candidato.

Muitas vezes encontramos pessoas, principalmente, no preparo
para aprovação em concursos públicos, realizando estritamente o
básico nos estudos, mas, no decorrer do tempo, esses candidatos
descobrem que esse caminho não serve para alcançar o objetivo: apro-
vação/convocação.

Estudar a Língua Portuguesa exige comprometimento, e esse
vai além do compromisso com o outro, antes de tudo deve ser um
compromisso com você mesmo, com seus interesses, objetivos, missão
de vida, sua realização e felicidade.

O compromisso também depende das atitudes, do querer fazer
acontecer e principalmente do querer ser APROVADO! Envolve uma
boa dose de dedicação, disciplina, organização e senso de responsa-
bilidade, com o que se quer e com quem se comprometeu.

A vontade é o motor para a ação! Lembre-se de que Machado de
Assis nos alertou: “Nós matamos o tempo, mas ele nos enterra.”
Logo não perca tempo... Defina o objetivo e o persiga. A vitória será
a consequência! Mantenha o FOCO!

TRÊS  DICAS PARA TER MAIS FOCO NOS  ESTUDOS DO POR-
TUGUÊS

Vivemos em uma sociedade que gosta de distrações: smartpho-
nes, aplicativos, jogos, mídia, sons... Podemos dizer que o simples
ato de sentar na cadeira para estudar gramática já é o sinal verde para
que os pensamentos disparem em várias direções.

Só que nem tudo é culpa da gramática. Às vezes precisamos fazer
aquela mea culpa para encaramos o desafio e, a partir daí, de maneira
séria, prepararmos o nosso corpo e a nossa mente para mantermos
o foco nos estudos da Língua Portuguesa.

Não há solução mágica para manter o foco nos estudos da gramá-
tica da mesma maneira que não há solução mágica para ficar em
forma ao ir para a academia.

Então, como manter o foco?
Se eu te falar que vai ser fácil, vou estar te contando uma meia ver-

dade. Porque tudo depende de você e da sua vontade de dar esse
passo de qualidade no seu estudo.

Vamos as dicas:
1) Estude por partes

Conforme o tempo passa a sua atenção diminui e a tentação de dar
aquela checada no Facebook aumenta. A verdade é que é impossível
para o nosso cérebro trabalhar em algo, com foco, por muito tempo
seguido. A dica é dividir seu ciclo de estudos em fatias menores.
Você pode, por exemplo, estudar 60 minutos e dar um intervalo para,
sim, checar as mensagens no celular, dar uma passadinha no Face-
book e tomar uma água.
2) Não passe fome

Pode parecer que a fome não tem nada a ver com o foco e o melhor
desempenho. Mas ficar com fome tira a sua atenção, pois você terá
que lidar com ela de alguma forma. Algo leve e rápido já resolve como
uma barrinha de cereal ou uma fruta. O ideal é comer antes de co-
meçar a estudar porque, assim, você já mata o problema logo no começo
da jornada.
3) Organize o espaço

Local de estudos bagunçado é sinônimo de maior dificuldade nos
estudos. Muita informação tende a chamar a sua atenção. Logo,
mantenha seu ambiente limpo e organizado. Isso vai te ajudar a eli-
minar os focos de ruído durante os estudos e, com toda certeza, fará
com que você renda muito mais. Essas são dicas simples e poderosas,
mas é claro que elas sozinhas não farão milagres. Você precisa man-
ter o foco e a disciplina nos estudos de Língua Portuguesa.

Falaremos no próximo artigo sobre: “ASSUMA O CONTROLE E
VENCERÁ SEMPRE!”

Caro leitor, até o próximo bate-papo!

Contato: 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

PRF abre inscrições para
500 vagas. R$9.931 mensais

LLLLLOOOOOTTTTTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     | Há vagas para o Rio de Janeiro e e vários outros estados

Para concorrer, é
preciso ter formação
superior em
qualquer área

Receita: necessidade
urgente de concurso

DDDDDÉFICITÉFICITÉFICITÉFICITÉFICIT     | Receita opera com 40% do efetivo

Tabela de vagas

Rodrigo Menezes analisa o edital

Se você tem formação supe-
rior em qualquer área e sonha
em ingressar na área de Segu-
rança Pública, não perca esta
oportunidade: a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) já está com
inscrições abertas em seu con-
curso para 500 vagas de poli-
cial. Além da escolaridade
exigida, é necessário que os
interessados, de ambos os se-
xos, tenham carteira de habi-
litação a partir da categoria B.

A remuneração inicial, para
carga de 40 horas semanais,
é de R$9.931,57, valor que já
inclui R$458 de auxílio-ali-
mentação. No entanto, a partir
do ano que vem, o valor de-
verá passar para R$10.357,88.
As contratações ocorrerão pelo
regime estatutário (garantia de
estabilidade no emprego).

Das 500 vagas oferecidas, dez
são destinadas ao estado do Rio
de Janeiro. O prazo de validade
do concurso será de um mês, a
partir da homologação do cur-
so de formação, podendo ser
prorrogado por igual período.
A expectativa, inclusive, é que ao
término da seleção a PRF solici-
te mais 50% das vagas (250),
ao Ministério do Planejamen-
to, para chamar excedentes.

INSCRIÇÕES VÃO
SOMENTE ATÉ DIA 18

As inscrições devem ser fei-

tas no site do Cebraspe (anti-
go Cespe/UnB), organizador
da seleção, somente até o dia
18 deste mês. Após preencher
o requerimento, é necessário
imprimir a Guia de Recolhi-
mento da União (GRU) e efe-
tuar o pagamento da taxa, de
R$150, em qualquer banco,
bem como nas casas lotéricas
e nos Correios.

Pedidos de isenção da taxa
serão aceitas, ao longo de todo
o período de inscrição, no site
do Cebraspe. Terão direito ao
benefícios somente aqueles
que forem membro de famí-
lia de baixa renda e inscritos
no CadÚnico ou doadores de
medula óssea em entidades re-
conhecidas pelo Ministério da
Saúde. O resultado sairá no
dia 2 de janeiro.

Ao realizar a inscrição, o
candidato deverá informar
o número do CPF e enviar,
via upload, fotografia indi-
vidual, tirada nos últimos seis
meses anteriores à data de
publicação do edital, em que
necessariamente apareça a
sua cabeça descoberta e os
seus ombros.

Também no ato de inscri-
ção, o candidato deverá op-
tar por uma cidade de reali-
zação das provas, que será obri-
gatoriamente vinculada à uni-
dade da Federação da vaga
para a qual deseja concorrer.
Enquanto o prazo estiver aber-
to, o concorrente poderá rea-
lizar alteração da localidade
para onde pretende concorrer
e fazer a primeira etapa.

No dia 3 de fevereiro serão

aplicadas as provas objetiva
e discursiva, que compõem a
primeira etapa do concurso.
A avaliação de múltipla esco-
lha terá 120 questões, distri-
buídas por três blocos: o pri-
meiro terá 50 perguntas (Por-
tuguês, Raciocínio Lógico, In-
formática, Física, Ética no
Serviço Público, Geopolítica
Brasileira e História da PRF),
o segundo 40 (Legislação de
Trânsito) e o terceiro 30 (Di-
reito Administrativo, Direito
Constitucional, Direito Penal
e Processo Penal, Legislação
Especial e Direitos Humanos
e Cidadania).

O concurso contará ainda
com as seguintes etapas: exa-
me de capacidade física, ava-

liação de saúde, teste psicoló-
gico, avaliação de títulos, in-
vestigação social e curso de for-
mação. Este último ocorrerá na
cidade de Florianópolis (SC).

De acordo com o edital, os
candidatos com deficiência par-
ticiparão do concurso em igual-
dade de condições com os de-
mais candidatos. Não haverá
adaptação do exame de capa-
cidade física, da avaliação de
saúde, da avaliação psicológica
e do curso de formação pro-
fissional às condições do can-
didato com deficiência ou não.

Após o lançamento do edital
para o concurso da PRF, FOLHA
DIRIGIDA ouviu com exclusivi-
dade o professor e ex-policial
rodoviário Rodrigo Menezes.
Ele, que foi classificado no con-
curso da PRF em 2004, deu di-
cas valiosas para quem fará a pro-
va em 2019 e fez uma análise do
edital divulgado.

Em vídeo que pode ser assis-
tido no canal da FOLHA DIRI-
GIDA no Youtube, o professor
Rodrigo Menezes analisou vá-
rios aspectos sobre o concur-
so da PRF. Segundo ele, a ex-
pectativa é de que a seleção
tenha cerca de 300 mil candi-
datos, levando em conta o nú-
mero de vagas (500).

O professor destacou que o
edital trouxe algumas mudan-
ças em relação ao concurso
anterior, realizado em 2013.
Entre as alterações, foram des-
tacadas: a entrada das discipli-
nas de Geopolítica e História
da PRF, a volta do foco nas
questões de Legislação de
Trânsito e também uma aten-
ção especial para as questões
de Raciocínio Lógico.

Outra alteração interessante
de ser notada é em relação aos
requisitos. Neste concurso, os re-
quisitos devem ser cumpridos
até a posse do cargo, e não mais
no momento da inscrição.

Sobre as mudanças no edi-
tal, Rodrigo declara: “Você tem
duas formas de encarar a mu-
dança: você pode ver isso (o
edital), deitar e chorar. Ou você
pode pensar o que tirar de bom

dessa mudança.”
Uma atenção especial no tó-

pico de requisitos deve ser dada
à idade. Segundo o professor, a
lei não impede que indivíduos
com até 65 anos façam a prova,
no entanto, candidatos com ida-
de avançada poderão passar por
muitas dificuldades na prova fí-
sica e serem desclassificados.

Quando a pauta foi a prova, o
professor afirmou que a maté-
ria mais importante será Legis-
lação de Trânsito, que contará
com 40 questões. Ainda segun-
do ele, Legislação de Trânsito co-
brirá um terço da prova, além
de ser critério de desempate.

Por isso, o professor desta-
ca que os candidatos deverão
dar uma atenção especial a
essa parte e, sobretudo buscar
entender os pontos da lei e
não decorar os conteúdos. “O
grande lance é buscar enten-
der (as resoluções)”, destaca
Rodrigo Menezes.

Considerando-se a data mar-
cada para a prova, Rodrigo Me-
nezes ressalta que a expectativa
é de que a convocação para o
curso de formação seja entre os
meses de junho e julho. Outra
provável previsão feita pelo pro-
fessor, e que leva em conta a co-
locação dos concursos anterio-
res, é de que a nota corte fique
na casa dos 80 pontos.

Quando perguntado sobre seu
plano de estudos em 2004, Ro-
drigo afirmou: “Eu estudei um
ano antes uma média de três
horas por dia. Quando saiu o
edital (3 meses antes da prova),

comecei a estudar uma média
de 10 a 13 horas por dia”, relem-
bra Rodrigo, que também ressal-
ta: “o correto é sempre você es-
tudar de acordo com o edital
anterior para formar a base.”

O professor também salien-
ta qual deve ser o foco no estu-
do: “Não adianta você ter uma
leve noção da matéria, você
tem que consolidar, fixar para
conseguir acertar a ques-
tão. Isso exige um
amadurecimento de
tempo.”

Uma das diver-
sas dúvidas dos
interessados no
concurso é so-
bre qual seria o
melhor local
para fazer a
prova, qual es-
tado escolher.
O professor Ro-
drigo foi rápido e ob-
jetivo em seu conselho:
“Onde você estará feliz
com sua família? Vá para
onde você quer ir, esquece onde
tem mais vaga”.

Quando o assunto foi dicas
para a redação, Rodrigo afirmou
que é importante que o texto dis-
sertativo chegue nas 30 linhas.
“A avaliação também será a partir
da forma do texto, logo, é impor-
tante ter tudo que se pede em um
texto conciso e objetivo.”

Além disso, o professor acon-
selhou que se faça no mínimo
entre dez e 15 redações antes da
prova, como uma forma de trei-
namento. Também é funda-

“A Receita Federal opera hoje com
apenas 40% do efetivo necessário
para atender a todas as demandas”.
O cenário assustador foi passado
pelo diretor de Comunicação do
Sindireceita, Odair Ambrosio, em
entrevista à FOLHA DIRIGIDA.

De acordo com ele, atualmen-
te, o órgão conta com 28.158 ser-
vidores, dos quais 9.274 são au-
ditores-fiscais e 6.643 analistas-
tributários. O sindicalista desta-
ca que, desde 2007, houve uma
redução expressiva nesses quadros
e a tendência é piorar ainda mais.

“O mais grave é que, além des-
sa drástica redução, 20% dos au-
ditores, 13% dos analistas e 47%
servidores administrativos já po-
dem se aposentar e hoje recebem
abono de permanência. Em resu-
mo, o órgão responsável por ar-
recadar, fiscalizar, cobrar tributos
e controlar o comércio internaci-
onal e as fronteiras do país opera
hoje com pouco mais de 40% do
efetivo necessário de servidores e
com forte restrição orçamentária
e está ameaçado de paralisar suas
atividades”, observa.

O sindicalista alerta que sem os
analistas-tributário, a Receita Fe-
deral não arrecada, não fiscaliza,
não faz cobrança, não atende ao
contribuinte e, muito menos, re-
aliza ações de controle, vigilância
e repressão nos portos, aeroportos
e postos de fronteira.

“O resultado prático da escassez
de servidores são o aumento do
déficit fiscal com a queda de arre-
cadação e mais armas, munições,
drogas, contrabando e descaminho
nas mãos do crime organizado. Os

prazos de liberações de importa-
ções e exportações no país tam-
bém serão afetados, gerando pre-
juízos para a economia”, afirma.

Questionado sobre o que espe-
rar do próximo governo federal,
Odair Ambrosio menciona que
sempre irão propor o diálogo, fa-
zer o debate técnico com o gover-
no, com o congresso nacional e
com a sociedade.

“Vamos mostrar as carências,
seguir apresentado projetos, pro-
mover a mobilização das bases
para o debate e para as ações de
defesa de seus interesses dentro
da normalidade democrática.”

Um pedido de concurso da Re-
ceita Federal, para 2.083 vagas de
auditor-fiscal e analista-tributário,
havia sido enviado ao Ministério
do Planejamento. Porém, em reu-
nião no mês de setembro, um novo
número com aumento de vagas foi
mencionado. No encontro entre o
Sindireceita e gestores do Planeja-
mento foram contabilizadas 1.453
vagas para preenchimento emergen-
cial no exercício de 2018 (número
que já constava no pedido de 2017),
mas houve acréscimo de 1.547 va-
gas, totalizando 3 mil vagas solici-
tadas para analista tributário.

Além disso, a solicitação inclui
2 mil vagas para cargo de auditor-
fiscal, 1.370 a mais do que o pe-
dido de 2017 (eram 630). Com
estes aumentos, a solicitação de
vagas pode chegar a 5 mil.

Atualmente, as remunerações
são de R$11.639,24 para analista
e de R$10.123,53 para auditor. As
duas carreiras exigem nível supe-
rior em qualquer área.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições e isenções: http://
www.cespe.unb.br/concursos/PRF_18/

SERVIÇO
Canal da FOLHA DIRIGIDA no
Youtube: www.youtube.com/
folhadirigida

mental que os textos sejam cor-
rigidos por algum profissional
para que ele possa orientar o
candidato em relação aos erros
cometidos e, ainda, dar dicas es-
pecíficas.

Professor Rodrigo Menezes
chama atenção para o peso da
disciplina de Legislação de Trânsito
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Carga tributária federal aproximada de 20%

editorial
PRF: só o começo

epois de uma longa e injustificável demora, finalmente
saiu o tão esperado edital para o concurso da Polícia

Rodoviária Federal (PRF). Estão sendo oferecidas, apenas
e tão somente, 500 vagas emergenciais. Muito pouco di-
ante das necessidades da corporação, que precisa de muito
mais policiais para cumprir com eficácia a sua missão. Mas
a classificação já diz tudo: emergenciais. A PRF precisa de
muito mais, mas isso já está prometido. Esse concurso é
só o começo.

O próprio diretor-geral da corporação publicou em sua
página no Facebook que agora, em 2019, a Polícia Rodo-
viária Federal fará novo concurso “com muito mais vagas”
do que as oferecidas nesse concurso cujo edital acaba de
ser publicado. Essa informação, aliás, vem ao encontro
das entrevistas do futuro superministro da Justiça e da
Segurança Pública, Sérgio Moro, que reitera - repetidas
vezes - que precisa reforçar o quadro de pessoal da PRF
e da Polícia Federal.

Moro é enfático ao frisar que esse é o caminho para o
combate efetivo aos crimes de contrabando e de tráficos
de drogas e de armas, que têm como cenários as nossas
fronteiras e as estradas federais, além das clandestinas.
Realmente, dentro de país continental como o nosso e
com o descaso com que essa situação foi tratada pelos
últimos governos, não há como fiscalizar essas dimen-
sões sem um grande efetivo de policiais, mesmo com boa
tecnologia.

Por isso, torcemos para que o futuro superministro
assuma o cargo com todo esse poder que, parece, está sendo
dado pelo presidente eleito, que sejam oferecidas a ele
todas as condições necessárias para realizar um trabalho
de qualidade, como foi em Curitiba com a Lava Jato.
Realmente, o País merece que seja feito um trabalho ex-
tremamente sério nessa questão. É difícil, principalmente
depois de anos e anos de descaso do poder público, mas
nossa esperança permanece.

Quem venham os novos concursos públicos para a Polícia
Rodoviária Federal, “com muito mais vagas”, que venham
os novos concursos públicos para a Polícia Federal, “com
muito mais vagas”, que venham os concursos para audi-
tor-fiscal da Secretaria da Receita Federal (já estão pedidas
2 mil vagas), que venham os novos concursos públicos
para o Banco Central (com risco de colapso em suas ati-
vidades), que venham os novos concursos públicos para
o INSS.

Para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal
sabemos que é só o começo e acreditamos que as coisas
vão melhorar, mas aproveitamos este espaço para pedir
muito mais. O abandono dos últimos governos que, por
motivos diversos, muitos por incompetência, alguns por
desastroso descaso, outros por verdadeiros crimes contra
o país e sua população, requer que essa página seja defi-
nitivamente arrancada da nossa história. Esse vai ser só
um começo.

colunista convidado

* Mônica Massad é professora de Língua Portuguesa e
Redação.Atua ainda como palestrante em cursos de Literatura,
Filosofia e Redação.É também diretora do curso Academia de

Português e Redação

D

Prova de Português
da PRF: quebrando a banca
Cespe/Cebraspe

Saiu o edital do esperado con-
curso da Polícia Rodoviária Fe-
deral. O melhor caminho é, sem
dúvida, neste momento po-
tencializar os estudos com
um roteiro objetivo, para que
os resultados sejam positi-
vos e levem à tão sonhada
aprovação.

Pensando nisso, prepa-
rei um roteiro bem organi-
zado com tudo o que não
pode faltar na preparação para a prova de Português - que é de
fundamental importância no contexto geral do concurso. Va-
mos a ele.

A prova de Português da banca Cespe/Cebraspe divide-se
em 4 blocos bem distintos de paráfrases, ou seja, de reescri-
turas do texto sem alteração de sentido.

 O primeiro é composto por compreensão e interpretação de
textos e questões de coesão lexical (sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos,hiperônimos e hipônimos); referenci-
al (anafórica, catafórica de dêitica) e sequencial( preposições,
conjunções e paralelismos). Há, ainda, aqui questões de tipo-
logia de gênero textual e redação oficial.

Já o segundo é composto das paráfrases morfossintáticas.
Nelas temos questões sobre voz verbal, funções do se, flexão
de tempos e modos verbais, correlação verbal, adjunto adno-
minal X predicativo do sujeito, classificação dos tipos de sujei-
to, complementos verbal e nominal, funções do QUE, aposto
e adjuntos adverbiais.

O terceiro bloco está relacionado às reescrituras de frases,
orações e períodos. Nestas questões, a banca pode cobrar a
paráfrase da forma nominal para a verbal da oração ou da
verbal para a nominal, desenvolvimento e redução de orações.
O domínio destas paráfrases é muito importante, pois é uma
parte da matéria em que alguns candidatos têm dificuldades.

O quarto bloco é o de correção gramatical com as questões
de concordâncias verbal e nominal, regência, crase, pontua-
ção, ortografia, acentuação e colocação pronominal. Vale res-
saltar aqui um erro que não se deve cometer: o de decorar
apenas as regras. O Cebraspe quer aferir se o candidato tem
domínio teórico de uso da norma culta processos redacionais
dentro do funcionamento prático da língua. Não basta, portan-
to, gravar as regras, mas compreender por que e como elas
são utilizadas.

Dessa forma, quem pretende concorrer a uma vaga PRF 2108
deve se concentrar em resolver o máximo de questões de provas
de outros “concursos de polícias” feitos pela banca. O motivo é
que, em um raio-x das provas de polícia do Cebraspe, detectei que
elas são mais “gramatiqueiras” do que as de tribunais. Vale,
portanto, investir neste caminho e boa sorte a todos!

Guarda de Niterói: edital nos
próximos dias. Nível médio

CCCCCHAMADHAMADHAMADHAMADHAMADASASASASAS     | Oferta de142 vagas, porém poderão acontecer até 419 contratações

Expectativa é que
o cronograma possa
ser anunciado a
qualquer momento

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

Hugo de Freitas: conheça o youtuber que
foi aprovado no concurso para o MPU

Alcançar os objetivos sem depender de nin-
guém. Esse foi o motivo pelo qual Hugo de
Freitas aceitou o desafio de estudar para con-
cursos. Com apenas 25 anos, ele tem algumas
aprovações na bagagem. A última foi para
técnico de administração do Ministério Pú-
blico da União (MPU), para o Rio de Janeiro.

Mas, até chegar a esse ponto, a trajetória de
Hugo foi marcada por percalços, reprovações
e quase desistências. Seu principal aliado em
todo processo foi o Youtube. Um dia, após ter
feito a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo
para escrevente, ele chegou a sua casa e não
tinha ninguém para conversar. Então, resol-
veu gravar suas impressões sobre a avaliação
e subir o vídeo para o Youtube.

“Nenhum amigo meu entendia sobre con-
cursos e eu não participava de nenhum gru-
po, então peguei meu celular e comecei a falar
sobre o que achei da prova, subi pro Youtu-
be e fui dormir. No outro dia o vídeo tinha
milhares de acessos e comentários. Foi real-
mente impressionante para mim”.

Hugo resolveu gravar vídeos para compar-
tilhar sua rotina de estudos com outros can-
didatos. “Percebi que existiam pessoas como
eu, estudando para concursos e que queriam
conversar sobre a prova, mas não tinham um
canal de comunicação para isso. É uma no-
vidade porque os canais existentes são de
pessoas que já chegaram lá. O meu canal é
para mostrar a realidade de um concurseiro
e por isso há uma identificação muito forte
com meu público”.

Antes de ser um youtuber, Hugo já usava a
plataforma como apoio para seus estudos.
“Eu tinha que garimpar o Youtube à procura

de bons vídeos, boas explicações e bons pro-
fessores. Conheci pessoas maravilhosas que
me ensinaram muito sobre disciplina, orga-
nização, técnicas de estudo e perseverança.
Ali ninguém se enxerga como concorrente,
como adversário. Há um espírito de união
muito forte em nossa comunidade e que me
ajuda a seguir em frente quando penso em
desistir”, relatou Freitas.

Os primeiros concursos foram voltados para
sua área de formação. Ele fez sete provas para
órgãos estaduais, municipais e também para
oficial da Marinha. Sua preparação, na época,
era por meio de livros. “Comprei alguns li-
vros bem ruins, não entendia muito de orga-
nização, cronograma e não sabia que havia
uma comunidade de pessoas que estudavam
para concursos. Era um mundo novo para mim.
Mesmo assim eu sempre fui muito interessa-
do e estudioso, então pesquisava na internet
os tópicos do edital e estudava todos os dias”.

Com dedicação exclusiva e sem condições
de pagar cursos preparatórios, ele sempre
estudou sozinho, em casa. “Eu tinha apenas
a assinatura de um site de questões. Sempre
estudei sozinho, corria atrás do meu materi-
al na internet através de plataformas de en-
sino gratuito, buscava videoaulas e resolvia
muitas questões”, relatou.

A aprovação no concurso para o MPU foi um
momento de extrema felicidade para o concur-
seiro. “Ainda sou o mesmo Hugo que começou
a estudar em 2016, mas agora sou mais corajo-
so, tento ser mais grato por tudo que conquis-
tei e por tudo que tenho hoje. Estudar para con-
cursos mudou minha vida, sou hoje uma pes-
soa muito otimista e que acredita na vitória”.

Para todos aqueles que sonham com uma
vaga no serviço público, Hugo de Freitas deixa

a seguinte mensagem: “Não desista. Em al-
gum momento o caminho vai parecer duvi-
doso, escuro e sombrio e você pensará em
desistir. Nessa hora respire fundo e lembre-
se do porquê começou. Não existe sensação
tão boa quanto você olhar seu nome na lista
dos aprovados e se lembrar do quanto você
caminhou, do quanto abdicou, de todos os
fins de semana trancados no quarto, de to-
dos os nãos que você deu”.

BRUNA SOMMA
bruna.somma@folhadirigida.com.br

Hugo de Freitas ‘garimpava’ o Youtube à
procura de bons vídeos, boas explicações e
bons professores.
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casos de sucesso

É questão de dias a divul-
gação do edital do concurso
para a Guarda Municipal de
Niterói. Conforme já havia
dito o prefeito Rodrigo Ne-
ves, a seleção deverá ser aber-
ta ainda neste mês de dezem-
bro. Com a definição do Ins-
tituto Selecon como organi-
zador, o edital já está sendo
elaborado e a expectativa é
que o cronograma do certa-
me seja anunciado a qualquer
momento.

O concurso para a Guarda
Municipal de Niterói vem des-
pertando o interesse de mi-
lhares de pessoas, inclusive da-
quelas que moram em cida-
des próximas, como o Rio de
Janeiro, São Gonçalo, Itabo-
raí, Rio Bonito, Maricá, Sa-
quarema, entre outras. Os
futuros candidatos fazem um
apelo ao prefeito Rodrigo
Neves para que seja feito um
cronograma bastante confor-
tável, de forma que os candi-
datos possam ter um bom
tempo para os estudos.

Inicialmente, o concurso vi-
sará ao preenchimento inicial
de 142 vagas de guarda muni-
cipal, além de formação de ca-
dastro de reserva, para ser uti-

Remuneração inicial de até
R$5.496 é um dos atrativos

A remuneração do guarda
municipal da Prefeitura de Ni-
terói é bastante atrativa. O va-
lor bruto é de R$2.796,80,
que considera o vencimento
base de R$2.415,80, o auxí-
lio-transporte de R$196 e o
auxílio-alimentação de R$185.
No entanto, logo ao ingres-
sar na carreira, esse valor pode
quase que dobrar, passando
para R$5.496,80 caso o ser-
vidor entre no Regime Adici-
onal de Serviço (RAS).

Por esse sistema, segundo o
secretário municipal de Or-
dem Pública, Gilson Chagas,
o guarda tem a possibilidade
de trabalhar em seus dias de
folga e, por conta disso, rece-
ber um adicional. Cada ser-
vidor pode fazer até 12 plan-
tões por mês, de 12 ou de oito

horas. Os guardas recebem
R$225 em cada plantão de
12 horas. Com isso, ele soma
R$2.700, que acrescido ao va-
lor da remuneração inicial
proporciona uma quantia
atrativa de R$5.496,80, quase
o dobro.

Por outro lado, aquele que
completar apenas oito horas
trabalhadas a cada dia de folga
receberá R$150. Esse valor,
se somado com os doze plan-
tões limites, dá um total de
R$1.800 ao mês, que junto
com a remuneração inicial
chega a um ganho de
R$4.596,80.

Outro grande atrativo do
concurso é a estabilidade, já
que as contratações dos guar-
das ocorrerão pelo regime
estatutário.

lizado durante o prazo de va-
lidade da seleção, que deverá
ser de dois anos, podendo do-
brar. As contratações ocorrerão
pelo regime estatutário, que as-
segura estabilidade.

Embora a oferta inicial seja
de 142 vagas imediatas, a ten-
dência é que a Guarda Munici-
pal realize até 419 contratações
ao longo do prazo de validade
do concurso. Isso porque o se-
cretário de Ordem Pública, Gil-
son Chagas, já informou que
seu objetivo, até 2020, é ter mil
guardas na corporação. Hoje,
o efetivo é de 581.

O concurso será aberto a
candidatos de ambos os se-
xos que tenham nível médio,
pelo menos 18 anos (até a
posse), carteira de habilitação
a partir da categoria B e 1,60m
de altura, no caso das mulhe-
res, ou 1,70m, no caso dos
homens. A remuneração ini-
cial é de R$2.796,80 (inclu-
indo R$185 de auxílio-alimen-
tação e R$196 de auxílio-trans-
porte), mas pode chegar a
R$5.496,80 (veja matéria nes-
ta página).

A Guarda e o Instituto Sele-
con estão fechando os deta-
lhes do concurso. No entan-
to, se o projeto básico da se-
leção, a qual FOLHA DIRI-
GIDA teve acesso, não sofrer
alterações, os candidatos de-
verão ser avaliados por meio
de provas objetivas, teste físi-

co, exames antropométrico e
médico, além de um curso de
formação, com duração de
500 horas.

No concurso anterior, as
provas objetivas foram com-
postas por 100 questões ob-
jetivas, distribuídas da seguinte
forma: 50 de Conhecimentos
Básicos de Direito, 30 de Lín-
gua Portuguesa, dez de Infor-
mática e dez de Conhecimen-
tos sobre a cidade de Niterói.

É possível no entanto, que esta
nova seleção traga novidades.
Isso porque, conforme infor-
mações anteriores da Secreta-
ria de Ordem Pública, deverá
ser cobrado o Estatuto das
Guardas Municipais.

A recomendação de especia-
listas é para que os interessados
iniciem o quanto antes dos es-
tudos, de forma que esteja mui-
to bem preparados para quan-
do o edital for divulgado.

AOS LEITORES
A coluna Casos de Sucesso entrará de férias e
voltará no mês de janeiro
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Concurso terá vagas
para cargos de níveis
médio e superior. Até
R$4.434 mensais

PPPPPREPREPREPREPREPARAARAARAARAARATIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS | Edital do concurso para a Defensoria-RJ está previsto para este mês. Cronograma deve ser anunciado nos próximos dias

Defensoria já elabora a minuta do edital

Boa notícia para os interes-
sados no concurso para a área
de apoio da Defensoria Públi-
ca do Estado do Rio de Janeiro
(DPE-RJ). Segundo uma fonte
ligada ao órgão, a minuta do
edital já está sendo elaborada,
bem como o cronograma da se-
leção. O documento com as
normas do concurso continua
previsto para sair ainda este
mês. As vagas para cargos dos
níveis médio e superior.

A expectativa é que a DPE-RJ
possa anunciar, nos próximos
dias, o cronograma do concur-
so. Se o edital sair mesmo este

mês, conforme previsto, é muito
provável que as provas sejam
aplicadas  em fevereiro ou mar-

ço. No entanto, isso ainda não
está definido.

No nível médio, serão contra-

tados novos servidores para o car-
go de técnico médio, que tem re-
muneração vigente de
R$3.691,47. Já no superior, se-
rão haverá oportunidades em
duas carreiras: técnico superior
jurídico e técnico superior espe-
cializado. A primeira requer gra-
duação em Direito, ao passo que
a segunda pede formação supe-
rior em áreas específicas, que
deverão ser anunciadas pela
DPE-RJ nos próximos dias.

Na estrutura da DPE -RJ, a car-
reira de técnico superior espe-
cializado contempla áreas como:
Administração, Bibliotecono-
mia, Ciências Contábeis, Desen-
volvimento de Sistemas, Enge-
nharia (Agrimensura, Civil),
Economia e Psicologia.

Os cargos de técnico superior
jurídico e técnico superior espe-
cializado propiciam remunera-

ções de de R$4.434,47, já inclu-
indo R$485 de auxílio-alimen-
tação. O regime de admissão do
órgão é o estatutário, que assegura
a estabilidade empregatícia.

A Fundação Getulio Vargas
(FGV) foi escolhida como a or-
ganizadora dessa seleção. Como
o contrato com a banca já foi
assinado, agora só falta pratica-
mente a conclusão do cronogra-
ma para a publicação do edital
da seleção. A DPE-RJ ainda não
informou a oferta do concurso.

No entanto, é quase certo que
o concurso traga vagas imedia-
tas, além de cadastro de reser-
va. Hoje, o déficit no órgão é de
152 servidores, havendo carên-
cia de 54 profissionais no car-
go de técnico médio, 79 de téc-
nico superior jurídico e 19 de
técnico superior especializado.

Em 2014, foi realizado o últi-

mo concurso da Defensoria do
Rio, também organizado pela
FGV. Os três cargos também
foram abrangidos. A única eta-
pa de avaliação foi uma prova
objetiva de Conhecimentos
Básicos e Específicos, que teve
70 questões no nível médio e 80
no superior.

Especificamente para a função
de técnico médio (nível médio),
as disciplinas cobradas foram
Língua Portuguesa (20 pergun-
tas), Legislação Institucional
(dez), Noções de Informática
(dez), Noções de Direito Cons-
titucional (dez), Noções de Di-
reito Administrativo (dez) e
Noções de Teoria Geral de Pro-
cesso (dez). O conteúdo progra-
mático da seleção de 2014 é a
principal referência de estudo,
ainda mais porque as provas tam-
bém foram elaboradas pela FGV.

Defensoria-RJ abrirá concurso para cargos dos níveis médio e superior

TÉCNICO DA DEFENSORIA E DA PGE

Interessados nos concursos da DPE e PGE devem
acelerar os estudos, pois editais sairão em breveFicha de Exercícios

Exercite-se com teste especial
Para orientação dos futuros candidatos a técnico

da Defensoria e da Procuradoria, FOLHA DIRIGIDA

publica teste especial de Legislaçao Estadual, ela-

borado pelo professor Aloízio Medeiros, do curso

Degrau Cultural. Ao final, confira os gabaritos:

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

01 Conforme determina a Constituição do Estado
do Rio de Janeiro são gratuitos para os que per-
cebem até 1 (um) salário mínimo, os desempre-
gados e para os reconhecidamente pobres, na
forma da lei, EXCETO:

(a) o registro civil de nascimento e respectiva cer-
tidão;

(b)  o registro e a certidão de óbito;
(c)  a expedição da  cédula de identidade individual;
(d)  a celebração do casamento civil , mas excluída

a respectiva certidão;

02 A respeito da liberdade de reunião prevista na
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pode-
mos afirmar, EXCETO:

(a) reproduz literalmente o dispositivo da Constitui-
ção da República, sem acrescentar nenhuma
norma.

(b) dispõe que todos podem reunir-se pacificamen-
te, sem armas, em locais abertos, independen-
temente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o
mesmo local.

(c) determina que a força policial só intervirá para
garantir o exercício do direito de reunião e de-
mais liberdades constitucionais, bem como para
a defesa da segurança pessoal e do patrimônio
público e privado, cabendo responsabilidade pelos
excessos que cometer.

(d) a liberdade de reunião prescinde de autorização,
sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade.

03 A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, as-
segura, dentre outros direitos , ao preso, os abaixo
descritos, EXCETO:

(a) O Estado garantirá a dignidade e a integridade
física e moral dos presos, facultando-lhes as-
sistência espiritual.

(b)  assegurando o direito de visita e de encontros
íntimos a ambos os sexos, assistência médica
e jurídica;

(c)  aprendizado profissionalizante, trabalho produ-
tivo e remunerado, além de acesso a dados re-
lativos ao andamento dos processos em que se-
jam partes e à execução das respectivas penas.

(d) O estabelecimento prisional destinado a mulhe-
res terá, em local anexo e independente, cre-
che, atendida por pessoal especializado, para
menores até a idade de cinco anos.

04 a respeito da administração pública e seus ser-
vidores, dispõe a Constituição estadual, EXCE-
TO:

(a) os cargos, empregos e funções públicas são aces-
síveis aos brasileiros e estrangeiros que preen-
cham os requisitos estabelecidos em lei;

(b) a investidura em cargo ou emprego público da
administração direta, indireta ou fundacional de-
pende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;

(c) os cargos de natureza técnica só poderão ser
ocupados pelos profissionais legalmente habili-
tados e de comprovada atuação na área;

(d) os cargos em comissão e as funções de confi-
ança serão exercidos, preferencialmente, por ser-
vidores ocupantes de cargo de carreira técnica
ou profissional, nos casos e condições previs-
tos em lei;

05 Conforme dispõe a Carta estadual fluminense,
ao servidor público em exercício de mandato eletivo
aplicam-se as  disposições abaixo, assinale a
alternativa INCORRETA:

(a)  tratando-se de mandato eletivo federal, estadu-
al ou distrital, ficará afastado de seu cargo, em-
prego ou função;

(b) investido no mandato de Vereador ou Juiz de Paz,
havendo compatibilidade de horários, perceberá
as vantagens de seu cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo,
e não havendo compatibilidade, aplicar-se-á a
norma do inciso anterior;

(c)  em qualquer caso que exija o afastamento para
o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos le-
gais;

(d) investido no mandato de Prefeito, será afastado
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facul-
tado optar pela remuneração;

06 Conforme dispõe o regulamento dos funcionári-
os públicos civis do Estado do Rio de Janeiro,
decreto 2479/79, assinale a alternativa COR-
RETA:

(a) A competência para dar posse e exercício não
poderá ser objeto de delegação.

(b) E competente para dar exercício o Governador
do Estado, quando se tratar de investidura em
cargos de provimento efetivo.

(c) Os termos de posse, acompanhados das res-
pectivas declarações de bens, deverão ser enca-
minhados, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
à Secretaria de Estado de Administração, res-
salvados os relativos às autarquias.

(d) O cargo em comissão se destina a atender a
encargos de direção e de chefia, consulta ou
assessoramento superiores, e é provido medi-
ante livre escolha do Governador, não podendo
esta recair em funcionário efetivo.

07 sobre as formas de provimento no estatuto do
servidor do estado do Rio de Janeiro, assinale a
alternativa CORRETA:

(a) A nomeação em comissão ocorrerá quando se
tratar de cargo de classe singular ou de cargo de
classe inicial de série de classes;

(b) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à or-
dem rigorosa de classificação dos candidatos
habilitados em concurso.

(c) Reintegração  é o retorno ao serviço público esta-
dual do funcionário colocado em disponibilidade.

(d) o aproveitamento decorrerá de decisão adminis-
trativa ou judicial, é o reingresso do funcionário
exonerado ex officio ou demitido do serviço público
estadual, com ressarcimento do vencimento e
vantagens e reconhecimento dos direitos liga-
dos ao cargo.

08 A respeito da vacância no estatuto dos funcio-
nários públicos do estado do Rio de Janeiro, as-
sinale a alternativa INCORRETA:

(a) Dar-se-á exoneração ou dispensa- a pedido ou
ex-officio.

(b) o estatutário poderá pedir demissão caso dese-
je sair do serviço público.

(c) O funcionário perderá o cargo quando, por ser
desnecessário, for extinto, ficando o seu ocu-
pante, se estável, em disponibilidade;

(d) O funcionário perderá o cargo em virtude de sen-
tença judicial ou mediante processo administra-
tivo disciplinar em que se lhe tenha assegurado
ampla defesa.

09 Será considerado como de efetivo exercício o
afastamento pelos  motivos abaixo elencados,
sendo INCORRETO o seguinte

(a) casamento e luto, até 8 (oito) dias;
(b) licença por motivo de doença em pessoa da famí-

lia, desde que não exceda o prazo de 6 (seis) meses;
(c) recolhimento à prisão, se absolvido afinal;
(d) suspensão preventiva, se inocentado afinal;

10 a respeito das férias dos servidores estatutári-
os do Estado do Rio de Janeiro, assinale a alter-
nativa CORRETA:

(a) Todos os servidores, que operem diretamente
com Raios X ou substâncias radioativas, goza-
rão obrigatoriamente férias remuneradas de 20
(vint(e) dias consecutivos por semestre de
atividade, não parceláveis nem acumuláveis.

(b) As férias não poderão ser interrompidas ou ad-
mitido o seu gozo parcelado.

(c) Por motivo de provimento em outro cargo, o fun-
cionário em gozo de férias  será obrigado a in-
terrompê-las;

(d) O funcionário, ao entrar em férias, em razão do des-
canso ser compulsório não precisará comunicar ao
chefe imediato o seu endereço eventual.

GABARITO
01. D, art. 13 da CERJ
02.A art 23 parágrafo único d CERJ
03.  D, art. 27 , par.1º CERJ
04.A, art.77, I, CERJ
05.C. art. 87, IV, CERJ
06. C, art. 16, parágrafo único, decreto 2479/79.
07. B. art. 39, do decreto 2479/79
08. B. quem pede demissão é empregado público,

estatutário sofre PAD para ser demitido.
09. B, art.79, IX do decreto 2479/79.
10. A, art.94, do decreto 2479/79.

Um dos entraves para a publi-
cação do edital do concurso para
a área de apoio da Procuradoria
Geral do Estado do Rio de Janeiro
(PGE-RJ) foi removido na últi-
ma sexta, 30. Com a divulgação
do regulamento da seleção para
procurador (leia na matéria
abaixo), o caminho fica livre
para que a PGE-RJ possa concen-
trar esforços agora no certame
para o ingresso de servidores dos
níveis médio e superior.

O principal ponto que preci-
sa ser definido agora é a organi-
zadora do concurso. A expecta-
tiva é que, ainda este mês, a PGE-
RJ possa informar quando será
escolhida a instituição que apli-
cará as provas. Tão logo isso se
resolva, o edital não deverá de-
morar para ser divulgado. A ten-
dência é que as regras da seleção
sejam divulgadasaté fevereiro.

O concurso terá vagas nas se-
guintes carreiras: técnico pro-
cessual, técnico contábil, técni-
co de sistemas de métodos e
analista, dos níveis médio, mé-
dio/técnico e superior.

A única função que requer
apenas o nível médio será téc-
nico processual, que tem remu-
neração de R$4.542. Esta carrei-
ra é a que costuma ter a maior
procura e, também, o maior
número de contratações.

O valor de R$4.542 também
é pago aos técnicos contábeis e

PGE dá passo rumo ao
concurso da área de apoio

ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA     DEDEDEDEDE     APOIOAPOIOAPOIOAPOIOAPOIO     | Procuradoria selecionará para cargos de 2º e 3º graus

Regulamento da seleção
para procurador abre
espaço para edital da
área administrativa

técnicos de sistemas e métodos
da procuradoria, que precisam
ter formação técnica nas respec-
tivas áreas.

Já no nível superior, serão
admitidos mais analistas, que re-
cebem, hoje, R$6.382 por mês.
Os dois ganhos são iniciais, já
que, caso os servidores tenham
um nível de escolaridade supe-
rior ao exigido em seus cargos,
a remuneração mensal pode
subir para até R$5.676 (2º grau)
ou R$7.516 (3º), graças ao adi-
cional por titulação. O regime
de admissão da PGE-RJ é o esta-
tutário, que garante a estabilida-
de empregatícia.

Esse concurso foi anunciado
em 2016. Na época, a Fundação
Carlos Chagas (FCC) havia sido
escolhida como a organizado-
ra, mas o contrato não chegou
a ser assinado. Na época, FOLHA

DIRIGIDA teve acesso ao projeto
básico da seleção. O documen-
to, que antecipa o edital, contin-
ha informações importantes
para os candidatos.

A principal delas era como
seria a estrutura do concurso. A
boa notícia é que, segundo uma
fonte ligada à PGE-RJ, o projeto
básico de 2016 será mantido.
Nele, está estabelecido que, para
o cargo de técnico processual,
serão 60 perguntas objetivas nas
provas, e para analista, 70.

Para técnico, as disciplinas abor-
dadas serão Língua Portuguesa,
Noções de Informática e Noções
de Direito (Administrativo, Cons-
titucional e Processual). Já para
analista, haverá questões de Por-
tuguês e Conhecimentos Especí-
ficos na avaliação de múltipla es-
colha, além de uma análise de tí-
tulos, como fase complementar.

Foi divulgado o regulamento
do concurso para a Procurado-
ria Geral do Estado do Rio de Ja-
neiro (PGE-RJ), para a carreira
de procurador. O documento foi
divulgado no Diário Oficial da
União da última sexta-feira, dia
30, e pode ser consultado na FO-
LHA DIRIGIDA Online.

O regulamento estabelece
que as inscrições para o concur-
so poderão ser feitas pela inter-
net, na página da PGE-RJ, ou de
forma presencial na sede da

Regulamento aprovado para procurador
Procuradoria. Para concorrer, o
candidato deverá ser bacharel
em Direito e ter exercido ativi-
dade jurídica, por pelo menos
três anos.

Além desses, são exigidos re-
quisitos básicos relacionados à
nacionalidade, obrigações elei-
torais, militares e judiciais. A taxa
de inscrição será de R$250. Para
solicitar isenção no pagamen-
to do valor, os interessados de-
verão ter renda familiar de, no
máximo, quatro salários.

O concurso será composto
por quatro etapas de avaliação:
provas escrita geral, específica,
orais e de títulos. Serão aborda-
das nas provas escritas e orais,
as disciplinas de Direito Admi-
nistrativo, Direito Processual
Civil, Direito Constitucional,
Direito Civil e Comercial, Di-
reito Tributário e Relações de
Trabalho e Previdência na Ad-
ministração Pública.

Já as provas escritas poderão
abranger questões formuladas
de diversas maneiras: objetivas,
problemas, dissertações, parece-
res, peças processuais ou ques-
tões do tipo misto. A prova es-
crita geral será composta por
duas questões de cada uma das
matérias listadas no requeri-
mento. Para ser aprovado, o
concorrente deverá alcançar
nota igual ou superior a 60 pon-
tos. Será realizada uma prova
específica para cada uma das
matérias mencionadas.

Também haverá uma prova oral
para cada uma das disciplinas.
Serão convocados para essa fase os
que forem aprovados nas provas
específicas. Serão sorteados, para
cada concorrente, dois pontos den-
tro do programa de cada matéria,
sobre os quais será questionado
durante a prova. A banca exami-
nadora poderá, ainda, mencionar
outros pontos do programa.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Sede da Procuradoria: Rua do Carmo,
27, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro

Procuradoria-RJ abrirá em breve concurso para a área de apoio

G
O

O
G

LE M
APS

G
O

O
G

LE M
APS



FOLHA DIRIGIDA
4 a 10 de dezembro de 20188 ÁREA FEDERAL

CCCCCONVONVONVONVONVOCAÇÕESOCAÇÕESOCAÇÕESOCAÇÕESOCAÇÕES     | É possível que até 742 aprovados seja chamados durante o prazo de validade do concurso

UFF: contratações podem ir além das vagas
����� 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
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.

Quadro de requisitos da UFFConcurso tem
190 vagas imediatas.
Oportunidades em
cargos de 2º e 3º graus

Quadro de vagas do concurso

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições e isenção:
www.coseac.uff.br/

Continua na página seguinte

Candidatos têm cerca de
quatro meses até as provas

Para anunciar, ligue
21 3233-6340

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

ANÁLISE REAL

Concursos 2019 
POLICIAIS-TRIBUNAIS- 

FISCAIS-MILITARES-INSS 

AV.RIO BRANCO 124/10º ANDAR (EDX) 

A Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) realiza concurso com
oferta inicial de 190 vagas em car-
gos dos níveis médio, médio/téc-
nico e superior. Esse quantitativo.
No entanto, até 742 contratações
poderão acontecer ao longo do
prazo de validade da seleção, que
será de um ano, podendo dobrar.

Tendo como base o Decreto
n°6.944/09,  será formado um
cadastro de reserva com outras
552 vagas. Sendo assim, soman-
do esse quantitativo às 190vagas
imediatas, vão ser classificados
742 aprovados para o resultado
final do concurso. As remunera-
ções são de R$2.904,96 para car-
gos dos níveis médio e médio/
técnico e de R$4.638,66.

Os interessados poderão se ins-
creverentre 17 de janeiro e 11 de
fevereiro, no site da organizado-
ra, a Coseac/UFF. Após o preenchi-
mento do cadastro, o candidato de-
verá imprimir o boleto e efetuar o
pagamento, em qualquer agência
bancária, com a taxa de R$130
(cargos de nível médio/técnico) ou
R$180 (caros de nível superior).

Para a solicitação da isenção, o
candidato deverá estar inscrito no
CadÚnico (programa social do

governo federal), ser ser membro
de família de baixa renda ou do-
ador de medula óssea ou . Os que
quiserem requerer a isenção, de-
verão comparecer a um dos locais
designados no subitem 6.2 do edi-
tal, que pode ser consultado na
FOLHA DIRIGIDA Online, entre
os dias 3 e 7 de dezembro. Será
preciso preencher um formulá-
rio específico. O resultado preli-
minar das solicitações de isenção
está previsto para sair em 16 de
janeiro, no site da Coseac/UFF.

Entre os cargos, o grande des-
taque é o assistente administra-
tivo, que conta com 45 vagas ime-
diatas e 54 para cadastro de re-
serva. A função exige nível mé-
dio e um ano de experiência em
atividades administrativas (a exi-
gência será descartada caso o can-
didato tenha nível médio profis-
sionalizante de Técnico de Ad-
ministração). A remuneração é
de R$2.904,96, com auxílio-ali-
mentação incluso de R$458.

Os contratados poderão traba-
lhar nas seguintes regiões: Niterói,
Angra dos Reis, Campos dos Goyta-
cazes, Macaé, Petrópolis, Rio das
Ostras, Santo Antônio de Pádua,
Volta Redonda e Nova Friburgo. A
contratação será pelo regime es-
tatutário, garantido a estabilidade.

As provas do concurso da Uni-
versidade Federal Fluminense
(UFF) estão marcadas para os dias
24 de março (para cargos do ní-
vel médio e médio/técnico) e 31
de março (para os de nível supe-
rior). Os exames contarão com
avaliação objetiva e redação, com
duração de quatro horas, com
início às 9h e término às 13h.

Após a inscrição, o candida-
to deverá acessar o site da Cose-
ac/UFF, organizadora, para
emitir o cartão de confirmação
de inscrição (CCI). O cartão
estará disponível a partir do dia
12 de março. Nele estarão reu-
nidos os dados pessoais, o nú-
mero de inscrição, o tipo de
vaga, além do horário, local e
data da prova. Caso tenha algum
dado pessoal errado no cartão de
inscrição, o candidato precisa-
rá dirigir-se a Coseac nos dias 13
e 14 de março entre as 10 e 17h.

A prova será composta por ques-
tões de Língua Portuguesa (15
pontos), Noções Básicas de Admi-
nistração Pública (15 pontos) e
Conhecimentos Específicos (70
pontos), além da redação, na qual
será cobrada a elaboração de um
texto onde será possível conseguir
até 100 pontos.

O exame de Língua Portuguesa

contará com 15 questões valendo
um ponto cada, e o desempenho
mínimo para habilitação é de oito
pontos. Assim como também a
prova de Noções Básicas de Admi-
nistração Pública, que será com-
posta pelos mesmos critérios.

Já o teste de Conhecimentos
Específicos será um pouco mai-
or, contendo 35 questões valen-
do dois pontos cada. Ao final,
este teste em especial valerá 70
pontos. O mínimo para habili-
tação será de 40 pontos.

Na redação será cobrado um
texto dissertativo. os critérios de
avaliação são: Aspectos Formais
da Língua Portuguesa (30 pon-
tos), Aspectos Textuais (30 pon-
tos) e Aspectos Discursivos (40
pontos). Para a habilitação o
candidato deverá tirar uma nota
a cima de zero.

Os gabaritos preliminares
serão divulgados no site da Co-
seac-UFF nos dias 24 (para as
provas ocorridas no dia 24) e 31
de março (referente as provas
ocorridas no dia 31).

SERVIÇO
Cartões: www.coseac.uff.br
Local caso tenha erro no CCI: Avenida
Visconde do Rio Branco, s/nº -
Campus do Gragoatá, Bloco C, Térreo,
São Domingos, Niterói
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����� 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.
����� 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.
����� 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.

Conclusão da página anterior

UFF: veja relação de cargos e requisitos do concurso

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO DA UFF

Os candidatos do concurso para assistente em administração da UFF
devem estudar com muito afinco, pois a concorrência promete ser enormeFicha de Exercícios

Assistente: resolva teste de Português
Para ajudar na preparação dos candidatos

a assistente em administração da UFF, FOLHA

DIRIGIDA publica abaixo teste especial de Lín-

gua Portuguesa, preparado pela professora

Tatiana Rodrigues, do curso Degrau Cultural.

LÍNGUA PORTUGUESA

Era uma festa familiar, dessas que reúnem
tios, primos, avós e alguns agregados ocasio-
nais que ninguém conhece direito. Jogada no
sofá, uma garota não estava lá muito sociável,
a cara era de enterro. Quieta, olhava para a parede
como se ali fosse encontrar a resposta para a
pergunta que cer tamente martelava em sua
cabeça: o que estou fazendo aqui? De soslaio,
flagrei a mãe dela também observando a cena,
inconsolável, ao mesmo tempo em que comen-
tava com uma tia: “Olha pra essa menina. Sem-
pre com esta cara. Nunca está feliz. Tem empre-
go, marido, filho. O que ela pode querer mais?”

Nada é tão comum quanto resumirmos a vida
de outra pessoa e achar que ela não pode que-
rer mais. Fulana é linda, jovem e tem um corpa-
ço, o que mais ela quer? Sicrana ganha rios de
dinheiro, é valorizada no trabalho e vive viajan-
do, o que é que lhe falta?

Imaginei a garota acusando o golpe e confes-
sando: sim, quero mais. Quero não ter nenhu-
ma condescendência com o tédio, não ser for-
çada a aceitá-lo na minha rotina como um inqui-
lino inevitável. A cada manhã, exijo ao menos a
expectativa de uma surpresa, quer ela aconte-
ça ou não. Expectativa, por si só, já é um entusi-
asmo.

Quero que o fato de ter uma vida prática e
sensata não me roube o direito ao desatino. Que
eu nunca aceite a ideia de que a maturidade exige
um certo conformismo. Que eu não tenha medo
nem vergonha de ainda desejar.

Quero uma primeira vez outra vez. Um primei-
ro beijo em alguém que ainda não conheço, uma
primeira caminhada por uma nova cidade, uma
primeira estreia em algo que nunca fiz, quero
seguir desfazendo as virgindades que ainda car-
rego, quero ter sensações inéditas até o fim dos
meus dias.

Quero ventilação, não morrer um pouquinho
a cada dia sufocada em obrigações e em exigên-
cias de ser a melhor mãe do mundo, a melhor
esposa do mundo, a melhor qualquer coisa.
Gostaria de me reconciliar com meus defeitos
e fraquezas, arejar minha biografia, deixar que
vazem algumas ideias minhas que não são muito
abençoáveis.

Queria não me sentir tão responsável sobre
o que acontece ao meu redor. Compreender e
aceitar que não tenho controle nenhum sobre
as emoções dos outros, sobre suas escolhas,
sobre as coisas que dão errado e também so-
bre as que dão certo. Me permitir ser um pouco
insignificante.

E, na minha insignificância, poder acordar um
dia mais tarde sem dar explicação, conversar
com estranhos, me divertir fazendo coisas que
nunca imaginei, deixar de ser tão misteriosa pra
mim mesma, me conectar com as minhas ou-
tras possibilidades de existir. O que eu quero
mais? Me escutar e obedecer o meu lado mais
transgressor, menos compor tadinho, menos
refém de reuniões familiares, marido, filhos, bolos
de aniversário e despertadores na segunda-fei-
ra de manhã. E também quero mais tempo livre
. E mais abraços.

Pois é, ninguém está satisfeito. Ainda bem.
Matha Medeiros

01 A ideia central do texto se encontra em:
(a) “Quieta, olhava para a parede como se ali

fosse encontrar a resposta para a pergun-
ta que certamente martelava em sua cabe-
ça: o que estou fazendo aqui?”

(b) “Quero uma primeira vez outra vez. Um pri-
meiro beijo em alguém que ainda não conhe-
ço, uma primeira caminhada por uma nova
cidade, uma primeira estreia em algo que
nunca fiz, quero seguir desfazendo as vir-
gindades que ainda carrego, quero ter sen-
sações inéditas até o fim dos meus dias.”

(c) “Nada é tão comum quanto resumirmos a
vida de outra pessoa e achar que ela não
pode querer mais.”

(d) “Quero que o fato de ter uma vida prática e
sensata não me roube o direito ao desati-
no.”

(e) “Me escutar e obedecer o meu lado mais
transgressor, menos comportadinho, menos
refém de reuniões familiares, marido, filhos,
bolos de aniversário e despertadores na se-
gunda-feira de manhã”.

02 A autora comete desvio em relação à Nor-
ma Culta da Língua Por tuguesa em:

(a) “Compreender e aceitar que não tenho con-

trole nenhum sobre as emoções dos outros.”
(b) “Me permitir ser um pouco insignificante.”
(c) “Pois é, ninguém está satisfeito. Ainda bem.”
(d) “Quero ventilação, não morrer um pouqui-

nho a cada dia.”
(e) “menos comportadinho, menos refém de reu-

niões familiares”

03 Por se tratar de uma crônica, o texto é cons-
tituído com diversas marcas de modaliza-
ção. Marque a alternativa em que se encon-
tra uma dessas marcas.

(a) “Pois é, ninguém está satisfeito. Ainda bem.”
(b) “Fulana é linda, jovem e tem um corpaço, o

que mais ela quer?”
(c) “Jogada no sofá, uma garota não estava lá

muito sociável, a cara era de enterro.”
(d) “E também quero mais tempo livre . E mais

abraços.”
(e) “menos comportadinho, menos refém de reu-

niões familiares”

04 A autora se posiciona:
(a) Denunciando quem diz “o que mais ela quer?”
(b) De forma crítica, em relação ao comporta-

mento da garota, alheia à situação.
(c) Chocada com o pensamento das pessoas,

que, na maioria das vezes, opinam sobre a
vida dos outros.

(d) Estarrecida sobre certos comentários sobre
o que é alheio às pessoas.

(e) Contra uma crítica comum aos desejos dos
outros.

05 Marque a alternativa em que a palavra, mor-
fologicamente, difere das demais.

(a) “o que estou fazendo aqui?”
(b) “E mais abraços.”
(c) “Que eu nunca aceite a ideia de que a matu-

ridade exige um cer to conformismo...”
(d) “Um primeiro beijo em alguém que ainda não

conheço...”
(e) “...deixar que vazem algumas ideias minhas

que não são muito abençoáveis.”

06 A alternativa em que o termo destacado per-
tence, no contexto, a um campo semântico
diferente do dos demais é:

(a) “De soslaio, flagrei a mãe dela também ob-
servando a cena...”

(b) “Quero uma primeira vez outra vez.”
(c) “...quero seguir desfazendo as virgindades

que ainda carrego...”
(d) “...quero ter sensações inéditas até o fim

dos meus dias.”
(e) “, me divertir fazendo coisas que nunca ima-

ginei...”

07 Analise as asser tivas a seguir.

I. Há um desvio de regência em “Me escutar
e obedecer o meu lado mais transgressor...”

II. O termo destacado em “Que eu não tenha
medo nem vergonha de ainda desejar” as-
sume semântica de negação e adição, simul-
taneamente.

III. Em “Queria não me sentir tão responsável
sobre o que acontece ao meu redor”, o ter-
mo destacado é, morfologicamente, um pro-
nome oblíquo.

Estão corretas:
(a) I e II (b) I e III
(c) apenas III (d) II e III
(e) apenas II

08 O verbo é um dos elementos que auxiliam o
entendimento do texto. Marque a alternati-
va em que a ação verbal expressa uma no-
ção impontualidade.

(a) “Gostaria de me reconciliar com meus de-
feitos e fraquezas...”

(b) “De soslaio, flagrei a mãe dela...”
(c) “...ninguém está satisfeito.”
(d) “Quieta, olhava para a parede...”
(e) “...me divertir fazendo coisas que nunca ima-

ginei...”

09 O verbo “querer” é repetido no início de al-
guns parágrafos, o que permite:

(a) projetar uma semântica de intensidade às
ideias.

(b) identificarmos equívoco na redação, já que é
condenada a repetição excessiva de termos.

(c) o paralelismo acerca das possibilidades de
expectativas presentes em tais parágrafos.

(d) identificar o enunciador por meio da conju-
gação escolhida.

(e) iniciar orações paralelas e sem sujeito.

10 Sobre a pontuação presente no texto, mar-
que a alternativa incorreta.

(a) Em “Pois é, ninguém está satisfeito”, a vír-

gula poderia ser substituída por dois pon-
tos.

(b) Os pontos finais presentes entre os perío-
dos do quar to parágrafo separam orações
de mesma função sintática.

(c) As vírgulas presentes no segundo período
do sétimo parágrafo separam termos de mes-
ma função sintática.

(d) A vírgula presente em “Me escutar e obede-
cer o meu lado mais transgressor, menos
comportadinho” poderia ser substituída por
“e”, sem erro gramatical.

(e) a interrogação que finaliza o primeiro pará-
grafo é um recurso que permite introduzir
uma dúvida da autora, sobre a qual o desen-
volvimento do texto discorrerá.

11 Marque a alternativa em que a função sin-
tática do termo em destaque difere da do
termo destacado a seguir:

“...como se ali fosse encontrar a resposta para
a pergunta que cer tamente mar telava em
sua cabeça...”

(a)... fazendo coisas que nunca imaginei...
(b) “Tem emprego, marido, filho.”
(c) “E também quero mais tempo livre.”
(d) “...conversar com estranhos...”
(e) “Quero que o fato de ter uma vida prática e

sensata...”

Gabarito comentado

1. C
O desenvolvimento do texto se estrutura em

criticar a opinião comum de que as pesso-
as não podem desejar mais do que já pos-
suem, com uma série de exemplos possí-
veis do que elas poderiam ainda almejar em
suas vidas. Isso acontece justamente após
a frase da letra “c”. A conclusão, inclusive,
reforça a opinião da autora de que é positi-
va a ideia de se ter mais a desejar.

2. B
Erro de colocação pronominal. Não se pode ini-

ciar período com pronome oblíquo átono.
3. A
Modalização é toda palavra, termo, expressão

que, no texto, marque a opinião do autor.
Essa ideia está clara na frase da letra A, na
frase “Ainda bem”.

4. E
A autora se posiciona contra o fato de as pes-

soas julgarem os anseios dos outros que,
supostamente, já têm conquistas. O texto
inteiro é baseado nesta ideia.

“Nada é tão comum quanto resumirmos a vida
de outra pessoa e achar que ela não pode
querer mais”.

5. B
Em todas as alternativas, o termo destacado é

advérbio, exceto na letra B, em que a pala-
vra “mais”, acompanhando o substantivo
“abraços”, é, morfologicamente, um prono-
me indefinido.

6. A
Todas as alternativas se envolvem com o senti-

do de algo novo, nunca antes feito, principi-
ante. A única alternativa em que o sentido
não expressa essa relação é a letra A, que
significa um olhar em viés, diagonal.

7. A
Em I, falta a preposição “a”, em “...obedecer AO

meu lado mais transgressor”, o que confi-
gura erro de regência do verbo obedecer.

Em II, o termo “nem” se constitui da junção
de “e” com “não”. A junção desses dois
termos forma essa palavra, que, simulta-
neamente, terá a semântica original das
duas palavras: e, adição;  não, negação.

8. D
Ideia de impontualidade significa algo habitu-

al, que tem certa duração ou repetição no
tempo. O pretérito imper feito do indicativo
tem exatamente essa função.

9. C
Os parágrafos se iniciam com o verbo querer,

justamente, porque são paralelos, dividin-
do exemplos do que as pessoas ainda po-
deriam almejar em suas vidas, mesmo que,
aparentemente, já sejam bem-sucedidas aos
olhos dos demais. São possibilidades de
desejos, já que a autora está pensando em
várias hipóteses.

10. E
A interrogação que finaliza o primeiro parágra-

fo não é uma dúvida da autora, mas uma in-
dignação das pessoas que julgam os outros
que desejam mais para as suas vidas.

11. D
O termo do enunciado funciona como objeto di-

reto. A única alternativa em que o termo su-
blinhado exerce essa função sintática é a
letra D, que funciona como objeto indireto.
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Professor II -Nível Médio 

Provas 

Tipologia Número de Questões 

Português Interpretação de Texto 15 

Matemática Conhecimento de Matemática 5 

História Conhecimentos de História 5 

Geografia Conhecimento de Geografia 5 

Específica Conhecimentos Pedagógicos 20 

 Total de Questões 50 

Professor I -Nível Superior 

Provas 

Tipologia Número de Questões 

Conhecimentos Específicos 25 

Conhecimentos Pedagógicos 20 

Português Leitura e Interpretação de Texto 10 

 Total de Questões 55 

Professor I -Nível Superior Pedagogo -Orientador Educacional 

Provas 

Tipologia Número de Questões 

Específica Orientação Educacional 25 

Conhecimentos Pedagógicos 20 

Português Leitura e Interpretação de Texto 10 

Total de Questões 55 

Professor I -Nível Superior Pedagogo -Orientador Pedagógico 

Provas 

Tipologia Número de Questões 

Específica Orientação Educacional 25 

Conhecimentos Pedagógicos 20 

Português Leitura e Interpretação de Texto 10 

 Total de Questões    55 

Secretário Escolar – Nível Médio   

Provas 

Tipologia Número de Questões 

Específica Orientação Educacional    25 

Conhecimentos Pedagógicos    15 

Português Leitura e Interpretação de Texto    10 

 Total de Questões    50 
 
 
 

CADASTRO DE RESERVA
PROFESSOR I 

CARGO 

Nº DE 
VAGAS 

VENCIMENTO 
BASE 

(REFERÊNCIA 
JULHO DE 

2018) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE / 
REQUISITOS 

AC PNE 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

1+ 
CR 

0 

R$ 2,406,14 16H 
LICENCIATURA PLENA NA 

DISCIPLINA A QUE 
CONCORRE 

MATEMÁTICA CR 
LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
-INGLÊS 

CR 

GEOGRAFIA 
2 + 
CR 

0 

HISTÓRIA CR 
CIÊNCIAS CR 

ARTES VISUAIS CR 
ARTES 

CÊNICAS 
CR 

DANÇA CR 
MÚSICA CR 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

2+ 
CR 

0 

PROFESSOR II 
49+ 
CR 

3 R$ 1,708,65 25H 

CURSO NORMAL OU 
PEDAGOGIA COM 
HABILITAÇÃO EM 

LICENCIATURA DOS ANOS 
INICIAIS 

ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

CR R$ 2,406,14 16H 

CURSO SUPERIOR EM 
PEDAGOGIA COM 
HABILITAÇÃO EM 

ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL OU 

LICENCIATURA COM PÓS-
GRADUAÇÃO EM 

ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL OU CURSO 

DE PEDAGOGIA COM 
LICENCIATURA DOS ANOS  

INICIAIS COM PÓS-
GRADUAÇÃO EM 

ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

ORIENTADOR 
PEGAGÓGICO 

CR R$ 2,406,14 16H 

CURSO SUPERIOR EM 
PEDAGOGIA COM 
HABILITAÇÃO EM 
COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA OU 
SUPERVISÃO ESCOLAR OU 

CURSO DE PADAGOGIA 
COM LICENCIATURA DOS 
ANOS INICIAIS COM PÓS 

GRADUAÇÃO EM 
COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA OU 
SUPERVISÃO ESCOLAR OU 
LICENCIATURA COM PÓS 

GRADUAÇÃO EM 
COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA OU 
SUPERVISÃO ESCOLAR 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

1+ 
CR 

0 R$ 1,200,08 40H 
HABILITAÇÃO TÉCNICA DE 

SECRETÁRIO ESCOLAR 

Quadro de vagas
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Técnico de
enfermagem tem
33.078 inscritos

O Cepuerj (organizador) in-
formou na última segunda, dia
3, o número final de inscritos
no concurso para técnico em
enfermagem da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj). A seleção reúne 33.078
cadidatos na disputa por 120
vagas.

No dia 14 de janeiro, os can-
didatos deverão acessar o site
do Cepuerj e conferir o cartão
de inscrição, que informa ho-
rário e locais das provas, mar-
cadas para 3 de fevereiro. Os
concorrentes devem intensi-
ficar ao máximo a preparação,
já que a concorrência é enor-
me: são 275,6 inscritos por
vaga.

As avaliações objetivas con-
tarão com 70 questões objeti-
vas, sendo dez de Português,
15 de Políticas de Saúde e 45
de Conhecimentos Específi-
cos. A divulgação do gabarito
está prevista para o dia 4 de
fevereiro a partir das 14h. O
resultado final será lançado no
dia 21 de março às 18h.

Puderam participar do con-
curso aqueles que possuem ní-
vel médio/técnico na área de
Enfermagem e registro no
Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren). A remunera-
ção é de R$3.550, incluindo o
auxílio-alimentação de R$400.

SERVIÇO
Cartões: http://www.cepuerj.uerj.br

Quadro de provas

Polícia Civil: agravamento
da crise não afetará concurso

SSSSSEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇAEGURANÇA     | Seleção para cinco carreiras

A prisão do governador do
Rio, Luiz Fernando Pezão, não
será um impedimento para a
abertura dos novos concursos da
Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro (PC-RJ). É que mesmo
que o documento não seja pu-
blicado neste mês, conforme o
esperado, a área da Segurança
Pública será a prioritária no novo
governo. Sendo assim, as sele-
ções da corporação estarão ga-
rantidas para 2019.

A Lei Estadual 699/1983 deter-
mina que a corporação flumi-
nense tenha 23 mil agentes. O
estado, entretanto, conta com
somente 8 mil policiais hoje em
dia. Devido ao déficit de pesso-
al, a expectativa é que os editais
sejam divulgados até o fim de de-
zembro. A PC-RJ conclui agora
o termo de referência do concur-
so, que é uma espécie de resumo
de como serão os cinco editais.
Esse documento será encami-
nhado às empresas interessadas
em ficar à frente das seleções.

No entanto, a Fundação Ce-
perj é a banca mais cotada para
organizar os concursos, já que,
conforme está determinado no
Decreto 42.298/2010, a Ceperj

tem a prioridade de ser a orga-
nizadora das seleções públicas
de órgãos estaduais. Ao todo, os
cinco editais trarão 96 vagas,
distribuídas por cinco carreiras
dos níveis fundamental, médio
e superior.

No nível fundamental, serão
contratados, a princípio, seis au-
xiliares de necropsia. A função
tem rendimento de R$4.174,34.
No nível médio, por sua vez, se-
rão mais quatro técnicos de ne-
cropsia, cujo ganho mensal é de
R$4.885,31. Já quem tem gradu-
ação em qualquer área mais car-
teira de habilitação na catego-
ria B poderá disputar uma das
50 vagas de inspetor, que tem re-
muneração de R$5.809,58.

Além disso, para quem é for-
mado em Medicina, Odontolo-
gia, Farmácia ou Bioquímica, a
carreira a ser disputada é a de
perito legista, que terá 20 vagas
e propicia ganho de R$7.827,33.
Já os graduados em Direito po-
derão ser um dos 16 futuros de-
legados da Polícia Civil flumi-
nense, recebendo R$18.157,73
por mês. O regime de admissão
do órgão é o estatutário (garan-
tia de estabilidade).

Volta Redonda: inscrições
abertas para a Guarda Municipal

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Seleção tem vagas imediatas e formação de cadastro

Prazo segue até o
próximo dia 17.
Escolaridade exigida
é o ensino médio

Edital já está
praticamente pronto
e está previsto
para sair este mês

BBBBBAIXADAIXADAIXADAIXADAIXADAAAAA|Prefeitura de Queimados deve escolher organizadora do concurso para a área de Educação no próximo dia 14

Queimados: veja vários detalhes do concurso

A Prefeitura de Queimados,
na Baixada Fluminense, divul-
gou na última sexta, 30, vários
detalhes do concurso para a
área da Educação, tais como o
número exato de vagas imedi-
atas, valores de taxa de inscri-
ção e a tabela das provas. De
acordo com o assessor jurídi-
co da Secretaria de Educação,
Anderson Geara, o edital segue
previsto para dezembro. As va-
gas serão para cargos dos níveis
médio/técnico e superior.

Outra informação importan-
te é que o processo de escolha
da organizadora (que será fei-
to por meio de uma licitação,
na modalidade pregão presen-
cial) terá início às 10h do dia
14 deste mês. “O edital do con-
curso já está praticamente
pronto. Só dependemos agora
da definição da organizadora
para fecharmos o cronograma.
Mesmo que não consigamos
escolher a banca no dia 14,
devido ao prazo para recurso,
vamos correr para publicar o
edital ainda este ano”, garantiu
Geara.

O assessor jurídico da pasta
reafirmou que a intenção da pre-
feitura é que as inscrições fiquem
abertas do fim de dezembro ao
fim de janeiro de 2019. Já com
relação às provas, a expectativa
é que os exames ocorram até fe-
vereiro, segundo ele.

A pressa é porque o objetivo
da prefeitura é que os novos
aprovados já ingressem nas es-

colas municipais em fevereiro,
quando terá início o ano leti-
vo em Queimados. O porta-voz
da Secretaria de Educação tam-
bém explicou que o edital tra-
rá 58 vagas imediatas (e não 121
conforme anunciou anterior-
mente) e cadastro de reserva,
mas já estão certas 118 contra-
tações. Além disso, há previsão
de criação de novos cargos.

“De imediatas, que virão no
edital, serão 58 vagas, oriundas
de aposentadorias e falecimen-
tos recentes que tivemos. Só
que, a partir de janeiro do ano
que vem, mais de 60 profissio-
nais já estarão aptos a se apo-
sentar também. Com isso, te-
remos ainda esse quantitativo
garantido para reposição por
meio do concurso em 2019. Isso
sem contar que pretendemos
criar mais cargos, que poderão
ser preenchidos com novos
servidores por meio do cadas-
tro de reserva da seleção, cuja
validade será de dois anos, po-
dendo dobrar”, esclareceu.

Dessas 58 vagas imediatas, 52
serão para professor II, cinco
para docente I e uma para se-
cretário escolar. Dessas, 55 se-
rão para ampla concorrência e
três para deficientes. Além dis-
so, haverá cadastro de reserva
para os cargos de orientador pe-
dagógico e educacional. O re-
gime de admissão da Prefeitu-
ra de Queimados é o estatutá-
rio, que garante a estabilidade
no emprego.

O requisito para ser um secre-
tário escolar é o curso técnico
de secretário escolar. O venci-
mento-básico é de R$1.200,08,
para carga de trabalho de 40
horas semanais. Já para ser um
professor II, é preciso ter nível

médio/formação de professores
ou graduação em Pedagogia com
habilitação em licenciatura dos
anos iniciais. O salário inicial
é de R$1.708,65, para carga ho-
rária de 25 horas semanais.

Os professores I, por sua vez,
devem ter formação superior
com licenciatura em uma das
seguintes áreas: Língua Portu-
guesa, Matemática, Inglês, Ge-
ografia, História, Ciências, Ar-
tes Visuais, Artes Cênicas, Dan-
ça, Música e Educação Física.

O salários atual é de
R$2.406,14, para 16 horas por

semana. Os orientadores peda-
gógicos e educacionais – carrei-
ras do nível superior - também
receberão o mesmo valor, para
igual carga horária. Os requi-
sitos para concorrer a essas duas
funções podem ser conferidos
em tabela, nesta página. Por lei,
os servidores ainda receberão
auxílio-alimentação. No entan-
to, o estatuto da Educação ain-
da não foi regulamentado, se-
gundo Anderson Geara.

As taxas de inscrição serão de
R$68,60 (secretário escolar),
R$72,60 (professor II) e R$86

(orientador educacional e pe-
dagógico). Os futuros candida-
tos serão avaliados por meio de
provas objetivas e de títulos (a

última somente para o nível su-
perior). Todas as disciplinas que
serão cobradas constam na ta-
bela de provas desta página.

Estão abertas as inscrições para
o concurso da Guarda Municipal
de Volta Redonda, situada na Re-
gião Sul Fluminense. São ofere-
cidas dez vagas imediatas, além
de cadastro de reserva, para ser uti-
lizado durante o prazo de valida-
de da seleção, de dois anos, poden-
do dobrar. As contratações serão
pelo regime estatutário, que ga-
rante a estabilidade. O salário é
de R$954 mais gratificações e au-
xílio-alimentação. Os valores ain-
da não foram divulgados.

Entre as exigências estão a for-
mação do nível médio comple-
to, carteira nacional de habili-
tação em qualquer categoria e
idade entre 18 e 40 anos. Não
existe restrição de sexo nem de
altura mínima.

O prazo de inscrições segue
aberto até as 12h do próximo dia
17. Para efetuar a inscrição, o can-
didato deverá acessar o site da
Prefeitura de Volta Redonda, pre-
encher um formulário e pagar a
taxa de R$70 até o dia 18.

A isenção da taxa poderá ser
feita antes da inscrição, através do
site da Prefeitura de Volta Redon-
da. O candidato poderá requerer
a isenção se fizer parte do Cadas-

tro Único de Programas Sociais
do Governo Federal, o CadÚni-
co, ou caso seja membro de famí-
lia de baixa renda.

A documentação comprobató-
ria relativa aos critérios de isen-
ção precisará ser entregue no dia
6 de dezembro na Sede Adminis-
trativa da Fundação Educacional
de Volta Redonda (Fevre), que
funciona das 9h às 16h, organi-
zadora. A relação preliminar dos
isentos será divulgada no dia 11
de dezembro, no site da banca.

A avaliação será composta por
quatro etapas: prova objetiva, teste
de aptidão física, avaliação psico-
lógica e investigação social. A pri-
meira etapa está prevista para o
dia 13 de janeiro, às 9h da manhã.
A prova será composta por 20

questões de Língua Portuguesa e
30 de Legislação, somando 50
questões. A previsão é de que o
gabarito seja divulgado no dia 14
de janeiro às 17h.

Os aprovados serão convocados
para as etapas seguintes, que são:
teste de aptidão física (dias 22 e
31 de março), avaliação psicoló-
gica (23 e 29 de março) e investi-
gação social (de 9 até 24 de maio).
O resultado final está previsto
para o dia 30 de maio. A validade
do concurso é de dois anos e po-
dendo dobrar.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrição: www.voltaredonda.rj.gov.br/
concursopublico
Sede da Fevre: R. Cento e Cinquenta e
Quatro, 783 - Laranjal, Volta Redonda

Assistência Social de
Niterói: 10 mil inscritos

CCCCCARTÕESARTÕESARTÕESARTÕESARTÕES     | Locais de prova nos próximos dias

Mais de 10 mil pessoas se
inscreveram no concurso da
Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Direitos
Humanos de Niterói (SAS-
DH-Niterói), que visa ao pre-
enchimento de 107 vagas
para cargos de níveis médio
e superior.

O cargo que mais recebeu
candidaturas foi o de auxili-
ar administrativo, que exige
nível médio. Foram 5.391
inscrições para 10 vagas. Para
assistente social foram rece-
bidas 3.228 inscrições para
65 vagas. O cargo de psico-
logo, com 30 vagas, conta com
1.334 concorrentes e, por
fim, 395 disputam as duas

vagas de pedagogo.
Nos próximos dias, a FGV

(organizadora) divulgará os
horários e locais das provas ob-
jetivas, marcadas para o dia 16
de dezembro. A avaliação será
dividida em dois turnos: pela
manhã, as avaliações serão
aplicadas aos candidatos a au-
xiliar administrativo (nível
médio), já à tarde, os que dis-
putam as funções de nível su-
perior.

Para auxiliar administrati-
vo serão cobradas 60 ques-
tões, sendo 20 de Português,
20 de Matemática e 20 de In-
formática. Já para os cargos
de nível superior serão 70
perguntas, sendo 20 de Lín-
gua Portuguesa, dez de Direi-
to Público e 30 de Conheci-
mentos Específicos.

Cargo de auxiliar
administrativo é o
que tem mais
candidatos: 5.391

SERVIÇO
Locais de prova: fgvprojetos.fgv.br/
concursos/sasdh

Guarda Municipal de Volta Redonda reforçará seu quadro de servidores
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Educação

sem censura

Era o ano de 1934 quando surgiu, pela primeira vez, numa escola
— o Colégio Amaro Cavalcanti, no Rio de Janeiro — a Orientação
Educacional, dirigida pela Professora Aracy Muniz Freire. A intenção
de termos esta área, pode, entretanto, ser percebida nas reformas que
ocorreram no final da década de vinte, muito embora ela não tivesse
sido concretizada.

A Orientação, no Brasil, teve nítida influência da corrente america-
na que procurou seguir os seus passos através de três tendências: a
corrente de Parsons, que pretendia limitar a expressão Orientação
apenas à área profissional; a corrente representada por Brewer e Jones,
que via a Orientação como uma educação individualizada, confun-
dindo, portanto orientação com educação; e a corrente representada
por Koos e Kefauver segundo a qual a orientação teria três funções:
informar aos alunos as oportunidades escolares e profissionais, co-
nhecer melhor o aluno e orientar os alunos individualmente.

Foi com este perfil que foi concebida a orientação Educacional, no
Brasil, que se apresenta — ao longo de sua história — com dados muito
significativos, até chegarmos ao momento presente. Há dados, fatos
que nos são muito especiais, como a lei 5.564/68, que “criou” e regu-
lamentou o exercício da profissão de orientador educacional, surgin-
do pela primeira vez no campo da educação a primeira profissão desta
área (a segunda profissão - professor de Educação Física - só vai ocor-
rer, 30 anos depois, em 1998).

A lei foi votada em 4/12/1968 (razão precípua desta data ser a come-
moração do Dia do Orientador) mas só aparece oficialmente, no Diá-
rio Oficial de 21/12/1968. Seu objetivo está explícito na afirmação do
Orientador contribuir para o “desenvolvimento integral da personali-
dade do aluno”, tendo, neste momento um enfoque bem próximo à
Psicologia. A lei 5.692/71 determinou - através do seu artigo 10 - que os
estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus tivessem obrigatoriamente
a Orientação Educacional e, posteriormente, o Decreto lei 7.2846/73
determinou as atribuições do orientador educacional, confirmando uma
certa tendência psicológica já assinalada anteriormente.

Desta data até os dias atuais tivemos (e temos) vários fatos para
serem assinalados na realidade, na história da educação brasileira em
que a orientação se fez (e se faz) presente pelo papel que ela realiza,
pelas funções que desempenha, pelas áreas que ela envolve. Temos
dois fatos significativos neste contexto: a orientação Educacional, em
si, e o orientador educacional, o profissional que a realiza. No pri-
meiro caso, não podemos deixar de lado a importância da orientação
nas Escolas. Num tempo em que vivemos, da fragmentação da soci-
edade com que convivemos, com os inúmeros problemas com os quais
nos envolvemos, fica impossível pensar em educação, sem orienta-
ção. Identifico, hoje, a Orientação na estrutura de uma área de apoio
à educação, quando ajuda, colabora, estimula, incentiva a formação
do aluno, enquanto pessoa humana.

Educar, como dizia Paulo Freire, não é só ensinar a ler, escrever e
formar: é muito mais, é formar o cidadão. É nesse contexto que a Ori-
entação se faz presente, para caminhar junto com o aluno, com a es-
cola, de um modo mais amplo, com a sociedade, de um modo geral
no fazer-viver-saber como devemos nos formar como cidadãos, como
pessoas humanas, num tempo de violências, de drogas, de inúmeras
dificuldades, como por exemplo, o mundo do trabalho, do surgimento
das novas tecnologias, etc.

No que diz respeito ao Orientador Educacional estamos vivendo
um momento importante, quando nós da ASFOE (Associação Flu-
minense de Orientadores Educacionais), junto com as demais associ-
ações do país, estamos no trabalho e efetivo (e entusiasta) da elabo-
ração — junto aos órgãos competentes — do nosso Conselho Federal
de Orientação Educacional assim como os conselhos estaduais (só
podemos formar o Conselho, pois somos/temos uma profissão reco-
nhecida e legalizada). No início do nosso texto sinalizamos uma data:
estamos em 2018 e - mais uma vez incentivamos, acreditamos, reco-
nhecemos a importância da Orientação Educacional, nas escolas. Hoje
ela não tem a concepção e estrutura do início de sua implantação;
hoje ela está voltada, vinculada, entrelaçada à educação.

Somos educadores que atuam, colaboram em prol de uma educa-
ção de qualidade, principalmente junto aos alunos. A afirmação cate-
górica desta ação/realização pode ser comprovada e refletida quan-
do: 1- pensamos que uma escola de qualidade tem no seu quadro a
Orientação Educacional; 2- verificamos que a escola tem um com-
promisso muito maior que ensinar/aprender; 3- procuramos dar ao
aluno, na escola mais do que um bom currículo (na área do conheci-
mento em si), uma boa formação; 4- integramos - cada vez, mais jun-
to à sociedade, em geral, para atuarmos no cotidiano, com o aluno,
com o jovem, com a escola, com as famílias, num esforço permanen-
te na busca de uma melhor educação para todos.

Não basta mostrar os baixos índices de avaliação que nos assustam
e que caracterizam a educação, hoje, no país. Queremos mais - e muito
mais - queremos mudar esse quadro e colaborar para uma grande e
competente educação em nosso país. Neste caminho, nesta meta, nesse
objetivo, a Orientação Educacional se faz presente. Parabéns Orien-
tadores Educacionais pelo nosso dia. Continuemos firmes e seguros
o nosso trabalho e, amanhã, teremos orgulho em verificar que além
da melhoria dos resultados gerais da educação, além da atuação mais
firme e segura de nossos alunos - como pessoas humanas - nós estive-
mos presentes. Mais uma vez, parabéns Orientador Educacional pelo
seu trabalho, por sua missão em educar com qualidade os nossos alunos,
os nossos cidadãos brasileiros.

* Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação (Proped) da
Faculdade de Educação da Uerj

Dia do orientador
educacional

MIRIAN PAURA S.ZIPPIN GRINSPUN

Oportunidade é para
cursos de nível
superior das Faeterjs,
Isepam e do Iserj

AAAAATRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO|Inscrição é feita de forma gratuita. Interessados podem se cadastrar para concorrer a elas até o dia 14

Faetec recebe inscrições para 252 vagas

Seguem abertas, até o pró-
ximo dia 14, as inscrições no
vestibular para ingresso em
cursos ofertados pela Funda-
ção de Apoio à Escola Técni-
ca do Rio de Janeiro (Faetec).
A oferta é de 252 vagas, distri-
buídas por vários cursos. Não
haverá provas, já que a seleção
será feita com base na nota de
edições do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).

Do total de vagas, 150 são
para Faculdades de Educação
Tecnológica do Estado do Rio
de Janeiro (Faeterj). Elas estão
distribuídas pelas unidades em
Paracambi (64 vagas para Ges-

Instituições Cursos Turnos 
Vagas 

AC RP NI PcD Total 
Faeterj 

Paracambi 
Gestão Ambiental 

Manhã 18 6 6 2 32 
Noite 18 6 6 2 32 

Faeterj Caxias Processos Gerenciais 
Manhã 15 6 6 1 28 
Noite 15 6 6 1 28 

Faeterj  
Barra Mansa 

Sistemas para Internet com foco em empreendedorismo digital Noite 17 6 6 1 30 

Iserj Pedagogia 
Manhã 9 4 4 1 18 
Tarde 9 4 4 1 18 
Noite 13 5 5 1 24 

Isepam Pedagogia 
Tarde 7 3 3 1 14 
Noite 14 6 6 2 28 

Legenda: 
AC – Ampla Concorrência 
RP - Candidatos que tenham cursado, na rede pública, os últimos quatro anos do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio e com comprovação de 
carência socioeconômica. 
NI - Candidatos Negros ou Indígenas com comprovação de carência socioeconômica. 
PcD - Candidatos Pessoa com Deficiência, ou filhos de policiais civis, militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração 
penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço e com comprovação de carência socioeconômica  

Quadro de vagas

para o curso de Pedagogia.
Desse total, há 60 no Instituto
de Educação do Estado do Rio

de Janeiro (Iserj) e 42 para o
Instituto Superior de Educação
Aldo Muylaert (Isepam). Com
exceção da Faeterj de Barra
Mansa, nas demais, as vagas
estão distribuídas pelos turnos
da manhã, da tarde ou da noi-
te, conforme o caso.

Para fazer a inscrição, é pre-
ciso acessar a página da Faetec
na internet. No site, é preciso
preencher e imprimir um for-
mulário online, que deverá ser
levado à Secretaria Acadêmica
da unidade em que o candida-
to deseja estudar, junto com a
documentação exigida no edi-
tal, que pode ser consultado no
site da Faetec. Não será preci-
so pagar taxa de inscrição.

A Faetec reserva, em cada
curso, 45% das vagas para a po-
lítica de cotas. São 20% para
ex-alunos da rede pública; 20%

para negros ou indígenas; e 5%
para pessoas com deficiência
ou filhos de policiais civis, mi-
litares, bombeiros e inspetores
de segurança e administração
penitenciária, mortos ou inca-
pacitados em razão do serviço.
preciso também ter renda bru-
ta mensal, por pessoa da famí-
lia, de até R$1.431.

As vagas serão ocupadas com
base nas notas das edições de
2015, 2016 e 2017 do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem). Só aqueles que conse-
guirem média igual ou superi-
or a 400 em todas as áreas da
prova poderão concorrer. Os que
conseguiram as maiores médi-
as, dentro da oferta de cada car-
reira, ficarão com as vagas.

tão Ambiental), Caxias (56 va-
gas em Processos Gerenciais;)
e 30 em Sistemas para Inter-

net com foco em Empreende-
dorismo Digital).

As 102 vagas restantes são
SERVIÇO
www.faetec.rj.gov.br

O presidente da Academia Bra-
sileira de Letras (ABL), Marco Luc-
chesi, foi agraciado com o título
de Intelectual do Ano. A honraria
foi concedida pelo Instituto Inte-
ramericano de Fomento à Educa-
ção, Cultura e Ciência (Ifec), que
também outorgou ao acadêmico
a Medalha Ifec de Cultura.

A solenidade de outorga do tí-
tulo e da medalha foi realizadas
no último sábado, dia 1º de de-
zembro, na Academia Fluminense
de Letras (AFL), em Niterói, Re-
gião Metropolitana do Estado do
Rio. A escolha de Marco Lucchesi
foi feita a partir de uma eleição,
que envolveu várias instituições.

A eleição ocorreu em setembro.
Além da Academia Fluminense de
Letras e do próprio Ifec, fazem parte
do colégio eleitoral a Academia
Niteroiense de Letras, a Associação
Niteroiense de Letras, Associação
Niteroiense de Escritores, Cenácu-
lo Fluminense de História e Letras,
Centro Cultural Maria Sabina, Elo
Club Niterói, Grupo Mônaco de
Cultura, Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Niterói, União Brasi-
leira de Trovadores.

Ao definir o agraciado com o
título de Intelectual do Ano, o Ifec
e as instituições parceiras buscam
promover um reconhecimento ao
conjunto da obra de um nome de
destaque da Cultura e das Letras
do país. De acordo com Raymun-
do Neri Stelling, chanceler do Ifec,
no caso de Marco Lucchesi, a ho-
menagem é mais do que mereci-
da, pois trata-se de um dos maio-
res expoentes do Brasil das áreas

Marco Lucchesi recebe o
título de Intelectual do Ano

RRRRRECONHECIMENTOECONHECIMENTOECONHECIMENTOECONHECIMENTOECONHECIMENTO|Evento ocorreu no dia 1º

Membro da ABL,
Lucchesi recebeu, no
mesmo dia, a
Medalha Ifec de Cultura

de Educação, Cultura e Literatura.
“Marco Lucchesi tem um compro-

misso muito grande com a cultura.
E além de um membro da Acade-
mia Brasileira de Letras, ele já atuou
como professor em universidades
de vários países.”

Em seu discurso, o homenage-
ado destacou a importância de a
cultura ter compromisso com a
responsabilidade social e com o
respeito à democracia e à plurali-
dade. Representantes de outras
instituições que estiveram presen-
tes à solenidade de premiação
salientaram que, o reconhecimen-
to a uma figura como a de Marco
Lucchesi é um sinal de que a cul-
tura ainda é vista como área de
grande importância para o país.

O Ministério da Educação divul-
gou o edital da edição de primeiro
semestre do Programa Universida-
de para Todos (ProUni). As inscri-
ções serão abertas entre os dias 29
de janeiro e 1º de fevereiro, e todo
o procedimento, assim como no ano
passado, será feito pela internet.

Criado em 2005, o ProUni tem
como objetivo distribuir bolsas de
estudos em instituições privadas
de ensino superior de todo o país.
O quantitativo para o primeiro se-
mestre de 2019 ainda será divul-
gado pelo Ministério da Educação.
Na primeira edição do ProUni de
2018, foram ofertadas 174.289
bolsas de estudos. Desse total,
68.884 são integrais e 105.405
parciais, em 1.460 instituições de
ensino superior.

Os classificados poderão conse-
guir desconto de 50% ou até mes-
mo isenção da mensalidade do
curso escolhido. O requisito bási-
co é ter feito o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2018. Mas,
não basta isto para participar, pois
há critérios de natureza socioeco-
nômica, relacionados ao histórico
escolar, além de alguns casos espe-

MEC divulga regras e o
cronograma do ProUni 2019

DDDDDAAAAATTTTTASASASASAS|Inscrições a partir de 29 de fevereiro

Programa distribui
bolsas de estudos
integrais ou de 50% do
valor da mensalidade

cíficos. Entre eles, está o de conse-
guir, pelo menos, média aritméti-
ca de 450 pontos considerando-se
todas as áreas do Enem, não ter ti-
rado zero na Redação e não ter di-
ploma de ensino superior.

Poderão concorrer às bolsas in-
tegrais os estudantes que compro-
vem renda familiar per capita de
até R$1.509 (1,5 salário mínimo).
Para as bolsas parciais (50% da
mensalidade do curso escolhido),
poderão se inscrever participantes
que tenham renda familiar per ca-
pita de até R$3.018 (três salários
mínimos). Os que concorrerem às
bolsas para professores não preci-
sam atender ao critério de renda.

Além disso, o participante deve
ter cursado todo o ensino médio
todo na rede pública, ou todo na
rede privada mas com bolsa de es-
tudos, ou em parte em escola pú-
blica e em parte com bolsa. Pes-
soas com deficiência também po-
dem concorrer. O mesmo vale para
professores da rede pública, que
atuem na educação básica, mas
apenas em cursos de Licenciatura,
Normal Superior ou Pedagogia.

O participante precisará preen-
cher uma ficha informar até duas
opções de instituição, local de ofer-
ta, curso, turno, tipo de bolsa e mo-
dalidade de concorrência.

Marco Lucchesi
(com a medalha)
recebe o título de
Raymundo Stelling,
Maximiniano de
Carvalho e
Waldenir de
Bragança

SERVIÇO
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 Ministério do Pla-
nejamento divulgou
um relatório, no fi-
nal do mês passado,
que propõe subsidi-
ar o processo de
transição entre os go-

vernos Michel Temer e Jair Bol-
sonaro. O documento traz pro-
postas de reformas, com foco no
uso racional dos recursos públi-
cos. Entre os temas abordados
está a força de trabalho, com
cerca de 108 mil servidores fe-
derais em condição de se apo-
sentar.

De acordo com o documento,
o Poder Executivo Federal ti-
nha, em julho de 2018,
1.275.283 vínculos, sendo qua-
se 634 mil servidores ativos e
641 mil inativos. Desse total,
cerca de 108 mil têm condição
de ser aposentar.

O relatório revela ainda
que os servidores ativos, que
ainda não podem se aposen-
tar, poderão entrar com pedi-
do já nos próximos anos, já
que a idade média desses pro-
fissionais é de 46 anos.

De acordo com o Ministério
do Planejamento, a elevada
média de idade dos servidores
em atividade traz alto risco de
aumento na quantidade de pe-
didos de aposentadorias nos
próximos anos.

“Isso poderá gerar demanda
adicional por recomposição da
força de trabalho para atendi-
mento aos anseios da socieda-
de, em que pese o apoio de no-
vas tecnologias”, afirma o Mi-
nistério do Planejamento em
trecho do documento.

INSS É UM DOS ÓRGÃOS
COM MAIS APOSENTÁVEIS

Os órgãos com maior con-
tingente de servidores próxi-
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Planejamento confirma
que 108 mil servidores
podem se aposentar

O
JULIANA GÓES

juliana.goes@folhadirigida.com.br

mos a se aposentarem são:
Fundação Oswaldo Cruz, Ins-
tituto Brasileiro de Museus,
Fundação Nacional de Artes,
Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária, Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), Fundação Naci-
onal do Índio, Ministério da
Agricultura, Agência Nacio-
nal de Mineração e Ministé-
rio da Saúde.

Vale lembrar que órgãos
como o INSS, Ministério da
Agricultura, Ibram e Ministé-
rio da Saúde têm pedido para
novos concursos, pois já con-
sideram o quadro de servido-
res defasado. O INSS, por
exemplo, já negocia com o atu-
al governo reter por um ano,
prorrogável por mais um, os
servidores que poderão se apo-
sentar em 2019.

No entanto, mesmo com o
possível déficit de servidores
em diversos órgãos, o relató-
rio do Ministério do Planeja-
mento, enviado à equipe de
transição para o governo Jair
Bolsonaro, traz alternativas à
realização de novos concursos
públicos em 2019.

Para a recomposição da for-
ça de trabalho e realocação do
excedente, com funções ou
competências similares, en-
tre outros órgãos com déficit
de pessoal, o órgão propõe
uma maior mobilidade e
aproveitamento de servido-
res, por meio do Sistema de
Pessoal Civil da Administra-
ção Federal (Sipec).

A estratégia do órgão é utili-
zar a movimentação do quadro
de pessoal, por meio da Porta-
ria nº 193, que permite o re-
manejamento obrigatório de
servidores federais, para pastas
com falta de pessoal.

Desta forma, o Ministério do

Planejamento busca garantir a
eficiência na alocação físico-
financeira de pessoal, promo-
vendo a racionalização em
novas contratações, com a
maior valorização do agente
público. O intuito é otimizar
o aproveitamento da capacida-
de laboral do servidor e, con-
sequentemente, contribuir
para seu crescimento profissi-
onal e geração de resultados.

Além disso, o Ministério do
Planejamento afirma que, caso
as medidas não sejam adota-
das, o risco ao novo governo
seria o “aumento de demandas
por concursos, com impacto
orçamentário”.

NÚMERO DE SERVIDORES
NÃO IMPULSIONA GASTOS

Por outro lado, o Ministério
do Planejamento explica que
os elevados níveis de gastos são
impulsionados pelos altos sa-
lários dos servidores públicos,
e não pelo número excessivo
de servidores.

“Isso se verifica principal-
mente na esfera federal, onde
os salários são significativa-
mente mais altos que aqueles
pagos a servidores dos gover-
nos subnacionais, ou a traba-
lhadores em funções seme-
lhantes no setor privado”, diz
trecho do relatório.

Para diminuir estes gastos, a
pasta propõe ao novo governo
adiar os reajustes dos servido-
res, previstos para 2019. O in-
tuito, segundo o órgão, é ade-
quar a remuneração de entra-
da às práticas de mercado, atra-
indo servidores dispostos a, em
virtude da apresentação de
melhores desempenhos, bus-
car sua própria trilha de desen-
volvimento profissional e fi-
nanceiro.

‘Serviços públicos podem ter apagão
geral’, diz secretário-geral do Condsef

GIULLIANA BARBOSA
giulliana.barbosa@folhadirigida.com.br

Ao avaliar os dados divulgados
pelo Ministério do Planejamen-
to, o secretário-geral da Confe-
deração dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal (Con-
dsef), Sérgio Ronaldo da Silva,
destacou que os 107.567 servi-
dores públicos federais que já
têm condições de se aposentar
a qualquer momento e que, até
2021, mais 201.795 poderão
passar para a inatividade. Segun-
do ele, “isto representa metade
da força de trabalho ativa do
Poder Executivo, que hoje é de
633.902 concursados”

No relatório da pasta, consta
que os órgãos com o maior nú-
mero de servidores com idade
para se aposentar são Fiocruz,
Instituto Brasileiro de Museus,
Fundação Nacional de Artes,
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária, INSS,
Fundação Nacional do Índio,
Ministério da Agricultura, Agên-
cia Nacional de Mineração e Mi-
nistério da Saúde. O sindicalista
confirmou esses dados, acres-
centando que “caso eles tomem
a decisão de se aposentar ime-
diatamente, os serviços públi-
cos podem ter um apagão geral”.

Ele continuou ressaltando que
os impactos para a administra-
ção pública serão incalculáveis,
caso a maior parte dos servido-
res com os requisitos para apo-
sentadoria decidam ir para a
inatividade. “Com a política do
atual e do futuro governo de não
fazer as reposições dos servido-
res por meio de concurso públi-
co, o resultado será uma catás-
trofe. Se for observada a proposta

de orçamento para o próximo
ano, não existe nenhum recur-
so para a recomposição da for-
ça de trabalho”, destacou.

Dentre esses órgãos com o
maior quantitativo de concursa-
dos na iminência da aposenta-
doria, Sérgio Ronaldo salientou
que “todos são importantes para
as prestações dos serviços públi-
cos de qualidade para a popula-
ção brasileira, não existindo or-
dem de prioridade”, diz o sindi-
calista, ressaltando que o quadro
de pessoal em atividade atual-
mente, de 633.208 servidores, é
próximo ao dos anos 90, quan-
do a população brasileira girava
em torno de 170 milhões de ha-
bitantes. “Isso significa dizer que
hoje, com os mesmos números
de servidores da época dos anos
90, estamos atendendo a quase
210 milhões de pessoas. Logo,
não poderia se obter outro resul-
tado se não esse caos que viven-
ciamos”, reprovou.

Para a recomposição da for-
ça de trabalho e realocação do
excedente com funções ou com-
petências similares, a estratégia
do Ministério do Planejamen-
to é utilizar a movimentação do
quadro de pessoal, por meio da
Portaria nº 193, que permite o
remanejamento obrigatório de
servidores federais para pastas
com falta de pessoal.

A medida foi criticada pelo se-
cretário-geral da Condsef, que dis-
se que a confederação já desafiou
o Ministério do Planejamento a
apresentar em quais setores exis-
te um número de servidores ex-
cedentes. Mas até o momento, a
pasta não apresentou nenhum
dado com esses números, segun-
do Sérgio Ronaldo.

“Na nossa visão não existe ser-
vidor excedente, mas sim, falta de
pessoal. Eles fazem uma campa-
nha negativa junto à sociedade
contra os servidores, sempre tra-
zendo a visão que eles são um custo
exagerado para o estado. Mas isso
não é verdade. Os servidores são
fundamentais para as execuções
das políticas públicas, e sem re-
posição dessa força de trabalho
não tem como dar continuidade
a essas políticas”, ressaltou.

Essa questão das aposentado-
rias já foi levada até a equipe de
transição do futuro presidente,
de acordo com o sindicalista, por
meio de um documento enca-
minhado com um raio-x do se-
tor público, em que aponta tudo
o que será necessário fazer para
as melhorias da administração
pública. “Estamos aguardando
um posicionamento oficial da
equipe de transição do governo”,
pontuou.

Sérgio Ronaldo da Silva diz
que, até 2021, mais de 200 mil
servidores poderão se aposentar
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