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Tristeza e luto
Em plena Semana da Pátria, nos-
so sentimento é de profunda e
imensa tristeza pela perda irrepa-
rável de grande parte de nossa his-
tória e de importante parcela da
história da humanidade. A perda
do Museu Nacional e da maioria
de seu preciosíssimo acervo, as-
solados por um incêndio de gran-
díssimas proporções, que pode-
ria ter sido evitado/controlado não
fosse o descaso das autoridades no
que diz respeito à cultura, nos
deixa enlutados. Página 6

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) abriu concurso para técnico de enfermagem. A oferta inicial é de 120 vagas,

para atuação no Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), Policlínica Piquet Carneiro e outras unidades. Remuneração inicial

é de R$3.550 mensais. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 10. Veja noticiário e programa oficial. PÁGINA 10

REMUNERAÇÃO INICIAL DE R$3.550 MENSAIS

UERJ: SAIU CONCURSO
PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Comlurb:
exercite-se com
novo teste
FOLHA DIRIGIDA publica mais um
teste especial para ajudar na pre-
paração dos futuros candidatos
do concurso para gari da
Comlurb. Edital está programado
para sair ainda este ano. Basta a
antiga 4ª série primária para con-
correr. Página 9

UFF: edital
este mês para
2º e 3º graus
A Universidade Federal Fluminen-
se (UFF) concentra esforços para
divulgar ainda este mês o edital do
concurso para assistente em ad-
ministração (nível médio) e vários
outros cargos dos níveis médio/
técnico e superior. Página 5

Encerram-se na próxima segunda, dia 10, as inscrições do concurso para o Ministério Público da União (MPU).

Para o cargo de técnico administrativo, que exige apenas o nível médio, serão classificados 530 aprovados para

o cadastro de reserva. Remuneração inicial é de R$7.772 mensais. Veja noticiário e novo teste especial. PÁGINA 7

MPU: ÚLTIMOS DIAS
DE INSCRIÇÃO. 2º GRAU

INICIAL DE R$7.772. VEJA TESTE

SÃO OFERECIDAS 120 VAGAS IMEDIATAS

Aeronáutica: 259 vagas. 2º grau
Seguem abertas somente até dia 10 as inscrições do concurso para sargento da Aeronáutica. Remuneração de R$4.816. PÁGINA 11

Viva Rio: 117 vagas até dia 11
Viva Rio inscreve para 117 vagas em Unidades de Pronto Atendimento (Upas) do Estado do Rio de Janeiro. 1º e 2º graus. PÁGINA 10

SERÃO 530 CLASSIFICADOS NO RJ

Candidata ao governo do estado pelo PSTU, Dayse Oliveira apresenta
suas propostas para as áreas de Educação Saúde, Segurança. Ela fala também
sobre os concursos que pretende realizar, caso seja eleita. Página 12

Eleições 2018: veja as
propostas de Dayse Oliveira

Queimados: concurso para
190 vagas no magistério

Prefeitura de Queimados, na Baixada Fluminense, trabalha para divulgar
em breve o edital com oferta de, pelo menos, 190 vagas de professor. Página 10

Pedro II: saiu concurso para níveis
técnico e superior. Até R$4.638

Colégio Pedro II abre concurso para diversos cargos da área de apoio, tais como técnico em laboratório, técnico em contabilidade, técnico em
enfermagem, enfermeiro, pedagogo, entre outros. Remunerações de R$2.904 ou R$4.638. Inscrições já estão abertas. Veja como concorrer. PÁGINA 8
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Depen: Jungmann reforça
necessidade de mais agentes

PPPPPEDIDOEDIDOEDIDOEDIDOEDIDO     | Depen solicitou ao Ministério do Planejamento 1.580 vagas

Aprovados no
concurso realizado
em 2015 aguardam
a nomeação

Das 1.580 vagas solicitadas pelo Depen, 1.440 são para o cargo de agente peniteciário

ESTÁGIOS E
TRAINEE
Vale tem mais de 600 vagas
de estágio, no Rio e outros estados
� A mineradora multinacional Vale deu início a seu Programa de Es-
tágio. São oferecidas mais de 600 vagas para vários estados, incluin-
do o Rio de Janeiro. As oportunidades são para estudantes do ensino
superior e técnico.

São aceitas inscrições de universitários de vários cursos, entre eles
Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Ciências Contá-
beis e Ciências da Computação, com formatura prevista entre dezem-
bro de 2019 e dezembro de 2020. Também há oportunidades para
estudantes de nível médio/técnico de mais de 20 cursos, como Me-
cânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mineração e Segurança do
Trabalho, que estejam para se formar entre dezembro de 2019 e de-
zembro de 2020.

Os selecionados iniciarão o estágio em janeiro de 2019 e receberão
bolsa-auxílio mensal, além de benefícios como assistência médica e
seguro de vida. Nas unidades onde a empresa não oferece transporte
e restaurante, os estagiários receberão vale-transporte e vale-refei-
ção. Os interessados devem fazer suas inscrições até 21 de outubro
pelo site <www.vale.com/estagio>.

Heineken inscreve até o dia 10
para o seu programa de trainee
��A Heineken abriu inscrições para o seu programa de trainee, dire-
cionado para candidatos graduados entre dezembro de 2014 e de-
zembro de 2016. O objetivo é acelerar a construção do pipeline de
talentos de Supply Chain das cervejarias do Grupo Heineken e trans-
formar carreiras.

A empresa busca formados em Bioquímica, Ciências Biológicas, Ci-
ências Farmacêuticas, Engenharias ou Química, que tenham, no
mínimo, dois anos de experiência, Inglês avançado ou fluente e total
mobilidade e disponibilidade para atuar em qualquer lugar do País,
durante e após o programa, com duração de 12 meses. Após um ano
de programa, o trainee assume sua primeira posição de liderança no
Grupo Heineken.

Os salários estão de acordo com o mercado. Além disso, serão ofe-
recidos os benefícios de assistência médica, assistência odontológi-
ca, previdência privada, seguro de vida, academia, PPR e serviço de
apoio emocional e social. Inscrições até 10 de setembro no site <ht-
tps://www.99jobs.com/heineken/jobs/25980-supply-experience-he-
ineken-2018>.

White Martins: inscrição para
estagiários em vários setores
� A White Martins, líder no mercado de gases industriais e medici-
nais na América do Sul, inscreve para o Programa de Estágio Novos
Ares 2018. A empresa busca estudantes de Administração, Ciências
Contábeis, Comunicação, Economia, Engenharia (Mecânica, Quími-
ca e de Produção) e Direito para trabalhar em unidades da empresa
no Rio de Janeiro e outros estados.

São 40 vagas e as inscrições podem ser feitas até 28 de setembro.
Para se candidatar, os estudantes devem ter formatura prevista para
julho ou dezembro de 2020. Além disso, devem ter conhecimentos
em Inglês e Informática.

O Programa Novos Ares é uma etapa estratégica para o desen-
volvimento de novos talentos e uma oportunidade para formação
de futuras lideranças da companhia. Muitos que ingressaram na
empresa como estagiários hoje ocupam cargos de liderança, sendo
que 20% dos atuais membros da diretoria executiva trilharam esse
caminho.

Os estagiários terão direito a bolsa-auxílio compatível com o merca-
do, assistências médica e odontológica, auxílio-transporte, seguro de
vida e de acidentes pessoais e ticket refeição. O contrato poderá ser
renovado a cada seis meses, com prazo máximo de dois anos. As ins-
crições devem ser feitas pelo site <www.whitemartins.com.br>.

GE seleciona estagiários para
Petrópolis, na Região Serrana
��A multinacional General Electric (GE) está com vagas abertas de
estágio para atuar na GE Celma, em Petrópolis. Objetivo é selecionar
universitários dos cursos de Engenharia de Produção, Mercado Exte-
rior ou Administração, que tenham Inglês avançado e conhecimento
do pacote Office (principalmente do Excel). É desejável ter uma boa
capacidade analítica, boa comunicação e facilidade de trabalhar em
equipe.

As etapas do processo seletivo, o valor da bolsa salário e benefícios
são revelados apenas aos candidatos selecionados. As inscrições
permanecerão abertas até o preenchimento das vagas. Os interessa-
dos devem se inscrever no site <https://www.ge.com/br/carreiras/
oportunidades> e digitar “estagiário” na busca.

Ainda em análise pelo Minis-
tério do Planejamento, o pedi-
do de concurso para o Departa-
mento Penitenciário Nacional
(Depen) é aguardado com an-
siedade pelos concurseiros. No
entanto, o órgão também tem
uma outra demanda: a convo-
cação dos já aprovados e treina-
dos do último concurso.

Em evento realizado no Rio de
Janeiro, o ministro da Seguran-
ça Pública, Raul Jungmann, refor-
çou a necessidade de pessoal no
quadro do Depen. Em declaração
à FOLHA DIRIGIDA, o ministro
reconheceu a demanda.

“Este é um problema que nós
estamos tendo, porque tivemos
um concurso realizado, foi feito
o treinamento e capacitação do
pessoal, mas sem que isso se co-
locasse dentro do orçamento”,
disse. Ele explicou que o Minis-
tério da Segurança Pública tem
buscado resolver essa questão jun-
to ao Ministério do Planejamen-
to. “Espero resolver porque nós
precisamos de mais agentes pe-
nitenciários federais, mas até o
momento não temos uma solu-
ção para esse problema”, disse.

A falta de agentes penitenciá-

rios para o Depen não é uma
novidade e já foi abordada pelo
ministro no início de 2018,
quando anunciou em fevereiro os
concursos para a Polícia Federal
(PF) e para a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) e mencionou a
necessidade de reforço no Depen.

O pedido de concurso para o
Depen tem como objetivo o pre-
enchimento de 1.580 vagas.
Desse total, 1.440 deverão ser
para o cargo agente penitenci-
ário. Enquanto a medida pro-
visória que muda a escolarida-
de não for aprovada, a exigên-
cia para a carreira continua sen-
do o nível médio. Além disso,

os candidatos deverão ter Car-
teira Nacional de Habilitação
na categoria B ou superior. A me-
dida provisória que criará os
novos cargos, contudo, prevê a
alteração da exigência de esco-
laridade, do nível médio para
o superior em qualquer área.

Os vencimentos para o cargo
de agente penitenciário são de
R$6.030,23, incluindo a gratifi-
cação de desempenho e o auxí-
lio-alimentação, de R$458. Com-
pletam o pedido, 36 vagas para
técnico federal de apoio à execu-
ção penal, de nível médio/técni-
co, e 104 de especialista federal
em assistência à execução penal,

para graduados em
áreas específicas, ain-
da não reveladas. As
remunerações serão
de R$4.120,28 para
técnico e R$5.865,70
para especialista.

Em março, os apro-
vados no concurso de
2015 para o Depen fi-
zeram uma manifes-
tação cobrando no-
meações. O Depen
chegou a convocar os
candidatos para o cur-
so de formação, últi-
ma etapa do concur-
so. Os profissionais
então fizeram o curso
pelo período de três
meses, com promes-
sas de nomeações

imediatas, o que não ocorreu.
Porém, mesmo que esses apro-

vados fossem nomeados (cerca de
150) não seriam suficientes para
suprir o déficit do Depen, e mui-
to menos para atender a necessi-
dade de servidores geradas pelas
novas penitenciárias previstas para
serem construídas.

O concurso de 2015 foi homo-
logado em junho de 2016 e teve
validade de dois anos, prorrogá-
vel por mais dois. Em maio deste
ano, foi publicado o documento
prorrogando a validade por mais
dois anos, contados de 1º de ju-
lho de 2018.

Exército: convocação para próxima
fase sairá nesta quarta-feira, dia 5

NNNNNOOOOOVVVVVAAAAA     ETETETETETAPAPAPAPAPAAAAA     | Convocados para cabo, sargente e oficial passarão pela avaliação curricular

Candidatos
terão de apresentar
os documentos
informados na inscrição

A Coordenação do processo
seletivo para cabos, sargentos e
oficiais temporários do Exérci-
to Brasileiro divulga nesta quar-
ta-feira, dia 5 de setembro, a re-
lação geral pontuada dos inscri-
tos. Na quinta, dia 6, será feita
a primeira chamada para avali-
ação curricular. Nessa etapa, se-
rão validados os documentos
curriculares cadastrados na ficha
de inscrição pela internet.

A chamada para avaliação
curricular seguirá a ordem de

classificação da relação geral
pontuada e o candidato convo-
cado deverá comparecer na data,
no local e na hora informados.
No edital, que pode ser acessa-
do na FOLHA DIRIGIDA Onli-
ne, é possível ver todas as ori-
entações. Até o dia 23 de outu-
bro, data em que será divulga-
do o resultado da avaliação cur-
ricular, serão realizadas mais
duas chamadas para esta etapa.

No dia 1º de novembro, será
realizada a primeira chamada
para o teste de conhecimentos,
que possui caráter eliminatório
e classificatório, e destina-se a
avaliar a capacidade do candida-
to expor com clareza, concisão,
precisão, coerência e objetividade
assuntos ligados à sua profissão.

O Teste de Conhecimentos
será composto de uma prova
escrita e, se for o caso, de prova
oral e/ou prática, na qual serão
abordados conhecimentos ne-
cessários ao

exercício da atividade preten-
dida. No caso dos participantes
da área de Música, será realiza-
do um exame de habilidade em
instrumento musical. As ques-
tões ou temas averiguados se-
guirão o conteúdo programáti-
co e bibliografia do processo se-
letivo.

No teste de conhecimentos,
serão desclassificados os candi-
datos que obtiverem nota infe-
rior a três pontos. A pontuação
obtida no teste de conhecimen-
tos será somada à nota obtida

na avaliação curricular, após a
conversão à base 10, das quais
resultará uma nova nota oriun-
da da média ponderada. Nesse
cálculo, a avaliação curricular
terá peso sete e o teste de conhe-
cimentos/Exame de Habilidade
em Instrumento Musical terão
peso três.

Os classificados no teste de
conhecimentos terão pela frente
as seguintes etapas: inspeção de
saúde, entrevista de Recursos
Humanos e exame de aptidão
física. A incorporação dos clas-
sificados ocorrerá a partir de 1º
de agosto de 2019.

SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br
www.1rm.eb.mil.br

AGÊNCIA BRASIL
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Ploa prevê mais de 40 mil cargos em 2019
OOOOORÇAMENTRÇAMENTRÇAMENTRÇAMENTRÇAMENTOOOOO | Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2019 prevê 40 mil vagas para os três Poderes

Reserva técnica
para concursos é de
R$411 milhões,
segundo ministro

O Ministério do Planeja-
mento apresentou na última
sexta-feira, 31, o Projeto de Lei
Orçamentária Anual (Ploa) de
2019. O documento prevê o
orçamento para o próximo
ano, incluindo a criação de
novos cargos no setor públi-
co e a expectativa de provimen-
to de vagas por órgão. De
acordo com o Ploa 2019, mais
de 40 mil cargos deverão ser
preenchidos no próximo ano.

Além destes, mais 4 mil
cargos deverão ser criados,
sendo ao todo 4.354 novos
postos. As novas oportuni-
dades estão distribuídas
pelo Poder Judiciário, com
criação de 677 cargos, sendo
625 para a Justiça Federal
e 52 para a Justiça do Tra-
balho.

Já na Defensoria Pública da
União, estão previstos 1.582
cargos novos, e mais 2.095 no
Poder Executivo. Para este úl-
timo, os novos postos serão
para as universidades federais
localizadas em Goiás, Mato
Grosso, Piauí e Pernambuco,
além de 26 vagas para a Agên-
cia Nacional de Águas (ANA).

Além das vagas que devem
ser criadas, o Ploa 2019 au-
toriza o provimento de mais
de 40 mil cargos, sendo, ao
todo, 42.915 postos. As opor-
tunidades estão distribuídas
pelos três poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, além
da Defensoria Pública da
União e o Ministério Público
da União, que inclusive já tem

edital publicado.

RESERVA DE R$411 MI
PARA OS CONCURSOS

Apesar do Ploa 2019 pre-
ver a criação de mais de 4 mil
cargos e permitir o provimento
de mais de 40 mil, o ministro
do Planejamento, Esteves Co-
lnago, foi cauteloso quando
questionado sobre a abertu-
ra de novos concursos públi-
cos.

O ministro afirmou, de acor-
do com a Agência Brasil, que,
caso o próximo governo queira
abrir concurso, o Orçamento
contará com uma reserva téc-
nica de R$411 milhões no Or-
çamento.

“O que existe é uma reserva
de segurança, que se o (novo)
presidente entender que pre-
cisa fazer concurso, ele tem esses
R$411 milhões”, explicou o mi-
nistro, na coletiva da última
sexta, 31.

Segundo a Agência Brasil,
o valor também foi reserva-
do para cumprir eventuais de-
cisões judiciais, que obriguem

o governo a realizar algum
concurso público em determi-
nada área. Ainda de acordo
com o ministro, só estão re-
servados recursos para bancar
a contratação de novos servi-
dores de seleções já autoriza-
das ou em andamento.

Entre elas estão: Polícia Fe-
deral (PF); Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF); Instituto do
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan); Agên-
cia Brasileira de Inteligência
(Abin); Banco de professor-
equivalente do Ministério da
Educação (MEC), que permite
a abertura de concurso em uni-
versidades federais sempre que
há vaga de docente disponí-
vel.

Vale lembrar que, além des-
tes, a Advocacia-Geral da
União também tem seu con-
curso autorizado, no entan-
to, não foi citada durante a
coletiva da última sexta, 31.
Até a publicação desta ma-
téria, o Ministério do Plane-
jamento não respondeu à
FOLHA DIRIGIDA sobre a
seleção para a AGU.

Veja vagas especificadas no Orçamento de 2019

Equipe econômica anunciou, na última sexta, dia 31, a Ploa de 2019

Poder Legislativo - 130 cargos para provimento
Câmara dos Deputados (70)
Senado Federal (40)
Tribunal de Contas da União (20)

Poder Judiciário - 1.916 cargos para
provimento

Supremo Tribunal Federal (38)
Superior Tribunal de Justiça (50)
Justiça Federal 300)
Justiça Militar da União (30)
Justiça Eleitoral 860)
Justiça do Trabalho 632)
Conselho Nacional de Justiça (seis)

Ministério Público da União e Conselho Nacional
do MP - 12 cargos para provimento

Defensoria Pública da União - 455 cargos para
provimento

Poder Executivo - 40.632 cargos para provimento

Cargos e funções vagos (11.402);
Banco de professor e quadro de referência dos

cargos de Técnico-Administrativos em
Educação (22.559);

UF Catalão-GO 353);
UF Delta do Parnaíba-PI 400);
UF Rondonópolis-MT 394);
UF Jataí-GO 299);
UF Agreste de Pernambuco-PE 623);
Agência Nacional de Águas (26);
Substituição de Terceirizados 230);
Fixação de efetivos militares 2.320);
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
(379);
Polícia Militar do Distrito Federal (947);
Polícia Civil do Distrito Federal (700).

Com necessidade de 16 mil servidores,
INSS precisa de concurso público urgente

No orçamento que encami-
nhou ao Congresso, definindo
os gastos para o próximo exercí-
cio, o governo federal alocou um
total de R$411 milhões (conside-
rados um reserva de segurança)
para a realização de eventuais
concursos que o novo governo
julgar necessários. Essa informa-
ção foi dada pelo ministro do Pla-
nejamento, Esteves Colnago, ao
analisar o orçamento encami-
nhado ao Congresso Nacional.

Enquanto isso, continuam as
pressões para o atual governo
convoque o concurso solicitado
pelo  Instituto Nacional do Se-
guro Social  (INSS), em caráter
emergencial, para evitar o colap-
so de atendimento em muitos
de seus postos. A situação é apon-
tada como crítica, em virtude do
grande déficit de pessoal (foram
solicitadas 3.894 vagas apenas
para o cargo de técnico).

Alguns analistas têm critica-
do, duramente, o presidente
Michel Temer que, diante das
pressões dos caminhoneiros,
abriu os cofres públicos, enquan-
to se mostra insensível ao dra-
ma dos contribuintes, que não
têm como ser atendidos na
maioria dos postos do INSS.

Muitos ainda acreditam que
o governo cederá diante das
pressões e acabe convocando
esse concurso para sinalizar
que não está indiferente à situ-
ação dos que buscam exercer
seu direito à aposentadoria e,
por isso, recorrem aos postos do
INSS que se encontram em si-
tuação de penúria em virtude
da falta de pessoal.

Entretanto, se o atual gover-
no não acolher os apelos do
INSS, acredita-se que uma das
prioridades do novo
governo,que assumirá em janei-
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ro, será a convocação do concur-
so, pois a situação se mostra in-
sustentável.

“O atual governo tem se mos-
trado insensível a muitas carên-
cias sociais e essa é apenas mais
uma delas, embora deixe uma
fratura visível que não tem en-
contrado a solução necessária”,
afirmou um líder sindicalista
que tem batalhado nos bastido-
res de Brasília, na tentativa de
agilizar o concurso.

A expectativa é de que, em úl-
tima análise, uma parcela dos
R$411 milhões da reserva técni-
ca do orçamento de 2019, alo-
cados para a realização de con-
cursos públicos, seja utilizada
para atender à demanda do
INSS. O órgão está passando por
uma das mais graves crises de
pessoal de sua história, o que está
prejudicando o bom atendi-
mento à população.

Órgãos como o Tribunal de
Contas da União (TCU) e a
Defensoria Pública da União
(DPU) já fizeram recomenda-
ção expressa às autoridades fe-
derais para acolham o pedido do
INSS e agilizem o concurso so-
licitado. Atualmente, ha a neces-
sidade de contratação de 16 mil
servidores, já considerando apo-
sentadorias previstas e o atual
déficit de pessoal.

A falta de pessoal já levou o
Ministério da Previdência a sus-
pender o plano de expansão de
agências do INSS, além do fun-
cionamento precário em mui-
tas delas. Com o prazo de vali-
dade do concurso já esgotado,
não resta outra opção para o
INSS, a não ser  a realização de
uma nova seleção.

Para suprir parte da carência,

Pressão é grande por nova seleção
o INSS já encaminhou ao Mi-
nistério do Planejamento pedi-
do de concurso para a abertura
de 7.888 vagas, sendo 3.984 para
técnico (nível médio), 1.692
para analista (nível superior -
áreas ainda serão informadas)
e perito (nível superior em
Medicina). As remunerações são
de R$5.186,79, R$7.659,87 e
R$12.683,79, respectivamente.

Nas últimas semanas, o pedi-
do de concurso do INSS teve
avanço no trâmite burocrático
do Ministério do Planejamen-
to. A solicitação já foi analisada
por diversos setores e, no mo-
mento, a solicitação está sendo
examinada pela Divisão de Con-
cursos Públicos da pasta.

O ministro do Desenvolvi-
mento Social, Alberto Beltrame,
e o presidente do INSS, Edison

Aguiar, já manifestaram apoio
à realização do novo concurso
solicitado. Titular da pasta ao
qual o INSS é vinculado, Beltra-
me afirmou, em reunião com
sindicalistas, que "faz o possível"
para resolver problemas na ges-
tão do INSS. Entretanto, segun-
do ele, a solução não depende
apenas dele, mas também do
governo.

A demora do Planejamento
na apresentação de soluções, se-
gundo o ministro, deixa o INSS
“à beira do caos”. A preocupação
com o instituto não parte ape-
nas do ministro. O presidente
do INSS, Edison Aguiar, decla-
rou que o órgão vive hoje as con-
sequência de um “aumento das
demandas e a redução da capa-
cidade de atendimento dos se-
gurados”.
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Governo federal adia reajuste de servidores
FFFFFUNCIONALISMOUNCIONALISMOUNCIONALISMOUNCIONALISMOUNCIONALISMO     PÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICOPÚBLICO| Presidente Michel Temer edita Medida Provisória nº848, que adia reajuste dos servidores públicos federais

Fenasps define Plano de Lutas para
orientar mobilição dos servidores

A Federação Nacional de Sindi-
catos de Trabalhadores em Saú-
de, Trabalho, Previdência e Assis-
tência Social (Fenasps) aprovou
o novo plano de lutas da catego-
ria. As diretrizes da mobilização
dos servidores foram fechadas em
evento realizdo no final de agos-
to, com participação de delega-
dos sindicais, observadores e
representantes de 15 estados, além
do Distrito Federal. Na ocaisão,
também foi feito um encaminha-
mento das resoluções relativas aos
debates dos Seminários Nacionais
do Seguro Social e da Seguridade
Social (Carreira da Previdência,
Saúde e Trabalho).

A Fenasps também aprovou
uma resolução sobre os enca-
minhamentos referentes ao
“Seminário Nacional das Alte-
rações nos Processos de Traba-
lho e reestruturação da Carreira
do Seguro Social”. Uma delas,
estabelece que as propostas
formuladas pelos grupos e pe-
las organizações políticas que
compõem as quatro chapas da
direção serão compiladas em uma
cartilha e encaminhadas como
subsídio para o debate da cate-
goria nos Estados. Outra proposta
aprovada foi realizar uma con-
vocação especial para o Semi-
nário Nacional “Contra o Des-
monte do Serviço Público e
Carreira do Seguro Social”, com
representantes deste setor, para
primeira quinzena de dezembro.

Em relação ao Plano de Lu-
tas, foram aprovadas 13 reso-
luções, que dizem respeito a
vários aspectos da mobilização
dos servidores. Entre eles, está
a orientação para assembleias
nos sindicatos estaduais na área
de Seguridade Social, intensifi-

car a campanha pela revogação
da Emenda do Teto de Gastos e
apresentar reivindicações aos
candidatos à Presidência da Re-

Entre os dias 18 e 23 de novembro, será reali-
zada, no estado do Mato Grosso, a 36ª edição do
Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Traba-
lho (Enafit). Com local já definido (será no Centro
de Convenções Pantanal), o evento tem como tema
principal “Auditor-Fiscal do Trabalho – Autoridade
Trabalhista a serviço da sociedade”. As inscrições
encontram-se abertas e podem ser feitas pela in-
ternet, no site do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho (Sinait), onde é possível saber
não só as orientações básicas como também os
valores das taxas para fazer a inscrição.

Um dos pontos que devem predominar nos de-
bates é o dos impactos da reforma trabalhista que,
na época, já terá um ano de vigência. Os auditores

Sinait já inscreve para encontro
nacional de auditores-fiscais do Trabalho

fiscais e seus representantes devem discutir os
desdobramentos da nova regulamentação na eco-
nomia, na vida dos trabalhadores e, como não poderia
deixar de ocorrer, também no âmbito da Auditoria-
Fiscal do Trabalho e dos profissionais que nela atuam.

A expectativa do Sinait para o encontro nacional
é que, além de debates sobre o impacto da reforma
trabalhista, sejam apresentadas propostas de en-
frentamento e resistência aos problemas gerados
pelas novas normas. Até a realização do evento,
deverão ocorrer, em todo o país, diversas ações de
núcleos regionais, no sentido de aproximar a soci-
edade da Auditoria-Fiscal do Trabalho e divulgar não
só o evento, como também nossa missão e os
posicionamentos da Sinait.

Até a próxima segunda-feira,
dia 10, estão abertas as inscri-
ções do projeto “Melhoria do
Sistema de Gestão dos Hospi-
tais SUS.” A iniciativa, da qual
podem participar hospitais filan-
trópicos de todo o país, tem entre
outros objetivos o de permitir que
servidores e empregados de
unidades do setor possam co-
nhecer procedimentos mais
modernos e eficientes para as
rotinas administrativa e do coti-
diano.

Após realizarem a inscrição,
os representantes das unidades

hospitalares precisarão esperar
até o final de setembro, época
em que deverá ser publicado o
resultado com as unidades es-
colhidas. Em média, o projeto
será desenvolvido durante cin-
co meses em cada hospital. A
inscrição pode ser feita no site
do Ministério da Saúde ou Con-
federação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos (CMB).

Ao todo, serão selecionadas
200 unidades para participarem
do projeto. Nas contempladas,
serão implantar várias ações,
voltadas para melhorias na ges-

tão, redução e prevenção dos
riscos e agravos à saúde, e pro-
gramas de qualificação do aten-
dimento dessa população.

O projeto integra o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento
Institucional do SUS. A expec-
tativa do Ministério da Saúde é
que até 2020 todos os 200
hospitais selecionados estejam
com os projetos concluídos e que
já apresentem melhoras nos
processos internos de gestão e
assistência, redução nos desper-
dícios e aumento da eficiência
do sistema.

200 hospitais filantrópicos do país
terão projeto para qualificação da gestão

Saiu no Diário Oficial da
União da última segunda-feira,
dia 3 de setembro, a Medida
Provisória (MP) nº848, que
posterga e cancela aumentos
remuneratórios de pessoal civil
da administração pública fede-
ral para exercício em 2019.

O anúncio de que o governo iria
adiar para 2020 o reajuste dos
servidores públicos federais, que
estava programado para o ano que
vem, foi feito na última sexta, dia
31 de agosto, pelo ministro da
Fazenda, Eduardo Guardia, duran-
te a apresentação do Projeto de Lei
Orçamentária (Ploa) de 2019.

Na última quinta-feira, dia 30
de agosto, o presidente Michel
Temer disse que havia desistido de
enviar ao Congresso Nacional a
MP para adiar o reajuste dos ser-
vidores. No entanto, no dia seguin-
te, convencido pela sua equipe eco-
nômica, voltou atrás e decidiu
congelar o aumento por um ano.
Agora, caberá ao Parlamento apro-
var ou não a MP. Ainda não há uma
data de quando ela será votada.

Apesar de o governo ter editado
a MP, o ministro da Fazenda in-
formou que o orçamento de 2019
foi elaborado como se esse reajuste
tivesse sido autorizado. “O orça-
mento [do ano que vem] foi ela-
borado como se esse reajuste tives-
se sido autorizado. No entanto, por
determinação do presidente da
República, o ministro do Planeja-
mento [Esteves Colnago] já enca-
minhou, na data de hoje, a MP pro-
pondo mais uma vez o adiamen-
to por 12 meses o reajuste do ser-
vidor civil”, explicou Guardia,  du-

No último dia 30,
Temer disse que
tinha desistido de
postergar o aumento

rante a apresentação do Projeto de
Lei Orçamentária (Ploa) de 2019,
na última sexta, dia 31.

CONDSEF CRITICA
DECISÃO DO GOVERNO

O adiamento do reajuste está
sendo criticado por diversas re-
presentações sindicais. A Con-
federação dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal (Con-
dsef), por exemplo, publicou
nota no Facebook informando
que no próximo dia 13 realiza-
rá um grande ato em defesa dos
servidores e do serviço público.

“O que é preciso registrar é que
uma Lei será descumprida, caso os
reajustes desses servidores não
sejam assegurados. Por outro lado,
é preciso lembrar que outros 1,1
milhão de servidores estão com
proventos congelados. Estudo do
Dieese mostra que para repor o
poder de compra da categoria se-
ria necessário aplicar um percen-
tual de 25,63%. Os servidores fe-
derais cobram ainda a extensão do
índice da Lei 13.464/17 que garan-
te o reajuste em 2019 aos cerca de
253 mil servidores. Além disso,
querem o cumprimento de todos
os acordos assinados em 2015 e
para a saúde complementar o mí-
nimo de 50% per capita, para ma-
nutenção do plano de saúde dos
servidores. O reconhecimento à
data-base, à negociação coletiva e
outros direitos da categoria tam-
bém estão na pauta que será leva-
da às ruas no dia 13 de setembro”,
disse o Condsef, em nota.

Como a Emenda Constituci-
onal 95 impede o aumento de
gastos públicos acima da infla-
ção do ano anterior, o governo
diz que o impacto dos reajustes
salariais teria que ser absorvido
por meio de cortes em outras
áreas, como nos recursos de cus-

teio, que servem para manter os
serviços públicos em funciona-
mento. Os programas sociais
também correriam risco de so-
frer cortes, bem como os inves-
timentos  governamentais.

O governo alega que o  adia-
mento do reajuste dará flexibili-
dade de R$ 4,7 bilhões para o pró-
ximo governo gastar com outras
despesas, como investimentos
federais (obras públicas e compra
de equipamentos). Originalmen-
te, o impacto seria de R$ 6,9 bi-
lhões, mas Guardia explicou que
um total de R$ 2,2 bilhões de re-
ajustes previstos não foi regula-
mentado e perdeu a validade.

“Nós estamos demonstrando
de maneira muito clara o com-
promisso do presidente com o
país. Sabemos do custo político
de uma medida dessa natureza.
Estamos adotando uma medida
que irá beneficiar o próximo go-
verno, seja ele qual for”, argu-
mentou, acrescentando que o
adiamento do reajuste vai dimu-
nuir a “rigidez fiscal” no orça-
mento do futuro presidente, que
será eleito em outubro.

Embora o governo tenha de-
cido postergar o aumento dos
servidores, a proposta de Orça-
mento de 2019 reserva recursos
para o reajuste de 16% nos salá-
rios dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF), aprova-
do pelos próprios magistrados.
Eduardo Guardia explicou que o
Executivo não tem competência
para definir, ou não, reajuste sa-
larial dos outros Poderes.

“Precisamos conferir se a pro-
posta orçamentária dos outros
Poderes respeitam a Emenda Cons-
titucional nº 95, ou seja, o teto de
gastos. O Executivo não autorizou
reajuste de outros Poderes porque
não tem competência. É preciso
deixar isso claro”, enfatizou.

Artigo

* Professor Barragan

Todo ano é a mesma história: os servidores
públicos pleiteiam aumento em seus vencimen-
tos e o Governo negocia, cede ou veta. Algo que
deveria ser automático, sem qualquer necessi-
dade de pressão por parte dos favorecidos, quase
sempre é negado pelos governantes.

A alegação, em sua quase totalidade, funda-
menta-se na necessidade de corte de custos
ou na contenção de despesas públicas. Contu-
do, de um lado vetam o (devido) reajuste sobre
os vencimentos dos servidores públicos efeti-
vos, e, de outro, aprovam absurdos aumentos
dos vencimentos dos parlamentares e abomi-
náveis auxílios para membros do Poder Judici-
ário.

Baseado em uma tratativa firmada em 2015,
por exemplo, os servidores públicos federais
do Poder Executivo conseguiram, junto ao
Governo Federal, a concessão de reajustes de
4,75% a 6,65% a partir daquele ano. Contudo,
diante daquele pacífico cenário, o Ministério do
Planejamento resolveu colocar lenha na fogueira
e, por meio de Medida Provisória, o Presidente
da República almejou adiar o reajuste que havia
sido programado para 2019. Apesar do esfor-
ço ministerial junto à Presidência da República,
o STF vetou o adiamento.

Nesta linha de fogo, o Governo Federal, que
havia optado por retroceder e não levar adiante
o adiamento diante da posição do STF, resol-
veu seguir em frente com a orientação de sua
equipe econômica de postergação do reajuste.

Assim, a equipe econômica do Presidente Michel
Temer destacou que o impacto no orçamento de
2019 seria de R$6,9 bilhões e que, portanto, o
ideal era prorrogar a aplicação do aludido reajus-
te para o ano de 2020. É uma lástima que naque-
la conta nunca seja levada em consideração a
concessão de aumento dos vencimentos de certos
integrantes do serviço público brasileiro. Afinal, o
interesse deve ser outro...

Nesta odisseia anual, para variar, quem se-
gue perdendo é o servidor público que dispen-
deu tempo e recursos em sua preparação para
o concurso em que foi aprovado, e, agora, de-
dica o seu tempo à manutenção do funciona-

O preço aumenta,
mas o seu vencimento não!

mento do aparelho estatal. De modo concomi-
tante, os preços dos produtos, mercadorias e
serviços na sociedade sobem anualmente com
a disfarçada inflação real divulgada pelo pró-
prio Governo, enquanto não há reajuste nos
vencimentos dos servidores nem na faixa de
isenção do Imposto de Renda, que se mantém
a mesma há anos.

Nesta (i)lógica governamental, o Brasil se-
gue sendo o país da injustiça financeira e das
inversões de valores em que os reajustes são
concedidos – e em maiores percentuais - para
os servidores que ganham mais e são nega-
dos ou concedidos em percentuais menores
para aqueles que recebem menos. E, nesse
movimento econômico de aumento de preços
e “congelamento” de vencimentos, o resulta-
do se revela negativo e a sociedade afunda cada
vez mais na desigualdade social.

Professor Barragan é advogado, contador,
gestor público, professor de Gestão Públi-
ca, Direito e Contabilidade, Presidente do

Centro de Estudos Políticos do Brasil,
mestre em Direito Econômico e Desenvolvi-

mento e pós-graduado em Direito Público.

pública relativas à situação dos
servidores. Confira, abaixo, os
pricipais pontos do Plano de Lutas
para os servidores do INSS:

— Orientar os sindicatos estaduais a realizarem assembleia
para mobilizar os trabalhadores construindo a greve por tempo
indeterminado, que será deflagrada conforme a deliberação de
outra plenária da FENASPS;
— Integrar os Fóruns nos Estados que estão construindo as
atividades do dia 7 de Setembro – Grito dos Excluídos;
— Intensificar a campanha pela revogação da Emenda Consti-
tucional (EC) n° 95, integrar os atos nos Estados e coletar as-
sinatura no abaixo-assinado;
— Orientar a participação dos trabalhadores nos Atos convoca-
dos pelo Fonasefe e centrais sindicais nos dias 12 e 13 de se-
tembro/18;
— Aprovação de reunião da Comissão Nacional dos Assistentes
Sociais da Fenasps, com previsão de data para dias 29 e 30 de
setembro do presente ano;
— Orientar aos sindicatos estaduais a realização de ampla di-
vulgação sobre a restrição e violação de direitos que tem ocor-
rido no INSS com a implantação de novas tecnologias e processo
de revisão de benefícios;
— Apresentar plataforma de luta aos candidatos a presidente,
governador, senadores e deputados, com exigência, entre outros
pontos, da reversão das Reformas Trabalhistas, da Emenda Cons-
titucional (EC) n° 95 e as Terceirizações;

Resoluções do Plano de Lutas

Representantes de vários estados participaram das discussões
sobre o Plano de Lutas para os servidores da Previdência Social
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Professor
Barragan: “O
Brasil segue
sendo
o país da injustiça
financeira”
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Concurso da PRF: prova
em novembro ou dezembro

PPPPPOLICIALOLICIALOLICIALOLICIALOLICIAL     |Estimativa leva em conta previsão de edital em setembro

Concurso terá
oferta de 500 vagas.
Remuneração é
de R$9.931 mensais

EEEEESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADE     | Níveis médio, técnico e superior

UFF volta atenções para
definição do cronograma
Nos últimos dias,
ocorreram reuniões
para discutir
as datas da seleção

A concordância verbal refere-se ao verbo em relação ao sujei-
to, ou seja, o verbo da frase deve concordar em número (singu-
lar ou plural) e em pessoa com o sujeito. Desta forma, quando
você for analisar uma frase, identifique o sujeito e depois veja se
o verbo está concordando com esse termo.

Dica 1: tenha disciplina!
 Essa é uma das principais dicas para você resolver e acerta

questões de concordância verbal.  Mas, não se esqueça de que
essa matéria está muito relacionada com Regência. É importan-
te esse tema.

Regras básicas da concordância verbal
Prepare o seu lugar de estudos e se concentre, pois, essa é uma

das partes mais importantes dos estudos e você vai precisar ter
foco para aprender concordância verbal. Portando, nada de ce-
lular e deixe para acessar as redes sociais depois.

Procedimento 1: identificou o sujeito da frase
Se ele for simples, singular ou plural, o verbo vai concordar

com ele.
Os brasileiros votarão com responsabilidade.
Eu vou votar com responsabilidade.
Agora, MUITA atenção porque vamos falar sobre a concordância

verbal do sujeito composto.
A concordância verbal deve ser feita no plural quando o sujei-

to for composto e ANTEPOSTO ao verbo:
Cláudia e Valéria viajaram muito!
Mas, se o sujeito for POSPOSTO pode concordar no plural ou

com o núcleo do sujeito mais próximo:
Faltou determinação e fé.
Faltaram determinação e fé.
Não se esqueça de que se ocorrer ideia de reciprocidade a con-

cordância é feita de forma OBRIGATÓRIA no plural:

Abraçaram-se a professora e o aluno.
Verbo com o pronome apassivador “Se”: há concordância

com o sujeito
Avaliou-se a estratégia de estudos.

Núcleos do sujeito ligados por “ou”: verbo permanece no
singular se houver ideia de exclusão: verde ou lilás será a cor da
casa.

Se o sujeito for composto por expressões partitivas como a
maioria de, grande número de, a maior parte de seguidas por
meio de um substantivo ou pronome no plural o verbo poderá
ficar no singular ou plural:

A maioria dos professores COMPARECEU no evento.
A maioria dos professores COMPARECERAM no evento.

O sujeito é pronome relativo “que” o verbo concorda com
o antecedente do pronome.

Fui eu que comprei o livro.
Fomos nós que compramos o livro.

Concordância verbal do sujeito composto por nomes que
aparecem no plural: se o sujeito não vier precedido de artigo,
o verbo ficará no singular. Mas, se ele vier antecedido de artigo,
o verbo vai concordar com ele.

Os Estados Unidos são referência econômica.
Estados Unidos é um dos principais destinos de viagem dos

latinos.
Estude regência dos principais verbos para os concursos.
Nessa parte sobre concordância verbal, separei a regência de

vários verbos que são cobrados nas provas de concurso público
e podem causar muita confusão. Não se esqueça de fazer uma
lista com os principais verbos que você encontrar fazendo exer-
cício.

Aspirar:
VTD: respirar, sorver
Aspiramos o ar poluído das metrópoles.
VTI: desejar, pretender
Cláudia aspirava a sua aprovação.
Assistir
VTI: estar presente, presenciar
Ontem assistir ao meu filme preferido.
VTD ou VTI: prestar assistência
O médico assiste o paciente.
VI: morar, residir
Cláudia assiste no Rio de Janeiro.
Chegar
VI – indica lugar e exige a preposição a
Cheguei ao shopping de carro.
Pisar
VTD
Eu não piso o chão que você pisa.
Chamar, convocar, convidar
VTD e ocasionalmente podem aparecer seguidos de adjunto

adverbial de lugar
Chamou o pai para um evento.

Os candidatos do concurso
da Polícia Federal devem in-
tensificar a preparação para as
provas. Isso porque a corpora-
ção e o Cebraspe, organizador,
afirmaram que a avaliação
acontecerá mesmo em 16 de
setembro, conforme divulga-
do no novo cronograma.

O pedido para retificação do
edital feito pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF), em razão
de possíveis condições que in-
viabilizariam a posse para pes-
soas com deficiência, foi ne-
gado pela justiça.

Após o parecer do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região
(TRF4), que indeferiu a solicitação
de recurso do MPF, muitos candi-
datos começaram a questionar
sobre uma possível suspensão do
concurso da Polícia Federal.

Essa informação, no entanto,
não procede e a seleção está con-
firmada e com provas agendadas
para dia 16, segundo apurou a re-
portagem da FOLHA DIRIGIDA
junto ao Cebraspe e à própria PF.

De acordo com a Assessoria de
Imprensa do Cebraspe, ainda não
há uma parcial ou número total
de inscritos na seleção. Isso por-
que o prazo foi reaberto recente-

PF e Cebraspe desmentem
boatos e prova está mantida

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Concurso para 500 vagas em cinco cargo

Expectativa é que
organizadora totalize
número de inscritos a
partir do dia 10

mente e o resultado final dos no-
vos isentos foi divulgado na segun-
da-feira, 27. Quem teve o pedido
indeferido pôde quitar a taxa até a
última quarta, 29. Sendo assim, a
banca prevê que a estatística de ins-
critos será divulgada uma semana
antes das provas, possivelmente a
partir do dia 10 de setembro.

O novo cronograma prevê que
o edital de convocação, infor-
mando quando serão divulgados
os locais das provas, será publi-
cado em 6 de setembro, no site
do Cebraspe. Assim que o mate-
rial estiver disponível para a
imprensa, poderá ser acessado na
FOLHA DIRIGIDA Online. Pela
primeira etapa, os inscritos farão
provas objetiva e discursiva, com
exames sendo aplicados em to-
das as 26 capitais do país, além
do Distrito Federal.

O resultado final da prova
objetiva e o provisório da discur-
siva serão divulgados em 10 de
outubro, no site do Cebraspe. A
retificação alterou o cronogra-
ma inicial de aplicação das eta-
pas, mas as próximas datas de
exames ainda não foram confir-
madas pelo Cebraspe.

O concurso visa ao preenchi-
mento inicial de 500 vagas, dis-
tribuídas pelos cargos de agen-
te, escrivão, papiloscopista, de-
legado e perito.

SERVIÇO
www.folhadirigida.com.br
www.cespe.unb.br/concursos/pf_18/

A Universidade Federal Flu-
minense (UFF) realiza as reu-
niões finais para fechar o cro-
nograma do concurso  junto à
organizadora, a Coseac/UFF. O
edital está previsto para este mês.
Além do calendário da seleção,
para a área de apoio, falta tam-
bém ser concluído o número
exato de vagas do certame.

A princípio, cerca de 100 va-
gas estão confirmadas, de acordo
com o professor Antonio Clau-
dio da Nóbrega, que assumirá
a reitoria da instituição em no-
vembro. Em entrevista à FO-
LHA DIRIGIDA, ele anunciou
alguns dos cargos da seleção,
nos níveis médio, médio/téc-
nico e superior.

A função de destaque é técni-
co administrativo, cujas exigên-
cias são nível médio completo
mais um ano de experiência na
área administrativa. A atual re-
muneração desse cargo é de
R$2.904,96 - valor que já inclui
os R$458 referentes ao auxílio-
alimentação.

Já no nível médio/técnico,
a UFF contratará mais técni-
cos de laboratório, em conta-
bilidade, em enfermagem e em
edificações. Todos esses cargos

propiciam a mesma remune-
ração que a dos técnicos em ad-
ministração.

E no nível superior, as car-
reiras já anunciadas são admi-
nistrador, assistente social, en-
fermeiro, engenheiro, jorna-
lista e psicólogo. Em todas elas,
o ganho vigente é de
R$4.638,66, também já inclu-
indo o mesmo benefício de
alimentação. Todas as funções
têm carga horária de 40h.

Embora o número de vagas
ainda não esteja certo, a insti-
tuição de ensino já definiu em
quais campi ocorrerá as lotações:
Niterói, Nova Friburgo, Petrópo-
lis, Campos dos Goytacazes, Rio
das Ostras, Angra dos Reis, Vol-
ta Redonda e Santo Antônio de
Pádua. O regime de admissão da
UFF é o estatutário, o que asse-
gura a estabilidade no emprego.

Mesmo com o edital saindo
em setembro, as provas da sele-
ção estão previstas para março
ou abril do ano que vem, segun-
do a banca. O objetivo da uni-
versidade é que a posse dos apro-
vados ocorra até junho de 2019.

Como os exames estão pro-
gramados para o início do pró-
ximo ano, haverá tempo sufi-
ciente para os candidatos estu-
dar. “Os concorrentes já po-
dem ir se preparando tendo por
base o programa do último
concurso, realizado em 2016”,
orientou Nóbrega.

Se a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) conseguir de fato di-
vulgar o edital de seu concurso
neste mês de setembro, confor-
me previsto, tudo indica que as
provas da primeira etapa serão
aplicadas ainda este ano. Como
o intervalo entre a divulgação
das regras da seleção e aplicação
das avaliações será de dois me-
ses, estabelecido por decreto fe-
deral, a tendência é que os can-
didatos serão avaliados entre me-
ados de novembro e dezembro.

A seleção já foi autorizada pelo
Ministério do Planejamento e
terá oferta de 500 vagas no car-
go de policial rodoviário fede-
ral. Como a PRF tem prazo de
até seis meses, contados da data
de divulgação da portaria auto-
rizativa (que saiu em 27 de ju-
lho para publicar o edital, o
documento sairá, no máximo,
até 27 de janeiro.

O planejamento da PRF, no
entanto, é que a divulgação do
edital ocorra mesmo em se-
tembro. Isto foi declarado à
FOLHA DIRIGIDA, inclusive,
pelo ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann, em
evento realizado no Rio no
final de agosto.

O concurso será aberto a
candidatos com ensino supe-
rior completo em qualquer
área de formação. Quem esti-
ver concluindo a formação (no
último período, por exemplo)
também pode participar, já
que, se as provas ocorrerem no

final do ano, a divulgação dos
resultados tende a ficar para o
primeiro trimestre de 2014, o
que permitiria ao candidato
concluir a formação e, dessa
forma, assumir uma eventual
vaga. A PRF exige ainda que o
candidato tenha carteira de ha-
bilitação, na categoria B ou
superior.

GANHOS PODEM
ULTRAPASSAR R$9.931

Um dos atrativos em ser po-
licial rodoviário federal é a re-
muneração inicial do cargo.
Os classificados começam a
carreira na corporação com
ganhos mensais de
R$9.931,57. Este valor já inclui
o auxílio-alimentação, que
atualmente é de R$458. Entre
os benefícios a que têm direi-
to os policiais rodoviários fe-
derais, também estão o auxí-
lio-creche e o auxílio-trans-

porte. Além disso, se o polici-
al for lotado em uma região de
fronteira, recebe mais R$2 mil
reais, livres de impostos.

Outra possibilidade de o po-
licial rodoviário federal ter um
ganho maior no final do mês é
trabalhar nos dias de folga. Nes-
se sistema, o servidor recebe
R$420 a mais por seis horas tra-
balhadas e R$900 por doze ho-
ras. Ainda não há um percentual
efetivo do limite de horas que é
possível fazer por determinada
região. Para 24 horas do plan-
tão extra, ele recebe R$1.800, em
caso de lotação em uma região
de fronteira.

O próximo passo no proces-
so de preparação do concurso
é a escolha da empresa orga-
nizadora. O processo está em
curso e a expectativa é que o re-
sultado saia nos próximos dias,
principalmente se o governo
estiver a caminho de cumprir
sua meta de divulgar o edital

em setembro.
A comissão responsável pelo

concurso tem realizado reuni-
ões frequentes para finalizar o
processo de contratação da ban-
ca e finalizar detalhes da publi-
cação. O modelo de contratação
não foi divulgado, mas a tendên-
cia, até por conta da urgência da
seleção, é que seja feito por dis-
pensa de licitação.

Inicialmente, o setor de con-
cursos informou que contaria
apenas com três bancas na dis-
puta pela organização do con-
curso. Dessas, o nome de duas
foram revelados: Cebraspe e Ia-
des. No entanto, após a publica-
ção da notícia pela FOLHA DI-
RIGIDA, outras instituições de-
monstraram interesse na sele-
ção. A expectativa é que, poucos
dias após a definição da banca,
o edital seja divulgado, já que a
comissão do concurso tem tra-
balhado em paralelo nos deta-
lhes do documento.

PRF prevê
que edital para
500 vagas de
policial rodoviário
seja divulgado
ainda este mês
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Carga tributária federal aproximada de 20%

editorial Verba destinada ao Censo pode
agilizar novas seleções no IBGE

RRRRRECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS | Governo Federal, por meio da PLOA, confirmou R$200 milhões para Censo

Cresce a chance
de ser autorizada,
em breve, concurso
para analista

Tristeza e luto
m plena Semana da Pátria, nosso sentimento é de
profunda e imensa tristeza pela perda irreparável de

grande parte de nossa história e de importante parcela da
história da humanidade. A perda do Museu Nacional e da
maioria de seu preciosíssimo acervo, assolados por um
incêndio de grandíssimas proporções, que poderia ter sido
evitado/controlado não fosse o descaso das autoridades
no que diz respeito à cultura, nos deixa enlutados.

Sem contar o acervo, o próprio prédio já era parte de
nossa história. Foi lá que morou a família imperial - Dom
João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II; foi palco da ple-
nária da primeira Assembleia Constituinte da República,
entre novembro de 1890 e fevereiro de 1891. E, agora, de
nada adiantarão as lamentações das muitas autoridades
que se apressarão em, literalmente, eximir-se de respon-
sabilidade pelo estado deplorável daquela instituição.

O Museu Nacional, que acabara de completar 200 anos
em junho passado, tinha mais de 20 milhões de itens
catalogados. Trata-se, realmente, de uma perda irrepará-
vel. Especializado em história natural, o Museu Nacional
era o mais antigo centro de ciência do Brasil e o maior
museu desse tipo na América Latina. Agora, no entanto,
chora-se o fato de não termos dado a ele a atenção devi-
da. Precisamos mudar, de vez, nossas atitudes.

Em seu acervo, estava o maior tesouro arqueológico do
País: “Luzia”. Era o esqueleto mais antigo já encontrado
nas Américas, com cerca de 12 mil anos de idade. Sua
descoberta mudou as principais teorias sobre o povoa-
mento das Américas. Lá também estava a maior coleção
da América Latina de múmias egípcias, a maioria proveni-
ente da região de Tebas, grande parte arrematada por D.
Pedro I, em 1826. Estamos mortalmente sangrando.

O Museu Nacional, que há muito precisava de recursos,
não tinha um sistema de proteção nem uma brigada con-
tra incêndios. E quando os bombeiros chegaram não ti-
nha água, o que prejudicou o combate às chamas em mais
de meia hora. É lamentável que isso tenha ocorrido. O
prédio apresentava problemas de estrutura, com infiltra-
ções, goteiras, pisos e tetos em péssimo estado, fiação elétrica
exposta e deteriorada. Uma tragédia anunciada.

Uma vergonha! Chega de falta de respeito com a cul-
tura, com a educação. Por mais que não se queira, nesse
momento de profunda dor, ficar apontando para achar
culpados, não há como não reconhecer que nem mes-
mo os recursos mínimos necessários para a manutenção
eram repassados. Resultado do descaso: perdem-se a
memória do que já fazia parte do acervo, itens que ainda
não estavam nem expostos e todo o trabalho de nossos
pesquisadores.

Entretanto, é preciso seguir em frente. Recuperar o que
for possível. Por isso, abrimos este espaço para um servi-
ço de utilidade pública. Estudantes de Museologia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituição
responsável pela gestão do Museu Nacional, partiram para
a luta e resolveram fazer um trabalho para tentar preservar
sua memória. Para isso, solicitam o envio de fotos, até
mesmo selfies, e vídeos do acervo e do prédio para
thg.museo@gmai.com. Faça a sua parte. Colabore.

colunista convidado

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

Com verba para realização o Censo, IBGE abrirá em breve novo concursos

D
IVU

LG
AÇÃO

‘Concurso foi feito para os
guerreiros, não para os inteligentes’

O ingresso de Leonardo Ferreira Bezerra no
mercado de trabalho foi aos 19 anos. Mas não
na iniciativa privada, e sim logo no serviço pú-
blico. Tudo começou na Companhia Municipal
de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb),
quando ele passou no concurso de 2008, na fun-
ção de técnico administrativo. De lá para cá, o
concurseiro não se “acomodou”. Ele queria mais.
Fez mais de 50 concursos, passou em mais ou-
tros cinco e hoje ocupa o cargo de analista de
Ciência e Tecnologia na Comissão Nacional de
Energia Nuclear (Cnen).

Hoje, aos 29 anos, o carioca relembra sua tra-
jetória no mundo dos concursos, bem como seus
métodos de estudo, além dos sacrifícios que fez
para passar. “Já até dormi em uma rodoviária em
Minas Gerais, para fazer a prova de um concur-
so”, recordou. O interesse pelo serviço público
surgiu aos 18 anos, após ele conseguir passar no
curso de História da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ).

“Mas como as aulas só teriam início no segun-
do semestre, iria ficar seis meses ‘parado’, aguar-
dando. Nesse período, meu pai, acompanhan-
do a fase de grandes seleções como de tribunais
e agências, me inscreveu em um curso prepara-
tório para concursos. Então, eu vi a realidade de
concursos: pessoas bem mais velhas, com famí-
lias para sustentar, querendo o mesmo que eu.
Isso me fez ver que deveria conquistar meu es-
paço o quanto antes”, pontuou, contando como
foi sua preparação.

“Eu estudava fazendo o máximo de provas
antigas de bancas e escrevendo resumos. Estu-
dava de duas a três por dia após o trabalho, em
bibliotecas e salas de estudos, sempre muito
concentrado. Mas aos finais de semana, eu pas-
seava e me divertia, sim! Nunca abri mão disso.
Para me motivar, eu imprimia a remuneração do
edital e colocava na parede do meu quarto, jun-

to com fotos de viagens e carros para me imagi-
nar com esse salário. Também ficava de madru-
gada com o pé em um balde com água fria, para
me manter acordado.”

Em 2009, Leonardo começou a colher os fru-
tos do seu esforço ao passar no seu primeiro
concurso, da Comlurb, para atuar na área de
Recursos Humanos. “Claro que ser aprovado
é muito bom, mas a melhor sensação é che-
gar na prova sabendo que você fez o máximo
que podia para passar no concurso. Esse era
meu verdadeiro troféu. Foi uma experiência
fantástica na Comlurb. Amadureci muito como
pessoa, pois tive contato com realidades bem
diferentes da minha”, destacou.

Apesar de já estar dentro do serviço público,
Leonardo sonhava alto. Por isso, não parou de
estudar. E em 2011, vieram três aprovações: a
primeira, na UFRRJ, a segunda, na Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e a terceira,
no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), tra-
balhando com folha de pagamento. Ele tomou
posse nas três instituições, naquele ano.

Em dois anos, o servidor já colecionava qua-
tro aprovações em seu currículo. Mas sempre bus-
cando novas oportunidades, em 2013 foi a vez
de ele ser chamado para trabalhar no Museu de
Astronomia e Ciências Afins (Mast), atuando
novamente na área de Recursos Humanos.

Em todos esses concursos, as aprovações de
Leonardo foram em cargos de nível médio. Mas
em 2014, após se formar em Administração de
Empresas pela Uerj, o concurseiro passou em sua
primeira seleção de nível superior, da Cnen - lo-
cal onde ele está até hoje. Ele foi o primeiro co-
locado na carreira de administrador. “Estou feliz
no meu cargo atual. O ambiente é muito bom,
eu gosto das minhas atividades e acho minha
remuneração satisfatória”, ressaltou.

Realizado profissionalmente, Leonardo Ferrei-
ra não esquece de agradecer as pessoas que o aju-
daram durante esse processo de preparação, so-

GIULLIANA BARBOSA
giulliana.barbosa@folahdirigida.com.br

Leonardo Ferreira Bezerra: ‘Já até dormi em
uma rodoviária em Minas Gerais, para fazer a
prova de um concurso’
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casos de sucesso

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

bretudo seus pais. “Eles sempre me deram apoio
e suporte necessários para estudar. Lembro que nos
momentos mais difíceis minha mãe me falava
palavras de apoio e carinho para me motivar a dar
meu melhor nos estudos. Ela também preparava
lanches e marmitas deliciosas para eu levar para o
trabalho e salas de estudos. Sempre foi exemplo,
não só de mãe, mas de pessoa para mim.”

Para os concurseiros que ainda não consegui-
ram a vaga dos sonhos, o servidor público deixa
uma mensagem motivadora. “Sei que a aprova-
ção é um caminho longo e penoso, mas se você
tiver foco e perseverança, tudo será possível. Sem-
pre acredite no seu potencial. Concurso foi feito
para os guerreiros, não para os inteligentes. E uma
última dica: seja humilde, não ache que você sabe
tudo. Sempre revise e faça concursos menores para,
com calma, ir crescendo. E sonhe, sonhe muito.
Tanto dormindo quanto acordado.”

E

O Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual (PLOA) de 2019
prevê um total de R$200 mi-
lhões para serem investidos, no
ano que vem, na preparação do
Censo Demográfico de 2020. A
informação foi dada pelo mi-
nistro do Planejamento, Este-
ves Colnago, na última sexta-
feira, dia 31.

Apesar de o valor ser menor
que os R$344 milhões solicita-
dos pelo IBGE para esta etapa
preparatória, a confirmação da
verba inicial no orçamento já
permitirá viabilizar a realização
do levantamento de dados na-
cional, que demandará, pelo
menos, a contratação de profis-
sionais temporários. No entan-
to, a verba ainda pode aumen-
tar, já que haverá uma tentati-
va de obter recursos adicionais
via emendas parlamentares ou,
até mesmo, a partir da sobra de
caixa que poderá existir com o
adiamento do reajuste dos ser-
vidores federais para 2020.

A reserva de recursos para a
fase inicial do Censo aumenta
as chances de, em breve, o Mi-
nistério do Planejamento auto-
rizar abertura de vagas para o
órgão. Um dos pedidos que tra-

mita no Planejamento, por si-
nal, é o de criação de vagas 397
no cargo de analista censitário
temporário. Como esses profis-
sionais trabalham diretamen-
te com o planejamento do Cen-
so, a tendência é que as vagas
solicitadas sejam autorizadas
em breve.

Antes mesmo da confirma-
ção da verba para o levanta-
mento nacional, a solicitação
já tramitava em ritmo acelera-
do na pasta. Em agosto, após re-
gistrar 13 avanços, o pedido
passou por setores importan-
tes, como Departamento de
Legislação e Provimento de
Pessoas e Coordenação Geral
de Concurso. Atualmente, a
solicitação encontra-se na Di-

visão de Concursos Públicos.
Além disso, também em

função do Censo, uma gran-
de seleção deve ser feita, nos
próximos meses. A estimati-
va é de 250 mil vagas, também
para temporários atuarem nas
entrevistas e na coordenação
das atividades do levantamen-
to nacional. As oportunidades
deverão ser para as funções de
recenseador, agentes regional
e administrativo, agentes mu-
nicipal e de informática, ana-
lista censitário e agente super-
visor.

Também é grande a expecta-
tiva para que o Ministério do
Planejamento autorize a admis-
são de efetivos para o IBGE. Tra-
mita na pasta uma solicitação

de 1.800 vagas. Desse total,
1.200 são para o cargo de téc-
nico, cuja exigência é o ensino
médio, e outras 600 são para o
cargo de analista, que exige ní-
vel superior. As remunerações
são R$3.890,87 para técnicos e
R$8.213,07 para analistas.

A realização do Censo 2020
também pode favorecer tam-
bém a autorização para essas
vagas. Isto porque, sem realiza-
ção de concursos, a falta de ser-
vidores cresce cada vez mais. De
acordo com dados do Ministé-
rio do Planejamento, somen-
te até abril de 2018, o IBGE já
registrou 220 aposentadorias. O
mês com o maior número de
aposentados foi março, com
103. Em segundo lugar ficou fe-
vereiro, com 85 e em terceiro
abril, com 32.

Em relação ao nível de esco-
laridade, o que registrou mai-
or perda de servidores foi o ní-
vel médio, com passagem para
a inatividade de 180 técnicos.
Os outros 40 são de cargos que
exigem nível superior.

Essa falta de servidores não
pode mais ser compensada pela
convocação de aprovados no úl-
timo concurso, realizado em
2015. Isto porque a validade da
seleção expirou no primeiro se-
mestre desse ano e não há mais
possibilidade de prorrogações. A
validade do concurso para técni-
cos acabou em maio desse ano
e, a dos analistas, em junho.

Ainda há estabilidade
em cargos públicos?

Gabriel Henrique *

Há dois fatores que motivam aque-
les que desejam passar em concur-
sos: as excelentes remunerações –
com nível médio de escolarida-
de, é possível receber salário
mais benefícios que ultra-
passam os R$ 10 mil – e a
sonhada estabilidade. Re-
centemente, algumas al-
terações na legislação
abalaram este cenário,
cogitando-se se estaria ex-
tinta a estabilidade.

Afinal, o que mudou em
relação à estabilidade? A
estabilidade é garantia do servidor público aprovado em
concurso prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Para
adquirir a condição de estável, o servidor deve se submeter
a estágio probatório, durante os três primeiros anos. A esta-
bilidade não é um privilégio, mas uma garantia ao servidor
de que somente será demitido se agir em desacordo com a
Lei. Isso para evitar que um servidor, aprovado em exames
tão criteriosos, possa ser demitido por motivos subjetivos.

Não entenda mal: é possível perder o cargo mesmo depois
de adquirida a estabilidade. A própria Constituição estabe-
lece três hipóteses: em virtude de sentença judicial transita-
da em julgado; processo administrativo; ou mediante pro-
cedimento de avaliação de desempenho. Mas até agora não
havia lei para essa avaliação.

Esses critérios foram recentemente aprovados pela CCJ (Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania) e agora pode-se
avaliar o desempenho dos servidores anualmente. Vale res-
saltar que essa responsabilidade sempre existiu e já acontecia
em diversos estados e municípios. Então, fique despreocupa-
do, se você passar em um concurso para cargo efetivo, terá
sua estabilidade e ficará no cargo até se aposentar - desde que
trabalhe de acordo com as determinações da Lei, é claro.
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Com a divulgação do edital, os candidatos do concurso do MPU devem intensificar ao máximo a
preparação. O momento agora é de realização de muitos exercícios para fixar a matéria estudadaFicha de Exercícios

Exercite-se com questões de Direito Administrativo

01O princípio da finalidade, explicitado no art. 37 da CF. define
que, se o gestor público praticar atos fora dos fins expressa
ou implicitamente, contidos na regra de competência, pratica-
rá desvio de finalidade. E se tal ato atentar contra os princípi-
os da administração pública ao visar fim proibido em lei ou
demais normas, constituirá ato de improbidade administrati-
va.
(  ) Certo                         (  )Errado

02É possível considerar inconstitucional uma lei que não guarde
proporção adequada entre os meios que emprega e a finalida-
de pública almejada.
(  ) Certo                         (  )Errado

03Uma das consequências do atual sistema constitucional é a
ampliação do controle judicial sobre os atos administrativos
discricionários, que devem ser confrontados não só diante da
lei, mas também perante o Direito e seus princípios.
(  ) Certo                         (  )Errado

04O ato normativo do Poder Executivo que contenha uma parte
que exorbite o exercício de poder regulamentar poderá ser
anulado na sua integralidade pelo Congresso Nacional.
(  ) Certo                         (  )Errado

05O poder de polícia administrativa consubstancia-se por meio
de determinações de ordem pública, de modo a gerar deveres
e obrigações aos indivíduos. Nesse sentido, os atos por in-
termédio dos quais a administração consente o exercício de
determinadas atividades não são considerados atos de polí-
cia.
(  ) Certo                         (  )Errado

06Pedro, servidor público federal, verificou, no ambiente de tra-
balho, ilegalidade de ato administrativo e decidiu revoga-lo para
não prejudicar administrados que sofreriam efeitos danosos
em consequência da aplicação desse ato. Nessa situação, a
conduta de Pedro está de acordo com o previsto na Lei 9784/
99.
(  ) Certo                         (  )Errado

07Em razão do formalismo que inspira as atividades da adminis-
tração, a Lei 8666/93 determina que os contratos administra-
tivos sejam formalizados sempre por meio de instrumento es-
crito, sendo nulo e de nenhum efeito o contrato verbal.
(  ) Certo                         (  )Errado

08O instrumento do contrato é obrigatório em todas modalida-
des de licitação: não pode a administração substituí-lo por
outros instrumentos, sob pena de nulidade.
(  ) Certo                         (  )Errado

09A duração dos contratos fica adstrita à vigência dos respecti-
vos créditos orçamentários, razão pela qual a Lei não lhes
permite prorrogação.
(  ) Certo                         (  )Errado

10As pessoas jurídicas integrantes da administração pública in-
direta constituem um produto da desconcentração administra-
tiva.
(  ) Certo                         (  )Errado

11Enquanto não for decretada a invalidade de um ato adminis-
trativo pela administração pública ou pelo Poder Judiciário, o
referido ato produzirá normalmente seus efeitos ainda que
apresente vícios aparentes.
(  ) Certo                         (  )Errado

12Os atos administrativos são sempre atos jurídicos e manifes-
tações unilaterais de vontade.
(  ) Certo                         (  )Errado

13Ao celebrar com um particular um contrato de abertura de con-
ta corrente, a Caixa Econômica Federal pratica um ato admi-
nistrativo.
(  ) Certo                         (  )Errado

14A remoção de ofício de um servidor como meio de punição carac-
teriza desvio de finalidade do ato administrativo.
(  ) Certo                         (  )Errado

15Os ocupantes de cargo ou função em comissão são considera-
dos agentes honoríficos.
(  ) Certo                         (  )Errado

GABARITOS COMENTADOS

01Errada. O art. 37 da CF traz em seu rol o princípio da finalidade,
mas somente a legalidade. Impessoalidade, publicidade, mora-
lidade e eficiência.

02Certa. Tal seria inconstitucional por ferir o princípio da eficiên-
cia, expresso no art. 37 da CF. Tal princípio exige o gerencia-
mento adequado dos recursos públicos.

03Certa. O ato administrativo discricionário pode ter sua legalida-
de verificada diante da lei e dos princípios que conduzem o Di-
reito Administrativo. Se ilegal, deverá ser anulado pela própria
Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

04Errada. O ato administrativo ilegal pode ser anulado, mediante
provocação da parte interessada, pelo Poder Judiciário.

05Errada. Atos do poder público que venha vedar ou autorizar de-
terminado comportamento do particular, para satisfazer o inte-
resse público, são atos de polícia, como por exemplo a conces-
são de uma licença.

06Errada. De acordo com o art. 53 da Lei 9784/99 a Administra-
ção Pública deverá anular seus próprios atos quando eivados
de vício de legalidade, e poderá revoga-los, quando legais, por
motivos de conveniência e oportunidade.

07Errada. A regra é a formalidade dos contratos administrativos,
ou seja, deverão ser formalizados por escrito, mas há exceções.
A depender do valor contrato, pode ser verbal. Art.60, Parágra-
fo único da Lei 8666/93.

08Errada. O art.62 da Lei 8666/93 admite que o instrumento de
contrato é, como regra, obrigatório nos casos de concorrência e
tomada de preços, bem como nos casos de dispensa e de ine-
xigibilidade, salvo nos casos em que a Administração Pública
puder substituir por outro instrumento hábil, como a carta- con-
trato e a nota de emprenho das empresas.

09Errada. A resposta está no art. 57 da Lei 8666/93

10Errada. As pessoas jurídicas que integram a estrutura da Admi-
nistração Pública indireta são criadas via descentralização legal
e são dotadas de personalidade jurídica própria. Desconcentra-
ção visa criar órgão público, que é despersonalizado.

11Certo. Na Administração pública brasileira, um ato administrati-
vo é o ato jurídico que concretiza o exercício da função adminis-
trativa do Estado. Como todo ato jurídico, constitui, modifica,
suspende, revoga situações jurídicas. Em geral, os autores adotam
o conceito restrito de ato administrativo, restringindo o uso do
conceito aos atos jurídicos individuais e concretos que realizam
a função administrativa do Estado.

Atributos
Presunção de legitimidade: Decorrente do princípio da legalidade

da administração, o que faz esta presunção ser inerente ao
nascimento do ato administrativo, ou seja, todos os atos nas-
cem com ela. Tal pressuposto faz com que o ônus da prova em
questão de invalidade do ato administrativo se transfira para
quem a invoca, fazendo que o ato seja de imediata execução,
mesmo arguido de vícios que o invalidem.

Autoexecutoriedade: torna possível que a administração execute
de imediato o ato administrativo, independentemente de ordem
judicial. Existem duas exceções para a não autoexecutoriedade,
sendo que umas delas é que tem que haver o processo de exe-
cução.

Imperatividade ou Coercibilidade: impõe a coercibilidade para o cum-
primento ou execução do ato administrativo, decorrendo da pró-
pria existência do ato, independentemente da declaração de va-
lidade ou invalidade daquele.

Exigibilidade: coerção indireta, no Direito administrativo correspon-
de à multa.

Tipicidade: O ato administrativo deve corresponder a tipos previa-
mente definidos pela lei para produzir os efeitos desejados.
Assim, para cada caso, há a previsão de uso de certo tipo de
ato em espécie. A esse atributo denomina-se tipicidade. A lei
deve sempre estabelecer os tipos de atos e suas consequênci-
as, garantindo ao particular que a Administração Pública não
fará uso de atos inominados, impondo obrigações da forma não
prevista na lei. Por igual motivo, busca impedir a existência de
atos totalmente discricionários, pois eles sempre deverão obe-

diência aos contornos estipulados em lei, contudo a tipicidade
está presente somente nos atos administrativos unilaterais.

12Certa. No ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (2009),
o ato jurídico é uma espécie do gênero fato jurídico. Este seria
definido como "qualquer acontecimento a que o Direito imputa e
enquanto imputa efeitos jurídicos". O fator de distinção entre
eles estaria na existência de um enunciado no ato jurídico, de-
terminando como uma coisa ou situação deverá ser. Os demais
fatos jurídicos, por sua vez, seriam eventos que simplesmente
ocorrem, mas que contenham consequências jurídicas especifi-
camente determinadas por lei. Em suma, estabelece como re-
gra geral:

"Toda vez que se estiver perante uma dicção prescritiva de direito
(seja ela oral, escrita, expressada por mímica ou sinais conven-
cionais) estar-se-á perante um ato jurídico; ou seja, perante um
comando jurídico. Quando, diversamente, se esteja ante um evento
não prescritivo ao qual o Direito atribua consequências jurídicas
estar-se-á perante um fato jurídico."

A importância desta distinção, explica, estaria na possibilidade da
Administração produzir tanto atos quanto fatos jurídicos, que
são tratados especificamente pelas expressões atos e fatos
administrativos.

13Errada. Segundo Hely Lopes Meirelles, "ato administrativo é toda
manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que,
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, res-
guardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou
impor obrigação aos administrados ou a si própria".

Para Maria Sylvia Z. di Pietro, é "a declaração do Estado ou de
quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com
observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujei-
ta a controle pelo Poder Judiciário".

Para arrematar, diz o Profº Leandro Cadenas que:
" Não são dessa espécie os atos praticados pela Administração

Pública em igualdade de condições com o particular, ou seja,
seguindo as regras do Direito Civil ou Comercial, como a emis-
são de um cheque ou locação de um imóvel. São ditos simples-
mente atos privados praticados pela Administração Pública".

14Certa. Abuso de poder é o ato ou efeito de impor a vontade de
um sobre a de outro, tendo por base o exercício do poder, sem
considerar as leis vigentes.

O abuso caracteriza-se pelo uso ilegal ou coercivo deste poder para
atingir um determinado fim.

Algumas formas de abuso de poder
Econômico: Quando o indivíduo ou coletividade tira vantagem ilícita

do dinheiro ou bens materiais em detrimento de outrem.
Político: O uso da autoridade legítima ou da influência para sobre-

pujar o mais fraco de modo ilegítimo.
No domínio da informação: Recurso utilizado por quem detém o

conhecimento ou a informação e os nega aos demais como for-
ma de proteger-se ou de tirar vantagem.

Ideológico: Quando se utiliza ilicitamente da ideologia socialmente
aceite como forma de tirar vantagens ou de vencer opositores.

Apadrinhamento (nepotismo): Uso de notoriedade, conhecimentos
ou autoridade para favorecer outrem de forma ilícita.

O desvio de finalidade está definido na lei de ação popular; ocorre
quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele
previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Sabe-se que hoje o desvio de poder é um ato de improbidade ad-
ministrativa. O artigo 12 da lei de improbidade, quando fala dos
atos que atentam contra os princípios da administração, sem
usar a palavra desvio de poder, dá um conceito que equivale ao
de desvio de poder. Uma autoridade que pratica um ato com
uma finalidade diversa está praticando um ato de improbidade
administrativa.

A grande dificuldade do desvio de poder é a prova, pois é evidente
que a autoridade que pratica um ato com desvio de poder, pro-
cura simular, procura mascarar; ela pode até fazer uma justifica-
ção dizendo que está praticando o ato porque quer beneficiar
tal interesse público, está removendo funcionário para atender
à necessidade do serviço; ela não vai dizer que é por uma razão
ilegal. Então, o desvio de poder é uma simulação, porque mas-
cara a real intenção da autoridade.

Existem casos de desvio de poder confessos, mas são meio ra-
ros.

15Errada.
O tema agente público gera conflito dentre grande parte dos dou-

trinadores, uma vez que não há pacificação quanto às espécies
de agentes. O conceito de agente é pacífico na doutrina visto
que o artigo 2º da lei 8429/92 trata como muito propriedade a
ideia central de quem é o agente público.

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remune-
ração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qual-
quer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, em-
prego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Na classificação de agente público temos:

Agentes políticos: são os componentes do Estado em seus primei-
ros escalões, que atuam com ampla liberdade funcional. Em
questões criminais, são processados em foros especiais (ex.:
o Prefeito Municipal é processado perante o Tribunal de Justiça
do estado-membro). São remunerados mediante subsídio, pago
em parcela única. Têm suas funções definidas na Constitui-
ção, que prevê direitos e garantias específicas (ex.: imunidade
parlamentar).

São eles:
a) chefes do Poder Executivo (Presidente da República, Governa-

dores, Prefeitos e seus vices) e seus auxiliares imediatos (Mi-
nistros e Secretários);

b) membros do Poder Legislativo (Deputados, Senadores e Vere-
adores);

c) membros do Poder Judiciário (Magistrados);
d) membros do Ministério Público (Promotores, Procuradores de

Justiça e Procuradores da República); e
e) membros dos Tribunais de Contas (Ministros e Conselheiros).
Agentes administrativos (ou servidores estatais): tem vínculo pro-

fissional com a Administração Pública, sem exercerem poder
político, uma vez que, no exercício de suas funções, são hierar-
quicamente subordinadas aos agentes políticos. Existem dois
gêneros de agentes administrativos:

a) estatutários: seu regime jurídico é disciplinado em uma lei espe-
cífica, denominada de estatuto. Dividem-se em:

I)         servidores públicos: formam o principal grupo de estatutá-
rios, chegando a ser erroneamente identificados com esse gê-
nero. A eles, são direcionadas a maioria das normas constitu-
cionais relativas a agentes públicos. São ocupantes de cargos
públicos, efetivos ou em comissão, na Administração Direta e
nas entidades de Direito Público da Administração Indireta. Os
servidores federais são regidos pela Lei 8.112/90;

II) militares: eram considerados como espécie de servidores públi-
cos, mas com a Emenda Constitucional 18/98, passaram a for-
mar uma categoria a parte. Obedecem a normas constitucio-
nais diversas dos outros agentes públicos e ocupam postos
ou graduações nas Forças Armadas, na Polícia Militar e no Corpo
de Bombeiros Militar. Os militares federais são regidos pela Lei
6.880/80;

III) agentes temporários (servidores temporários): contratados "por
tempo determinado para atender necessidade temporária de
excepcional interesse público" (CF, art. 37, IX). Não ocupam
cargos nem postos, mas apenas exercem funções públicas por
tempo determinado. Os temporários federais são regidos pela
Lei 8.745/93 e, secundariamente, pela Lei 8.112/90;

b) celetistas: são os empregados públicos, regidos pela CLT e
pelas convenções coletivas de cada categoria. Ocupam empre-
gos públicos e trabalham em entidades de Direito Privado da
Administração Indireta. A eles aplicam-se alguns dos dispositi-
vos constitucionais relativos aos servidores públicos, como a
obrigatoriedade de concurso público e a proibição de acumula-
ção de cargos, empregos e funções públicas.

Particulares em colaboração com o Poder Público são aqueles que
exercem eventualmente funções públicas sem estar, política
ou profissionalmente, vinculados ao Estado. Dividem-se em:

a)   agentes honoríficos (requisitados para a prestação de atividade
pública): são convocados, designados ou nomeados transitoria-
mente em razão de sua honorabilidade ou notória capacidade
técnica. Exercem função pública momentânea e, por isso, não
estão sujeitos às regras constitucionais referentes à proibição
de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Entre
os agentes honoríficos, têm-se os jurados e os mesários;

b) agentes delegados: "são particulares que recebem a incum-
bência da execução de determinada atividade, obra ou serviço
público e o realizam em nome própria, por sua conta e risco,
mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fisca-
lização do delegante" (Meirelles, 2007, p.). Têm responsabili-
dade objetiva no tocante aos danos causados a particulares.
Nesse caso, a responsabilidade do Estado é subsidiária, ou
seja, a obrigação de pagar a indenização surge apenas se o
particular for insolvente. São agentes delegados: concessio-
nários e permissionários de obras e de serviços públicos, ser-
ventuários de cartórios não estatizados, leiloeiros, tradutores
e intérpretes públicos e qualquer pessoa que execute uma atividade
estatal delegada;

c)      agentes credenciados (contratados por locação civil de ser-
viços): aqueles que recebem a incumbência de representar a
Administração Pública em determinado evento ou na prática de
determinada atividade, mediante remuneração. Ex.: advogado
estrangeiro que representa a União em um processo no corte
de Nova Iorque;

d)     gestores de negócios públicos (agentes de fato necessário):
exercem funções públicas em situações emergenciais, sem au-
torização da Administração Pública. Ex.: qualquer pessoa do povo
que realize uma prisão em flagrante (Código de Processo Penal,
art. 320). Em vista da excepcionalidade da situação, sua atua-
ção é considerada lícita. Situação diversa é a do agente de fato
putativo, que, de má-fé, se faz passar por agente público. Nes-
se caso, além da atuação ser ilícita, a pessoa responde pelo
crime de usurpação de função pública (Código Penal, art. 328).

FOLHA DIRIGIDA publica mais um teste espe-

cial para ajudar na preparação dos candidatos do

concurso para técnico administrativo do MPU.

Abaixo, são propostas questões de Direito Admi-

nistrativo, selecionadas pelos professores Rena-
ta Jorge e Leandro Pereira, do curso online Super
Professores. Ao final, confira os gabaritos, que estão
comentados pelos especialistas.

DIREITO ADMINISTRATIVO

No concurso
anterior, aberto em
2013, foram
4.153 convocações

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | MOU inscreve somente até 10 de setembro para técnico administrativo (nível médio) e analista em Direito

MPU: histórico de muitas contratações

SERVIÇO
Edital e retificação:
www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.cespe.unb.br/concursos/
MPU_18/

Quem sonha em ingressar no
serviço público federal encon-
tra no concurso do Ministério
Público da União (MPU), cujas
inscrições estão abertas até o
próximo dia 10, uma excelente
oportunidade. Além de remune-
rações atrativas, o órgão tem um
histórico de realizar um gran-
de número de contratações.

Para esta nova seleção, 7.236
aprovados (2.130 analistas e
5.513 técnicos) serão classifica-
dos para o cadastro de reserva e
poderão ser chamados durante
o prazo de validade da seleção,
de dois anos, pondendo dobrar.

No Rio de Janeiro, serão clas-

sificados para o cadastro 654
aprovados, sendo 530 técnicos
e 124 analistas. Dada a grande
carência de pessoal (1.884 ser-
vdiores), o MPU certamente fará
um grande número de convo-
cações deste banco. Na seleção
anterior (2013), por exemplo, o
órgão ofereceu 147 vagas ime-
diatas, porém foram chamados
4.153 aprovados, sendo 2.609 de
técnicos administrativos  e
1.544 de analistas.

Por isso, os candidatos preci-
sam estudar para obterem a
melhor classificação possível, de
forma que possam figurar no
cadastro de reserva que será for-
mado para as futuras contrata-
ções durante o prazo de valida-
de do concurso.

De imediato, o MPU já ofere-
ce 47 vagas imediatas, sendo 11
para o cargo de técnico de ad-
ministração (uma no RJ), cujo

pré-requisito é ensino médio
completo. A remuneração é de
R$7.772,80. Há ainda 36 vagas
para analista em Direito (duas
no RJ), destinadas aos graduados
na área. Os rendimentos, nes-
se caso, são de R$12.169,89. Os
valores incluem os R$910,08 de
auxílio-alimentação.

INSCRIÇÕES VÃO SÓ
ATÉ O PRÓXIMO DIA 10

Essa oferta de vagas é mera-
mente simbólica, tendo em vista
que o MPU costuma realizar um
grande número de contratações
durante a vigência do concurso.
As admissões ocorrerão pelo
regime estatutário, que assegu-
ra estabilidade no emprego.

Os interessados em participar
podem se inscrever até dia 10 de
setembro, pelo site do Cebras-
pe (antigo Cespe/UnB). Na pá-

gina, é preciso imprimir um
boleto para pagar a taxa de ins-
crição, de R$55 para técnico e
R$60 para analista, até o dia 1º
de outubro.

Os candidatos do concurso
para o MPU farão as provas ob-
jetivas em 21 de outubro. O tur-
no da manhã é para os candi-
datos a analista. À tarde, será a
vez de os técnicos resolverem as
questões. Serão cobradas 120
questões, sendo 50 de Conheci-
mentos Básicos e 70 de Conhe-
cimentos Específicos.

Para os técnicos, esta será a
única etapa do concurso. Já os
analistas, no entanto, farão
também uma avaliação discur-
siva, no mesmo dia da prova
objetiva. Por este motivo, os
analistas terão quatro horas e
meia para realizar as avalia-
ções, enquanto os técnicos, três
horas e meia. Os locais e ho-

rários estão previstos para sair
no dia 8 de outubro, no site do
Cebraspe.

A prova objetiva terá valor
máximo de 120 pontos. Será
reprovado quem obtiver nota
inferior a dez em Conhecimen-
tos Básicos, 21 em Conhecimen-
tos Específica e 36 no conjunto
das avaliações objetivas. A  pro-
va  discursiva  valerá  40 pontos
e consistirá de dissertação,  de
até 30  linhas, sobre o tema Le-
gislação Aplicada ao MPU e ao
CNMP, constante dos Conheci-
mentos Básicos. Será aprovado
aquele que obtiver nota igual ou
superior a 20.

MPU RETIFICA O
PROGRAMA DO CONCURSO

O MPU divulgou na última
segunda, dia 3 de setembro, uma
retificação do programa das pro-

vas objetivas. O conteúdo de
“Promoção da Igualdade Raci-
al” foi incluído como discipli-
na de Conhecimentos Básicos
para todos os cargos.

Agora, tanto os candidatos as
carreiras de técnico de Adminis-
tração (nível médio) e analista
em Direito (nível superior) de-
verão responder a 50 questões
de Conhecimentos Básicos, dis-
tribuídas pelas seguintes disci-
plinas: Língua Portuguesa; Aces-
sibilidade; Ética no serviço pú-
blico; Legislação aplicada ao
MPU e ao CNMP; Promoção da
Igualdade Racial.

A retificação pode ser confe-
rida na FOLHA DIRIGIDA On-
line.
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Assistente Administrativo
Apoio Administrativo  Nível médio e conhecimento de microinformática (processador de texto, planilhas de cálculo e apresentações). 

Advogado
Jurídica  Nível superior em Direito e registro na OAB. 

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

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

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

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

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

Analista de Pesquisa Energética
Economia de Energia  Nível superior em Ciências Econômicas, ou em Engenharia, ou em Matemática, ou em Estatística e registro no Conselho de 

Classe correspondente, se houver. 

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

Meio Ambiente/Análises 
Ambientais  

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

Meio Ambiente/  

Desenvolvimento Regional/  

Socioeconomia  

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

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

Meio Ambiente/  

Geoprocessamento/Meio Físico  

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

Meio Ambiente/Recursos 
Hídricos  

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

Petróleo/  

Abastecimento  

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

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

Planejamento da Geração de 
Energia  

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

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

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

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

ANÁLISE REAL FOLHA DIRIGIDA
TODA TERÇA E QUINTA

NAS BANCAS

WWW.FOLHADIRIGIDA.COM.BR

O maior site de
concursos do Brasil

SERVIÇO
sadjhdsaljlskdaslkhdsalhdsaPara anunciar, ligue

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

Aulas Particulares

Quadro de vagas

Prazo para participar
do concurso vai até
2 de outubro. Taxa
de R$105 ou R$125

EEEEESCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDSCOLARIDADEADEADEADEADE     | Vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior. Remuneração inicial de até R$4.638 mensais

Pedro II: inscrições para área de apoio

MTE: especialista analisa
última prova para auditor

AAAAAVVVVVALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃO     | Marcus Silva fez raio X da parte de Dir. do Trabalho

O próximo concurso do Mi-
nistério do Trabalho (MTE), se
tiver pedido aprovado na ín-
tegra pelo Ministério do Pla-
nejamento, terá 1.309 vagas de
auditor-fiscal. Este costuma
ser o cargo mais concorrido
em seleções para a pasta, e, por
isso, os futuros candidatos
devem estar bem preparados.

Para ajudar nos estudos dos
concurseiros que já estão se
preparando para este concur-
so, a FOLHA DIRIGIDA pediu
ao professor Marcus Silva, cri-
ador do site Mentalidade Con-
curseira, voltado para estraté-
gias e planejamento de estu-
dos, para analisar a prova de
Direito do Trabalho do último
concurso para auditor. Na se-
leção de 2013, a disciplina re-
presentou cerca de 10% da
prova, com 23 itens, de um
total de 220 questões (veja, ao
final, quadro com os assuntos
cobrados).

O professor comenta que os
23 itens foram espalhados pe-
los diversos tópicos e os con-
curseiros precisaram estudar
o programa como um todo,
sem priorizar conteúdos espe-
cíficos. “Vejo candidatos que-
rendo atalho. Atalhos até exis-
tem, mas não é estudar só
parte do edital, quando se tem
tempo para fazer o estudo
completo. Isto não leva a lu-
gar nenhum.”

O cargo de auditor fiscal
tem como requisito o nível su-
perior completo em qualquer
área. Um dos atrativos é a re-
muneração inicial que, em
2019, será de R$21.487. Segun-
do o professor Marcus Silva,
os candidatos devem esquecer
o bloqueio em relação à área
de formação. “Muitas vezes as
pessoas decidem não fazer o
concurso por não serem da
área do Direito. Por experiên-
cia dos muitos concursos que
já fiz, quando chega na hora,
há aprovados de várias áreas
não relacionadas com Direi-
to”, diz.

Além das 1.309 vagas para

auditor-fiscal, a solicitação de
concurso público para o Mi-
nistério de Trabalho tem mais
1.528 vagas em outros cargos.
Ao todo, o pedido é para 2.837
oportunidades, nas funções de
agente administrativo (1.307
vagas), administrador (93), ar-
quivista (32), bibliotecário
(2), contador (58), engenhei-
ro (5), estatístico (5), sociólo-
go (4), psicólogo (26), técni-
co em assuntos educacionais
(10), técnico em comunicação
social (10) e economista (12).

A última movimentação do
pedido no Ministério do Pla-
nejamento foi registrada em
junho. No entanto, o concur-
so está na pauta do Ministé-

rio do Trabalho, já que o pró-
prio titular da pasta, o minis-
tro Caio Luiz de Almeida Vi-
eira de Mello, comprometeu-
se, em reuniões com represen-
tantes dos servidores do órgão,
a cobrar a nova seleção.

O último concurso para au-
ditor fiscal do Ministério do
Trabalho foi realizado em
2013, e organizado pelo Ce-
braspe, antigo Cespe-UnB. Na
época, foram oferecidas 100
vagas e processo seletivo com-
posto por provas objetiva e
discursiva. A prova objetiva foi
dividida em duas partes: Co-
nhecimentos Básicos, com
100 questões, e Conhecimen-
tos Específicos, com 120 itens.

Raio X da prova

Assunto Número de Questões

Alteração (contrato de trabalho) 01

Aprendizagem 01

Aviso Prévio 01

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social 01

Comissões de Conciliação Prévia Trabalhista (CCPT) 01

Contrato de Trabalho 01

Emprego Doméstico 01

Equiparação Salarial 01

Formas de Ruptura de Contrato de Trabalho 01

Férias (trabalho) 01

Garantias Provisórias de Emprego 02

Greve 01

Grupo Econômico (Responsabilidade Trabalhista) 01

Intervalos (trabalho) 01

Jornada de Trabalho 02

Justa Causa 01

Negociação Coletiva (covenções) 01

Proteção do Trabalho da Mulher 01

Proteção do Trabalho do menor (trabalho infantil) 02

Suspensão e Interrupção (contrato de trabalho) 01

Direito do Trabalho: questões por assuntos

Gabaritar uma prova, em mui-
tos casos, é praticamente a úni-
ca chance de obter a tão sonha-
da aprovação em um concurso.
Não foi diferente na última se-
leção da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), realizada em
2014. Das 64 vagas para a carreira
de assistente, por exemplo, de
nível médio, 61 candidatos, ou
seja, 95% do total, atingiram a
pontuação máxima em ao me-
nos uma das quatro avaliações
propostas.

Este indicador já dá uma
amostra do quanto esse concur-
so costuma ser concorrido e,
dessa forma, de como é funda-
mental uma preparação anteci-
pada. Ainda de acordo com da-
dos do último concurso, 43 par-
ticipantes fizeram os pontos
totais em até duas disciplinas
(ou 67% deles); e 25 atingiram
as notas máximas em três ma-

EPE: 95% gabaritaram pelo
menos uma prova de assistente

PPPPPLANEJAMENTOLANEJAMENTOLANEJAMENTOLANEJAMENTOLANEJAMENTO     | Novo concurso está em fase de escolha da banca

térias (39%); e apenas um con-
corrente gabaritou todos os qua-
tro exames objetivos.

No concurso passado, os assis-
tentes foram submetidos apenas
a provas objetivas. Houve 40
questões, distribuídas pelas dis-
ciplinas de Língua Portuguesa,
Inglês, Noções de Informática e
Matemática, com dez perguntas
cada. Todas as avaliações vale-
ram, ao todo, 30 pontos cada, -
exceto Informática, cuja nota má-
xima era dez.

Já na nova seleção em pauta,
a empresa ainda não informou
se haverá outros exames tam-
bém, além das provas de múlti-
pla escolha. Quem, em contra-
partida, disputou uma vaga de
analista (nível superior), teve de
escrever uma redação também,
versando sobre Atualidades.

O novo concurso também será
para as carreiras de assistente

(com exigência de nível médio)
e analista (que tem como requi-
sito o ensino superior), que pro-
piciam remunerações de
R$3.905,89 e R$11.390,05, res-
pectivamente. Os dois valores já
contam com os R$794,86 referen-
tes ao auxílio-alimentação. A EPE
contrata pelo regime celetista.

Além do salário e do auxílio-
alimentação, os futuros empre-
gados públicos receberão: assis-
tência médica e odontológica de
R$428,50; auxílio-transporte de
R$163,73; vale-cultura de R$50;
previdência privada complemen-
tar e auxílio-creche de R$1.039,61
(integral) ou R$581,98 (parcial).

O edital segue previsto para
este semestre. Agora, a empresa
concentra-se no processo de es-
colha da organizadora. Quando
a banca for definida, a EPE fina-
lizará o cronograma da seleção
e, enfim, publicará o edital.

Já estão abertas as inscrições do
novo concurso para cargos técni-
co-administrativos do Colégio Pe-
dro II. Ao todo, são oferecidas 26
vagas, em funções dos níveis mé-
dio/técnico e superior, além de
formação de cadastro de reserva,
para ser utilizado durante o prazo
de validade da seleção, que é de um
ano, podendo dobrar

Com exigência de nível médio
mais curso profissionalizante ou
técnico na área, há oportunidades
para os cargos de técnico em la-
boratório/biologia (1), contabili-
dade (1), enfermagem (1) e nutri-
ção e dietética (3). Para todas es-
sas carreiras, a remuneração é de
R$2.904,96, valor que considera o
salário-base de R$2.446,96 e o
auxílio alimentação de R$458.

Já para o nível superior, são ofe-
recidas vagas nos cargos de analista
de tecnologia da informação (2),
bibliotecário documentalista (1),
economista (1), enfermeiro-área
(1), médico/área (5), psiquiatra
(1), nutricionista (1), pedagogo (1),

produtor cultural (1) e técnico em
assuntos educacionais (6). A re-
muneração é de R$4.638,66 para
todos, valor que também já inclui
o auxílio-alimentação.

As inscrições estão abertas e se-
rão aceitas até o dia 2 de outubro,
no site do Colégio Pedro II. Para
efetuar a inscrição, os candidatos
deverão pagar uma taxa de R$105
e de R$125, para concorrer aos car-
gos de nível médio e superior, res-
pectivamente. Somente haverá
isenção do pagamento da taxa para
os que declararem e comprovar hi-
possuficiência de recursos finan-
ceiros ou que sejam doadores de
medula óssea. As solicitações de-
verão ser feitas entre os dias 3 e 6
de setembro.

Todos os candidatos serão ava-
liados por meio de uma prova ob-
jetiva. Os exames serão aplicados
nas datas prováveis de 4 ou 11 de
novembro, nos municípios do Rio
de Janeiro, Niterói e Duque de Ca-
xias. Será considerado aprovado
quem obtiver aproveitamento
igual ou superior 70 pontos e que
não tenha obtido zero em nenhu-
ma matéria da prova objetiva.

Os aprovados e convocados no
concurso do Colégio Pedro II po-
derão atuar em diversos campi da

escola (Rio de Janeiro, Caxias e
Niterói), de acordo com a neces-
sidade e a conveniência da Admi-
nistração Pública. O horário de tra-
balho do servidor, conforme a ne-
cessidade do Colégio Pedro II, de-
verá compreender dois turnos
entre manhã, tarde e noite. Os con-
vocados serão contratados pelo re-
gime estatutário.

A carga de trabalho será de 40
horas, exceto o cargo de médico.
Além dos salários, os convocados
receberão benefícios como: auxí-
lio alimentação de R$458; assis-
tência pré-escolar, no valor de
R$321, por dependente até cinco
anos de idade; assistência à saúde
per capita, com reembolso parci-
al do plano de saúde.

O concurso para técnico-admi-
nistrativo do Colégio Pedro II já
havia sido anunciado em junho
deste ano, quando a instituição
confirmou à FOLHA DIRIGIDA
o planejamento de uma nova se-
leção, considerando a autorização
do Ministério da Educação (MEC),
que contemplou o colégio com 36
vagas. Na época, foram autoriza-
das oportunidades para os cargos
de professor do ensino básico, téc-
nico em Tecnologia da Informa-
ção, fonoaudiólogo, nutricionista

e assuntos educacionais.
No entanto, no último dia 27 de

agosto, foi divulgado o aviso de
registro de preços, por meio de um
pregão eletrônico, que visa à con-
tratação de empresa especializada
para serviços de apoio a concur-
sos, para atender à realização dos
processos de seleção e classifica-
ção de candidatos à matrícula no
Colégio Pedro II e seus servidores.

De acordo com o termo de re-
ferência, que FOLHA DIRIGIDA
teve acesso, a seleção promete pro-
vas para as carreiras de Técnico-
Administrativo em Educação
(TAEs) e professor de Ensino Bá-
sico, Técnico e Tecnológico (EBTT),
ainda este ano. Sendo assim, um
novo edital para a professores ain-
da pode ser publicado.

No mês passado, a Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas do Pedro II
informou também que estava pre-
visto concurso para  assistente em
administração (nível médio_, per-
tencente à carreira técnico-admi-
nistrativa. Por isso, há a expectati-
va de que, em breve, uma nova
seleção possa ser realizada.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: http://dhui.cp2.g12.br/

Técnico em Laboratório (Biologia/Física/Química): Nível Médio Profissionalizante ou
Nível Médio completo + curso Técnico na área

Técnico em Nutrição e Dietética: Nível Médio Profissionalizante ou Nível Médio comple-
to + curso Técnico na área.

Técnico em Contabilidade: Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico. Re-
gistro no Conselho competente.

Técnico em Enfermagem: Nível Superior completo na área realizado em instituição re-
conhecida pelo MEC.

Bibliotecário – Documentalista: Curso superior em Biblioteconomia, realizado em ins-
tituição reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho competente. Lei nº 9.674, de 26
de junho de 1998 dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário.

Economista: Curso superior em Ciências Econômicas, realizado em instituição reconhe-
cida pelo MEC. Registro no Conselho competente. Lei nº 1.411, de 13 de agosto de
1951, alterada pelas Leis nº 6.021, de 03 de janeiro de 1974, nº 6.537, de 19 de junho
de 1978 e regulamentada pelo Decreto nº 31.794, de 17 de novembro de 1952 discipli-
na a profissão de Economista.

Enfermeiro: Curso superior de Enfermagem, realizado em instituição reconhecida pelo
MEC. Registro no Conselho competente. Decreto nº 94.406, de 8 de junho 1987, regu-
lamenta a profissão de Enfermeiro.

Médico: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, forne-
cido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; e
registro profissional no Conselho Regional de Medicina ativo.

Médico/Psiquiatra: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Me-
dicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da
Educação e Certificado de conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecido
pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em Psiquia-
tria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional
de Medicina; e registro profissional no Conselho Regional de Medicina ativo.

Nutricionista: Nível Superior completo em Nutrição, realizado em instituição reconheci-
da pelo MEC e Registro no conselho competente.

Pedagogo: Curso Superior em Pedagogia realizado em instituição reconhecida pelo MEC.

Produtor Cultural: Curso superior em Comunicação Social ou em produção Cultural,
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Técnico em Assuntos Educacionais: Nível Superior completo em Pedagogia ou Licen-
ciaturas realizado em instituição reconhecida pelo MEC.

Quadro de cargos e requisitos



9FOLHA DIRIGIDA
4 a 10 de setembro de 2018PREFEITURAS

Comlurb quer abrir o
concurso mais breve possível

GGGGGARIARIARIARIARI     | Remuneração inicial é de R$2.701. Há ainda benefícios

Guarda Municipal: prova
pode ocorrer ainda em 2018
Se a organizadora
for escolhida em
setembro, avaliação
pode ser em dezembro

Assistência Social de Niterói
pode definir banca este mês

CCCCCARGOSARGOSARGOSARGOSARGOS     | Assistente (2º grau) é uma das funções confirmadas

Meta é escolher
a organizadora do
concurso até o
próximo dia 21

Saúde-Niterói: prefeitura
faz levantamento de vagas

BBBBBANCAANCAANCAANCAANCA|Organizadora da seleção já está definida

Seleção é fruto de
um TAC assinado
com o MP-RJ. Edital
previsto para março

GARI DA COMLURB

Mantenha o ritmo diário de estudos, pois o
concurso da Comurb promete ser muito concorridoFicha de Exercícios

Português: faça novas questões
FOLHA DIRIGIDA publica mais um teste espe-

cial para ajudar na preparação dos futuros candi-

datos do concurso da Comlurb. Abaixo, são pro-

postas novas questões de Língua Portuguesa,

elaboradas pela professora Mônica Massad, do

curso Academia de Português e Redação.

LÍNGUA PORTUGUESA

Hora de acordar? Ah, não!
Pesquisa avalia por que algumas pessoas não funcionam

muito bem pela manhã
Pi-pi-pi-pi! Triiiiiiiim! Como toca o seu despertador? Não im-

porta muito: aposto que vários leitores já desejaram que a hora
de acordar não chegasse tão cedo. É verdade que tem muita
gente que não gosta de levantar junto com o sol e prefere dor-
mir até mais tarde, mas também existem pessoas que gostam
mesmo é de madrugar. Por quê? Um estudo da Universidade de
São Paulo tenta responder a essa questão comparando os há-
bitos de moradores da cidade e do campo. “Esse hábito é influ-
enciado pela vida nas cidades, onde se tem muita iluminação
artificial”, conta o biólogo Mario Pedrazzoli, que liderou a pes-
quisa. “Já no campo, o ritmo das atividades é ditado pelo nas-
cer e pelo pôr do sol”.  “Nas cidades, os dias são mais escuros
e as noites, mais claras – por isso a população fica acordada
até mais tarde e, no dia seguinte, também tem a necessidade
de acordar mais tarde, mas os compromissos matinais impe-
dem”, resume Mário.   Para os cientistas, isso está gerando
um problema de saúde pública, que é a falta de sono. “As pes-
soas estão dormindo muito pouco nas cidades”, alerta o biólo-
go.  Dormir bem à noite é essencial para manter a saúde em
dia. Então, mesmo que você não goste de ir deitar cedo, o ideal
é respeitar as necessidades de seu organismo e ir dormir em
um horário razoável, para poder dormir bastante! [adaptado]

Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/hora-de-
acordar-ah-nao/. Acesso em: 23 jul. 2015.

01 O assunto central do texto tem relação com os(as)
(a) problemas de saúde pública.
(b) hábitos de sono das pessoas.
(c) perigos da iluminação artificial.
(d) doenças causadas pela falta de sono.
(e) como é bom dormir mais.

02 De acordo com o texto, moradores da cidade e do campo
(a) trabalham melhor à noite.
(b) dormem e levantam cedo.
(c) têm os mesmos horários de sono.
(d) dormem e acordam em horários diferentes.
(e) Não têm hora para dormir.

03 No texto, as palavras “Pi-pi-pi-pi! Triiiiiiiim!” servem para
(a) imitar sons.
(b) pedir silêncio.
(c) descrever um objeto.
(d) iniciar diálogo com o leitor.
(e) Acorda o leitor.

04 A palavra separada em sílabas de forma incorreta é
(a) rit-mo. (b) sa-ú-de.
(c) essen-ci-al. (d) ci-en-tis-tas.
(e) ví-cios

05 A palavra que não varia para indicar o feminino é
(a) leitor. (b) escuro.
(c) público. (d) razoável.
(e) artesão

CHUVEIRO NÃO É MICROFONE.
VAMOS ECONOMIZAR!!!

06 O texto  serve para
(a) fazer um convite.
(b) defender uma causa
(c) ensinar normas de higiene.
(d) explicar regras de um jogo.
(e) Ensinar a cantar no chuveiro

07 No texto, diz-se que “chuveiro não é microfone” porque
cantar durante o banho leva a pessoa a

(a) aumentar o consumo de água.
(b) economizar sabonete e xampu.
(c) consumir pouca energia elétrica.
(d) descuidar-se da higiene corporal.

08 Assinale opção em que há erro de concordância nominal
(a) As caixas estavam abertas.
(b) Foram atingidos as mulheres .
(c) Não  havia homens simpáticos.
(d) Eram caixas meio abertas.
(e) Eram menos pessoas.

09 Marque a opção com erro de concordância verbal
(a) Batiam 10 horas
(b) Batia 10 horas no relógio
(c) Batiam 10 horas os relógios
(d) Batia 10 horas o relógio
(e) 10 horas batia o relógio

10 Marque a opção em que o pronome está correto:
(a) Tu não sabes se vestires
(b) Ele queria ficar com ele mesmo.
(c) Era para mim fazer a cama.
(d) Era bom para eu nadar todos os dias.
(d) Nós se saímos bem.
(e) Era bom pra mim lutar.

11 marque a opção que apresenta acentuação pela mesma
regra de vício.

(a) fácil (b) vatapá
(c) Hospício (d) Piauí

12 Marque opção que apresente um dígrafo consonantal e
um dígrafo vocálico

(a) ilha-preto (b) blusa-cravo
(c) Monte-queijo (d) chuva –planta
(e) dante-dente

13 Em qual das opções houve erro de acentuação.
(a) bíceps (b) vácuo
(c) nóbel (d) saúde
(e) chácara

14 A ortografia está errada em:
(a) enxurrada (b) cabelereiro
(c) jiboia (d) mortadela

15 Marque a opção que é um substantivo derivado
(a) cadeira (b) ínterim
(c) casebre (d) pastel
(e) Deus

16 O adjetivo mau em mau destino está incorretamente iden-
tificado em:

(a) Era um mau-caráter.
(b) Mau saiu, sua amiga chegou.
(c) Era um mau momento.
(d) Tinha maus hábitos.
(e) Era uma vida de maus-tratos

17 Sempre houve afinidades entre ____ e ti.
     Era para ____ este presente.

(a) eu-eu (b) eu – mim
(c) mim e eu (d) mim-mim
(e) me –mim

Gabarito comentado
01 D Para os cientistas, isso está gerando um problema de

saúde pública, que é a falta de sono.

02 D dormem e acordam em horários diferentes.

03  A O objetivo das palavras é imitar sons dos despertadores.

04 C essen-ci-al. A divisão silábica correta é es-sen-ci-al

05 D O adjetivo razoável não varia em feminino e masculino.

06 C O texto tem a função de defender uma causa ambiental
ligada à economia da água.

07 A Aumentar o consumo de água..

08 B O adjetivo deve concordar com o substantivo.A forma cor-
reta seria: Foram atingidas as mulheres .

09 B Batia 10 horas no relógio. O correto seria batiam 10 ho-
ras no relógio.

10 A Tu não sabes se vestires. O pronome deve acompanhar a
forma verbal. Por isso, o correto seria te vestires.

11 C As palavras hospício e vício são paroxítonas terminadas
em ditongo oral crescente.

12 D chuva –planta. CH é dígrafo consonantal e AN é dígrafo
vocálico.

13 C A palavra nobel não tem acento.

14 B A palavra correta é cabeleireiro.

15 C A palavra casebre é derivada de casa.

16 B Mau saiu, sua amiga chegou . Mau é o contrário de bom
e Mal é o contrário de bem. Esta frase deveria ser escrita
com MAL saiu, sua amiga chegou.

17 D Sempre houve afinidades entre mim e ti./     Era para mim
este presente.

De acordo com o termo de
referência do concurso da
Guarda Municipal da Prefeitu-
ra de  Niterói, as primeiras pro-
vas da seleção, objetivas, serão
aplicadas em até 90 dias após
a escolha da organizadora.
Como o termo ficou pronto
no início de agosto, e desde
então o processo de escolha da
organizadora começou, é bem
provável que a banca seja de-
finida até meados deste mês.

Com a banca escolhida no
próximo mês e o contrato as-
sinado também em setembro,
as provas terão de ser aplica-
das em dezembro. Outra pos-
sibilidade é passar para o iní-
cio de janeiro, em para evitar
realização de provas nas fes-

tas de fim de ano. Por isso, os
futuros candidatos terão em
torno de três meses para in-
tensificar os estudos. Enquan-
to o programa oficial não é
antecipado, uma das melho-
res maneiras de se preparar é
estudando por meio do edital
anterior, de 2014.

Uma das mudanças que po-
derão ocorrer no programa, se-
gundo a diretoria de Ensino da
Seop, é a inclusão do Estatuto
Geral das Guardas (Lei 13.022/
14), que não foi abordado na
seleção anterior. O concurso
em pauta será composto por
provas objetivas, exame antro-
pométrico e teste físico, exa-
me médico e curso de forma-
ção (com até 500 horas-aula).

Inicialmente, serão contra-
tados 142 guardas municipais.
No entanto, mais aprovados
poderão ser chamados ao lon-
go dos dois anos de validade
da seleção (prazo prorrogável

por igual período), até que a
Guarda de Niterói chegue seu
efetivo máximo, de mil guar-
das, meta do governo. Atual-
mente, o efetivo é de 581 ho-
mens.

Quem concluiu o nível mé-
dio e tem carteira de habili-
tação na categoria B poderá
disputar uma das vagas. É pre-
ciso ainda altura mínima de
1,60m (mulheres) ou 1,70m
(homens). Os novos guardas
terão estabilidade empregatí-
cia, pois o regime de admis-
são da prefeitura é o estatutá-
rio.

A remuneração do guarda
municipal de Niterói é de
R$2.796,80, que considera o
vencimento-base de R$2.415,80,
auxílio-transporte, de R$196 e
auxílio-alimentação, de R$185.
Porém, os que conseguirem atuar
no Regime Adicional de Servi-
ço (RAS) poderão ter ganhos de
até R$5.496,80.

A Fundação Municipal de
Saúde de Niterói (FMS) prosse-
gue em elaboração do concur-
so para Saúde Mental. No mo-
mento, a fundação está realizan-
do estudos para definir a oferta
de vagas e os cargos que serão
contemplados. A informação foi
comunicada por meio da Asses-
soria de Comunicação da FMS.

O concurso será organizado
pela Fundação Estatal de Saúde.
Além da instituição organizado-
ra, o cronograma do concurso
já foi definido. De acordo com
a instituição, a oficialização da

banca através da assinatura do
contrato ocorrerá em janeiro ou
fevereiro de 2019.

Com isso, a publicação do
edital está prevista para aconte-
cer em março. Se o cronograma
previsto for seguido à risca, os
candidatos podem fazer as pro-
vas em maio. Assim, o resulta-
do final e a homologação podem
ocorrer em junho ou julho e as
convocações, até agosto.

As datas das etapas foram de-
finidas no Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC), firmado
pelo Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MP-RJ),
por meio da 2ª Promotoria de
Justiça de Tutela Coletiva da
Saúde da Região Metropolitana,
e a Prefeitura de Niterói.

O objetivo do termo é a reno-

vação de contratos temporários,
que entraram no processo sele-
tivo de 2015, até a realização do
concurso público. Após concur-
so, os efetivos substituirão os
temporários.

O MP-RJ afirma que “a dis-
pensa desses profissionais pre-
judicaria a prestação do atendi-
mento na área, uma vez que
inexistem candidatos aprovados
em concurso público aptos a
substituir a mão de obra tempo-
rária”.

De acordo com a FMS, cerca
de 140 profissionais teriam os
contratos encerrados. A expec-
tativa é que as vagas sejam para
médico, enfermeiro, técnico de
enfermagem, assistente social,
psicólogo e cuidador, oferecidos
na seleção.

RRRRREQUISITEQUISITEQUISITEQUISITEQUISITOOOOO| Seleção exige ensino médio e carteira de motorista

A instituição que organizará
o concurso da Secretaria de As-
sistência Social e Direitos Hu-
manos de Niterói (SASDH),
município da Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro, pode
ser divulgada nas próximas se-
manas. De acordo com a Asses-
soria de Imprensa da Secreta-
ria, a previsão é que a banca seja
escolhida até dia o próximo dia
21. Além disso, a SASDH pla-
neja publicar o edital no início
de outubro.

O concurso terá oferta de 107
vagas, sendo dez para nível
médio e 97 para nível superior.
As dez oportunidades de nível
médio serão para auxiliar admi-

nistrativo. Das vagas destinadas
a graduados, serão 65 vagas para
assistente social, 30 para psicó-
logo e duas para pedagogo.

Apesar do modelo da seleção
ainda não ter sido informado,
é provável siga o formato da
concurso de 2012, que foi anu-
lado. Na época, o processo sele-
tivo apresentou vagas para assis-
tente administrativo, que tem a
mesma escolaridade e atribui-
ções do cargo de auxiliar admi-
nistrativo. O edital previa que os
candidatos à função fossem se-
lecionados por meio de prova
objetiva com dez questões de
Língua Portuguesa, dez sobre
Sistema Único de Assistência
Social (Suas), dez de Noções de
Informática e 20 de Conheci-
mentos Específicos.

Já para aqueles que desejassem
concorrer aos cargos de assisten-
te social e psicólogo, o edital

previa avaliação objetiva com
itens de Sistema Único de As-
sistência Social (20), Língua
Portuguesa (dez) e Conheci-
mentos Específicos (30).

Em relação ao concurso de
2012, o edital chegou a ser pu-
blicado. No entanto, a seleção
foi anulado pelo prefeito Ro-
drigo Neves. No Diário Oficial,
foi informado que “não foi
feito um estudo prévio a res-
peito do quantitativo efetiva-
mente necessário para aten-
der as carências humanas no
âmbito da assistência social”
e que havia “mais vagas do que
as efetivamente disponíveis no
âmbito desta Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e
Direitos Humanos”. A SASDH
também pediu 150 vagas em
janeiro de 2017, porém o con-
curso não foi autorizado pelo
prefeito.

Prefeitura quer abrir
mil vagas de cadastro
de reserva. Só o
5º ano do fundamental

A Companhia de Limpeza Ur-
bana (Comlurb) do Rio de Janei-
ro está tomando todas as provi-
dências necessárias para que o
concurso de gari seja aberto ain-
da este ano, conforme desejo do
presidente da empresa, Tarquinio
Almeida. Por isso, internamen-
te, tudo está sendo acelerado para
que o edital possa sair no mais
curto prazo, tão logo o prefeito
Marcelo Crivella dê a autoriza-
ção para a realização da seleção.

A direção da empresa, em vá-
rios momentos, já sinalizou que
há interesse do prefeito Marce-
lo Crivella em contratar novos
garis. No entanto, o governo
aguarda a melhoria das finan-
ças do município para autorizar
o concurso, já que  a Prefeitura

do Rio ainda encontra-se no li-
mite de gastos de pessoal esta-
belecido pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF).

A expectativa é que, até outu-
bro, a Prefeitura do Rio possa sair
do limite da LRF. Dessa forma,
o concurso será prontamente au-
torizado pelo prefeito Marcelo
Crivella. Feito isso, o próximo
passo da Comlurb será definir
a organizadora da seleção, que
deverá contar com mil vagas em
cadastro de reserva, para ser uti-
lizado durante o prazo de vali-
dade (possivelmente de um ano,
podendo dobrar).

A prova de que a companhia
já se mobiliza para que o con-
curso seja aberto o mais breve
possível é que, no final do pri-
meiro semestre, o presidente da
Comlurb, Tarquínio Almeida, já
dizia esperar a publicação do
edital a partir de julho (início
do segundo semestre). Porém,
como a autorização do prefeito

não saiu, também não foi pos-
sível dar continuidade a todos
os preparativos.

Para ser um gari da Comlurb
é preciso ter, no mínimo, 18
anos de idade e concluído o 5º
ano do ensino fundamental (an-
tiga 4ª série). A remuneração é
de R$2.701,20, composta pelo sa-
lário básico de R$1.422,23, au-
xílio-alimentação de R$709,80
e gratificação de insalubridade
no valor de R$568,97. A empre-
sa ainda oferece uma série de
benefícios aos funcionários.

A abertura do concurso é ape-
nas uma questão de tempo, já que
há mais de 2 mil garis em condi-
ções de se aposentar, o que só re-
força a necessidade de contrata-
ção de novos funcionários. Os
futuros candidatos deverão ser
avaliados por meio de provas
objetiva, teste físico e avaliação
prática. A expectativa é que o exa-
me de múltipla escolha aconte-
ça até o primeiro bimestre de 2019.
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Uerj: saiu concurso para téc. de enfermagem
OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | A Uerj oferece 120 vagas, mas outras poderão surgir durante o prazo de validade do concurso (dois anos, podendo dobrar)

Remuneração
inicial de R$3.550.
Inscrições têm
início no dia 10

Prazo de inscrições para o
Viva Rio entra na reta final

CCCCCRRRRRONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMAONOGRAMA |  |  |  |  | Prazo para 117 vagas vai só até a próxima terça-feira, dia 11

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

CARGO REQUISITO UPAS 
CARGA 

HORÁRIA 
MENSAL 

VAGAS 
PCD² 
AC¹ 

VAGAS 
NEGRO 
/ÍNDIO 

TOTAL DE 
VAGAS 

IMEDIATAS 

TOTAL 
DE 

VAGAS 
CR³ 

SALÁRIO 
BASE 

AUXILIAR 
DE 

SERVIÇOS 
GERAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

MARÉ 12X36h 3 1 4 8 
R$ 

1,137,00 

AUXILIAR 
DE 

SERVIÇOS 
GERAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

ILHA 12X36h 2 1 3 6 
R$ 

1,137,00 

AUXILIAR 
DE 

SERVIÇOS 
GERAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

IRAJÁ 12X36h 4 1 5 10 
R$ 

1,137,00 

AUXILIAR 
DE 

SERVIÇOS 
GERAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.x 

PENHA 12X36h 4 1 5 10 
R$ 

1,137,00 

AUXILIAR 
DE 

SERVIÇOS 
GERAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

ENGENHO 
NOVO 

12X36h 3 1 4 8 
R$ 

1,137,00 

PORTEIRO 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

MARÉ 12x36h 2 1 3 6 
R$ 

1,262,20 

PORTEIRO 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

ILHA 12x36h 3 1 4 8 
R$ 

1,262,20 

PORTEIRO 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

IRAJÁ 12x36h 2 - 2 4 
R$ 

1,262,20 

PORTEIRO 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

PENHA 12x36h 3 1 4 8 
R$ 

1,262,20 

PORTEIRO 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + 
CADASTRO REGULAR NO E- SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.go 
v.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

ENGENHO 
NOVO 

12x36h 3 1 4 8 
R$ 

1,262,20 

 38 76  

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO

CARGO REQUISITO UPA 
VAGAS 
PCD² 
AC¹ 

VAGAS 
NEGRO 
/ÍNDIO 

TOTAL DE 
VAGAS 

IMEDIATAS 

TOTAL DE 
VAGASCR³ 

SALÁRIO 
BASE 

ENCARREGADO 
DE 

HIGIENIZAÇÃO 

ENSINO MÉDIO COMPLETO + CADASTRO REGULAR 
NO E-SOCIAL: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pa 
ges/index.xhtml. 

PENHA 1 - 1 2 

R$ 
1,137,00 + 
gratificação 

20% 
dosalário 

TOTAL  1 2  

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão textual. Gêneros textuais. Modos discursi-
vos. Tipos de linguagens. Hipônimos e Hiperônimos. Elementos da Comunicação.
Função da Comunicação. Sinônimos e Antônimos. Conceito de frase, de oração e de
período. Morfologia: acentuação; elementos mórficos; processos de formação de
palavras; classes gramaticais; palavras denotativas. Sintaxe: funções sintáticas; relações
sintáticas nos períodos; orações coordenadas; orações subordinadas; concordância
verbal; concordância nominal; regência; crase; colocação pronominal. Figuras de lin-
guagem. Semântica: valor semântico dos conectivos; valor semântico das preposi-
ções; significado das palavras.

POLÍTICAS PÚBLICAS: Sistema Único de Saúde – SUS. Princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde. Legislação do SUS. Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988; Lei Orgânica da Saúde. Pactos pela saúde. Política Nacional de
Humanização (PNH). Ações de promoção, proteção e recuperação da Saúde. Aten-
ção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM: Semiologia e Semiotécnica: atuação do téc-
nico de enfermagem nos diversos procedimentos de assistência ao paciente/cliente.
Processo de comunicação e relação profissional-paciente. Assistência de enferma-
gem ao paciente visando atender as necessidades de: conforto, segurança e bem-
estar, higiene e segurança ambiental. Assistência do técnico de enfermagem ao
paciente visando atender as necessidades terapêuticas. Registro de enfermagem.
Prevenção e controle de infecções. Administração de Medicamentos. Normas de
biossegurança em enfermagem. Processo do trabalho em enfermagem.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM: A Ética aplicada à Enfermagem; Códi-
go de Ética profissional em Enfermagem; Lei do Exercício Profissional em Enferma-
gem; o Direito e o cuidado à saúde nas diferentes fases de vida da mulher, da crian-
ça, do adolescente, adulto e idoso; direito à saúde no ambiente de trabalho.

ENFERMAGEM NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: ABORDAGEM
AMBULATORIAL E HOSPITALAR: Assistência à Saúde da Criança e Adolescente
nas diferentes fases da vida. Prevenção de agravos fisiológicos e sociais. Situações
de violências. Acompanhamento do Processo de Crescimento e Desenvolvimento.
Cuidados de enfermagem à Saúde da Criança (recém nascido, lactente, pré-escolar
e escolar) e Adolescente. Intervenções de Enfermagem à clientela nas unidades de
internação e ambulatorial.

ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER NAS DIFERENTES FASES DA VIDA:
ABORDAGEM AMBULATORIAL E HOSPITALAR: Política Nacional de Atenção Inte-
gral à Saúde da Mulher. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Pré-natal, parto e puerpé-
rio. Aleitamento Materno. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Atua-
ção do técnico de enfermagem na assistência à gestante/puérpera sadia e portado-
ra de patologias diversas e na assistência imediata ao recém-nato.

ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO E NA RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA:
ABORDAGEM AMBULATORIAL E HOSPITALAR: Atuação do técnico de enferma-
gem no período perioperatório. Circulação de sala cirúrgica. Fundamentos da instru-
mentação cirúrgica. Cuidados de enfermagem ao paciente na fase de recuperação
anestésica. Prevenção da infecção do sítio cirúrgico. Cirurgia Segura.

ENFERMAGEM NA UNIDADE DE CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO:
Processamento de produtos para a saúde. Atuação do técnico de enfermagem na
unidade de Centro de Material e Esterilização.

ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA: ABORDAGEM AMBULATORIAL E HOS-
PITALAR: Atuação do técnico de enfermagem na assistência aos pacientes com
alterações dos sistemas digestivo, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário,
endócrino, ortopédico, hematológico e doenças transmissíveis. Atuação do técnico
de enfermagem à pessoa em situação cirúrgica nos períodos pré e pós-operatórios,
bem como nas complicações cirúrgica. Atuação do técnico de enfermagem na assis-
tência ao paciente em situação de alta complexidade: terapias intensiva e semi-inten-
siva. Reanimação cardio-pulmonar. Manejo de drogas vasoativas. Assistência do técnico
de enfermagem em oncologia.

ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA: Vigilância Epidemiológica: determinantes
no processo saúde-doença; perfil epidemiológico brasileiro; indicadores de saúde;
doenças imunopreveníveis. Programa Nacional de Imunização. Participação do téc-
nico de enfermagem nos programas especiais de saúde pública; controle de doenças
transmissíveis, doenças não transmissíveis e doenças sexualmente transmissíveis.

ENFERMAGEM SAÚDE MENTAL. Atuação do técnico de enfermagem diante de
pacientes que demandam cuidado em saúde mental.

ENFERMAGEM NAS SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Atuação do
técnico de enfermagem em situações de: choques, parada cardio-respiratória, ede-
ma agudo de pulmão, crise convulsiva, hemorragias e crise hipertensiva.

O concurso em pauta da Pre-
feitura de Queimados, na Baixa-
da Fluminense, registrou novos
avanços em seus preparativos. De
acordo com a professora Dilce-
lina Vasconcelos, que é subsecre-
tária pedagógica da Secretaria de
Educação da cidade, os trâmites
administrativos referentes ao
processo de escolha da organi-
zadora já foram iniciados. Logo,
assim que o termo de referência
for finalizado, a licitação pode-
rá ser realizada.

Para se adiantar, a prefeitura já
começou a entrar em contato com
algumas organizadoras. Porém, elas
só participarão, de fato, desse pro-
cesso quando receberem o termo
de referência pronto. Esse documen-
to é o que norteia o processo de de-
finição da banca de um concurso.

Ainda não há uma previsão de
quando a licitação vai começar, mas
é provável que já seja em setembro.
Com isso, o nome da vencedora
poderá ser conhecido até o início

Queimados avança nos
preparativos do concurso

BBBBBANCAANCAANCAANCAANCA| Processo de escolha já foi iniciado

Técnico de enfermagem: veja programa oficial
FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa oficial do concurso
da Uerj para o cargo de técnico de enfermagem. Não perca tempo
e incie agora mesmo a sua preparação. No edital da seleção, dis-
ponível gratuitamente na FOLHA DIRIGIDA Online, os candidatos
poderão conferir as referências bibliográficas de cada disciplina
que será cobrada na prova.

de outubro. Segundo a subsecretá-
ria, o edital segue confirmado para
meados de novembro, enquanto as
provas continuam mantidas para o
início de 2019. O mês exato será
acordado junto à banca.

O número exato de vagas segue
em definição, mas a professora já
havia antecipado à FOLHA DIRIGI-
DA que estão confirmadas 190
oportunidades, sendo 150 para
professor II e 40 para docente I, em
todas as áreas. Tomando como base
o edital passado, de 2012, as vagas
de professor II serão para as seguintes
disciplinas: Português, Matemáti-
ca, História, Geografia, Ciências, In-
glês, Artes Visuais ou Cênicas, Edu-
cação Física e Dança.

Para concorrer, será preciso ter for-
mação superior nessas respectivas
áreas. Já para professor II, os requi-
sitos são nível médio/formação de
professores ou Licenciatura plena
em Pedagogia. Os atuais salários dos
cargos são: R$1.708,65 para profes-
sor II e R$2.406,14 docente I.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.cepuerj.uerj.br
Posto de inscrição: Uerj - Rua São
Francisco Xavier, 524, 1º andar, bloco A,
sala 1.006, Maracanã, Rio de Janeiro.

Saiu concurso para técnico
de enfermagem da Universi-
dade do Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj). A oferta é 120 va-
gas, que serão distribuídas
pelo Hospital Universitário
Pedro Ernesto (Hupe), Policlí-
nica Piquet Carneiro, além
das unidades acadêmicas e ad-
ministrativas. A remuneração
é de R$3.550. As inscrições co-
meçam no próximo dia 10.

Para concorrer, é preciso que
o candidato tenha nível mé-
dio/técnico na área e registro
no Conselho Regional de En-
fermagem (Coren). O salário
é de R$3.150, mas com a in-
clusão de R$400 de auxílio-ali-
mentação, a remuneração pas-
sa a ser de R$3.550, para car-
ga de 30 horas semanais.

O profissional poderá rece-
ber também, dependendo do
local de trabalho, adicionais
de periculosidade e/ou de in-
salubridade, de acordo com a
legislação. O aprovado no con-
curso Uerj será lotado, a cri-

tério da Uerj, nas seguintes
áreas de atuação: Hospitalar,
Ambulatorial e Central de Ma-
teriais e Esterilizações.

INSCRIÇÕES COMEÇAM
NA SEGUNDA-FEIRA, 10

As inscrições serão abertas
às 14h da próxima segunda-fei-
ra, dia 10 de setembro, pros-
seguindo até o dia 19 de ou-
tubro, pelo site Cepuerj, orga-
nizador da seleção. Após pre-
encher o cadastro, é preciso

imprimir o boleto e pagar a
taxa, de R$100.

Caso o candidato não tenha
acesso à internet, a inscrição
poderá ser feita na própria
Uerj, de 10h  às 16h, de segun-
da a sexta-feira. Pedidos de
isenção de taxa poderão ser
feitos por inscritos no Cadú-
nico (programa social do go-
verno federal), que tenham
renda até três salários e que
sejam doadores de medula
óssea. A solicitação deve ser
feita no site da Cepuerj, entre

os dias 10 e 21 de setembro.
Os candidatos serão avali-

ados por prova objetiva, rea-
lizada na cidade do Rio, no dia
3 de fevereiro. Como adianta-
do pela FOLHA DIRIGIDA, as
avaliações terão 70 questões,
sendo dez de Língua Portugue-
sa (peso 1), 15 de Políticas de
Saúde (peso 2) e 45 de Conhe-
cimentos Específicos (peso 2).

A duração da avaliação será
de quatro horas. Para a aprova-
ção, o candidato deverá atingir
no mínimo 65 pontos, de um
total de 130. A previsão é que
os gabaritos sejam divulgados
no dia 4 de fevereiro. Depois da
prova objetiva, haverá o exame
médico admissional e a entre-
ga da documentação exigida
para nomeação.

O prazo de validade do con-
curso é de dois anos, poden-
do ser prorrogado por igual pe-
ríodo, quando mais vagas po-
derão surgir. As contratações
ocorrerão pelo regime estatu-
tário, que assegura estabilidade
no emprego.

Quadro de vagas

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.selecon.org.br/novo/
psPublicoVivaRio01-2018

Interessados em se inscrever no
processo seletivo para Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs)
do Rio de Janeiro devem se apres-
sar. As inscrições podem ser rea-
lizadas só até a próxima terça-
feira, dia 11 de setembro. Todo o
procedimento para participar é
feito no site do Instituto Nacio-
nal de Seleções e Concursos (Se-
lecon), organizador. São ofereci-
das 117 vagas em cargos dos ní-
veis fundamental e médio.

Para participar do processo
seletivo, é necessário ter cadas-
tro regular no eSocial, além da
escolaridade exigida pelo cargo.
Após preencher o cadastro no site
do Instituto Selecon, é preciso
imprimir o boleto e pagar a taxa,
de R$25 para funções de nível fun-
damental e R$40 para nível mé-
dio, até 12 de setembro.

São 39 vagas imediatas e 78
em cadastro de reserva para lo-
tação nas Unidades de Pronto
Atendimento de Irajá, Engenho
Novo, Maré, Ilha do Governador
e Penha. Com exigência de ní-
vel fundamental, há 51 vagas
imediatas ou para cadastro para
o cargo de porteiro: 12 para UPA
da Ilha, nove para Maré, seis para
Irajá, 12 para Engenho Novo e 12
para Penha.

Além disso, há oferta de 63
vagas, também imediatas ou para
cadastro, para auxiliar de servi-
ços gerais, divididas entre Penha
(15), Irajá (15), Engenho Novo
(12), Maré (12) e Ilha (nove). Há
também oportunidades para en-
carregado de higienização, que
exige nível médio. Para a função,
são destinadas uma vaga imedi-
ata e duas em cadastro.

A remuneração é de R$1.137
para auxiliar de serviços gerais e
R$1.262,20 para porteiro. Já o en-
carregado de higienização recebe
R$1.364,40, valor composto pelo
salário base (R$1.137) ao qual é
somada uma gratificação 20% do
salário (R$227,40). De acordo com
a gerente de Gestão de Pessoas do
Viva Rio, Savana Pressi, os funcio-
nários também receberão alimen-

tação no local e vale-transporte.
Prevista para 23 de setembro,

a avaliação objetiva será composta
de 20 questões. Para nível funda-
mental, os itens serão sobre Lín-
gua Portuguesa (cinco) e Conhe-
cimentos Específicos (15). Já para
nível médio, as questões serão de
Língua Portuguesa (sete), Informá-
tica Básica (três) e Conhecimen-
tos Específicos (dez). Os candida-
tos também passarão por análise

de comprovação de experiência.
A gerente de Gestão de Pesso-

as ressalta a importância, para o
Viva Rio, de abrir vagas de empre-
go no meio da atual crise pela qual
o Brasil passa. “Esses processos
seletivos são muito importantes
para que possamos selecionar os
melhores profissionais e com isso,
conseguir prestar um bom aten-
dimento à população do Rio de
Janeiro”, declara Savana Pressi.

A publicação do resultado final
do processo seletivo está prevista
para 17 de outubro. Logo após, se-
rão iniciadas as contratações por
meio do regime celetista. A seleção
terá validade de um ano, podendo
ser prorrogada por igual período.

Parte das 120 vagas será destinada ao Hospital Universitário Pedro Ernesto
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Educação

sem censura

Muito se fala que para haver melhorias na área
educacional é necessário investir no professor.
Dizer que o futuro do Brasil depende da qualida-
de do ensino oferecido pelas escolas distribuídas
pelo país é tão evidente quanto dizer que a edu-
cação de nossas crianças e jovens deveria ser uma
prioridade para os nossos governantes.

Nos últimos anos, muita importância tem sido
dada às políticas de avaliações e à Base Nacio-
nal Comum Curricular, mas pouca relevância tem
sido atribuída às salas de aula, o que fica com-
provado através dos resultados da aprendizagem
das crianças e jovens, conforme relatório divul-
gado pelo Ministério de Educação (MEC), no
último dia 30 de agosto, cujos resultados são
alarmantes.  O relatório mostra que uma minús-
cula fração dos estudantes detém  o conhecimen-
to esperado para a série que estão cursando. Os
números do Sistema de Avaliação de Educação
Básica (SAEB) revelam que no 3º ano do ensi-
no médio apenas 4% sabem o que deveriam
saber  inerente à disciplina de matemática e
somente 1,7% dos alunos estão em nível ade-
quado em relação à Língua Portuguesa.

  Ao olharmos para os países que mudaram o
rumo da sua educação, fica claro que só haverá a
evolução necessária, caso o próximo governo in-
vista fortemente no professor bem como na in-
fraestrutura das escolas, tendo em vista que a
qualidade do docente e do espaço escolar são fa-
tores determinantes para a aprendizagem do aluno.

A pouca atenção que os governos têm dado
àqueles que se dedicam à profissão tem gerado
uma grande evasão da categoria, cujos motivos são
unânimes: baixos salários, más condições de tra-
balho, salas de aula superlotadas, carga horária
excessiva e desprestígio profissional. Tais condi-
ções não são novidade, mas têm se convertido em
um fenômeno que torna ainda mais preocupante
a escassez de profissionais, uma vez que tem sido
difícil encontrar quem queira abraçar a profissão.

Educação domiciliar: melhoria ou não ?
TERESINHA MACHADO DA SILVA *

Devido à falta de infraestrutura adequada, à falta
de segurança, à má qualidade do ensino nas esco-
las públicas, à falta de professores para determi-
nadas disciplinas, dentre outros fatores, infeliz-
mente, estamos, hoje, nos deparando com pais
optando pela educação domiciliar, prática conhe-
cida internacionalmente como "homeschooling",
que seria pauta de julgamento do STF, na última
quinta-feira (30 de agosto), mas foi adiado.

O método é adotado em diversos países e com
excelentes resultados. No Brasil, as justificativas para
a adoção do mesmo são plenamente aceitáveis.
Além da violência diária que os alunos enfrentam
nas escolas, basta verificar o  resultado do SAEB,
conforme supramencionado, para entendermos o
porquê da escolha de alguns pais. Quem é a favor
do "homeschooling" argumenta, entre outras ques-
tões, que mesmo nas melhores escolas, a educa-
ção necessariamente é provida de forma massifi-
cada, sem atentar para as necessidades específicas
de cada criança e sem prover a elas as técnicas, os
instrumentos e as metodologias do ensino-apren-
dizagem mais adequadas e qualificadas.

Embora as justificativas sejam aceitáveis, não
achamos que seja a melhor solução. A escola é in-
dispensável para o pleno exercício da cidadania.
Vale lembrar que a frequência à escola não está li-
gada apenas à questão pedagógica, mas sim, à so-
cialização e à inclusão social. As crianças e jovens
devem ser orientados para respeitarem a diversi-
dade com a qual terão de conviver e a escola deve-
rá contribuir bastante para a erradicação da discri-
minação. É uma grande responsabilidade para os
pais assumirem esse papel, que requer bastante
disciplina, dedicação, tempo e conhecimento. Caso
o tema seja legalizado, será necessária uma super-
visão muito eficaz por parte do governo.

* PRESIDENTE DA UPPE-SINDICATO E DIRETORA
DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DA CONFEDERAÇÃO

DE SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB)

Universidade Santa Úrsula
investirá em novos cursos

CCCCCOMEMORAÇÃOOMEMORAÇÃOOMEMORAÇÃOOMEMORAÇÃOOMEMORAÇÃO| Instituição está próxima de completar 80 anos

Reitoria investe
na melhoria do ensino
e na abertura
de novos cursos

Começa articulação para
reconstruir o Museu Nacional

TTTTTRAGÉDIARAGÉDIARAGÉDIARAGÉDIARAGÉDIA     | Incêndio destruiu acervo com 20 milhões de itens

Incluir verba na LOA
de 2019 e rede de
apoio econômico são
algumas das opções

FERNANDA MACHADO
fernanda.vieira@jee.com.br

Após o trágico incêndio que
destruiu o Museu Nacional no
último domingo, dia 2, a direção
do museu e da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ)
tentam incluir, no orçamento de
2019, recursos para reconstruir o
local. Na última segunda, dia 3,
o reitor da UFRJ, Roberto Leher,
reuniu-se com representantes dos
ministérios da Educação e da
Cultura, para, juntamente com par-
lamentares da bancada federal no
Rio, tentar uma audiência com o
presidente Michel Temer, com o
objetivo de inserir os recursos na
Lei Orçamentária Anual.

O incêndio no Museu Nacional
começou por volta das 19h30 do
último domingo, dia 2. A falta de
água nos hidrantes próximos atra-
sou o trabalhos dos bombeiros,
que tiveram de esperar a chegada
de caminhões pipa para começar
o combate às chamas. Só por volta
das 23h30 é que o fornecimento
foi normalizado no local. Ainda
não há informações sobre as cau-
sas do incêndio, que devem ser in-
vestigadas Polícia Federal.

Junto com a sede, localizada
na Quinta da Boa Vista, o fogo

destruiu um acervo de mais de
20 milhões de peças de coleções
geológicas, zoológicas, arqueo-
lógicas e botânicas. Entre elas,
Luzia, o mais antigo fóssil hu-
mano (estima-se que tinha 12
mil anos) encontrado nas Amé-
ricas, e o esqueleto do do Ma-
xakalisaurus topai, maior dinos-
sauro encontrado no Brasil.

Quem também defendeu a
destinação de verbas no orça-
mento de 2019 para a reconstru-
ção do museu foi o diretor do
Museu Nacional, Alexander Ke-
llner. À Agência Brasil, ele defen-
deu que sejam destinados recur-
sos para, em um terreno anexo,
viabilizar uma unidade capaz de
fazer com que o museu volte a
funcionar parcialmente, pelo
menos, para a manutenção das
pesquisas possíveis.

Esse também será o argumen-
to do reitor da UFRJ, Roberto Leher,
que pedirá a liberação desse ter-
reno anexo não só para os grupos
de pesquisa e programas de pós-
graduação da UFRJ que ocorriam
no museu, mas para atividades ad-
ministrativas.

Em nota divulgada no site da
universidade, o reitor defendeu
mudanças no sistema de financia-
mentos de espaços culturais e his-
tóricos vinculados a universidades,
como era o caso do Museu Nacio-
nal, que estava sob a tutela da UFRJ.
“Urge, por parte do Governo Fede-

ral, uma mudança no sistema de fi-
nanciamento das universidades fe-
derais do país. A matriz orçamen-
tária existente no Ministério da
Educação não aloca nenhum recurso
para os prédios tombados pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) e para os
museus universitários. O mesmo
acontece com o Ministério da Cul-
tura, que igualmente não prevê re-
cursos para tais fins.”

Na mesma nota, a Reitoria in-
formou que, após uma negocia-
ção que começou em 2015, a uni-
versidade conseguiu financiamen-
to junto ao BNDES para restaurar
o museu. Os recursos aprovados
para a primeira etapa foram da
ordem de R$21 milhões e estavam
em vias de liberação pelo banco.

Outra possibilidade de levan-
tar recursos para o Museu Naci-
onal surgiu também na última
segunda, dia 3. O presidente Mi-
chel Temer anunciou a criação de
uma rede de apoio econômico
para viabilizar a reconstrução do
espaço. Segundo nota divulga-
da pelo Planalto, o grupo seria
formado pela Vale, Petrobrás, Fe-
deração Brasileira dos Bancos
(Febraban), além do Bradesco,
Itaú, Santander, Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal e BN-
DES. Ainda não há informações
sobre o volume de recursos que
poderia ser disponibilizado pela
por essa rede.

Prestes a completar 80 anos,
a Universidade Santa Úrsula
(USU) planeja começar entre
este mês e outubro uma pro-
gramação toda voltada para a
comemoração de seu octagé-
simo aniversário. Perguntada
sobre como é gerir uma insti-
tuição tão tradicional e tão
presente na memória dos ca-
riocas, a reitora Elaine Fagun-
des ressalta que não encara essa
missão como um desafio, e sim
como uma tarefa bastante gra-
tificante e enriquecedora.

A instituição, que atende
hoje cerca de dois mil alunos,
procura retomar seu status tra-
dicional e se manter como re-
ferência educacional após um
período conturbado, em espe-
cial nos anos 2000. “Todo um
trabalho foi feito para realizar
essa recuperação do nosso an-
tigo cenário educacional. O
nosso foco agora é fortalecer o
ensino, resolver todos os pro-
blemas pendentes junto ao
MEC, regularizar todos os seus
cursos, buscar novos ambien-
tes para abertura de outros
campi e inaugurar nosso ensi-
no a distância. Hoje a Santa
Úrsula pode dizer que recupe-
rou sua autonomia universitá-
ria, com todos os cursos sen-
do reconhecidos e bem avali-
ados”, informa a reitora Elai-
ne Fagundes.

Por falar em cursos, esta é
uma das principais novidades
da Universidade Santa Úrsula.
A instituição vem investindo
pesado na melhoria do ensino
e na abertura de novos cursos.
Reconhecida pelas graduações
em Biologia, Psicologia e Ar-
quitetura, a Santa Úrsula tam-
bém conta com os cursos de
Engenharia Civil, Engenharia
de Produção, Engenharia Me-
cânica, Engenharia Elétrica,
Direito, Administração, Ges-
tão de Marketing, Gestão de
RH e os novos cursos de Nu-
trição e Medicina Veterinária

(o primeiro localizado na zona
sul da cidade, próximo ao cen-
tro), fora os diversos cursos lato
senso e residências multipro-
fissionais na área da saúde.

Além destes,
existe um pla-
n e j a m e n t o
para abertura
dos cursos de
graduação em
Odontologia,
Enfermagem,
Acupuntura e
Restauração
de Imagens e
Documentos,
que já existe na
universidade, porém não como
nível superior. Novos sete pro-
jetos de mestrados e doutora-
dos também estão sendo estu-
dados pela universidade.

Quanto ao desenvolvimen-
to tecnológico que vem acon-
tecendo no atual cenário mun-
dial, a reitora declara como a
universidade tem feito para
acompanhar as mudanças
acarretadas por esse processo.
“Temos buscado discutir o as-
sunto internamente e rever,
junto com os professores e com
nossos grupos de estudo, todo
o nosso ensino e projetos pe-
dagógicos. Procuramos traba-
lhar com práticas e metodolo-
gias ativas”.

Ao caminhar pelo campus de
Botafogo, amplo e arborizado, é
perceptível o clima bucólico e
clássico que a instituição man-
tém junto à sua estrutura origi-

nal desde os anos
30. A universida-
de Santa Úrsula
procura facilitar o
acesso dos estu-
dantes, oferecen-
do descontos, bol-
sas integrais, bol-
sas parciais e faci-
lidade de negoci-
ar as formas de pa-
gamento.

“No mundo
atual não se pode parar no en-
sino médio. Todo mundo pre-
cisa passar por um curso supe-
rior. Não apenas pela experi-
ência e enriquecimento profis-
sional, mas também pelo cres-
cimento pessoal e humanísti-
co. Não podemos parar de es-
tudar nunca! Procure um cur-
so que você goste e que te faça
sentir bem. A Universidade
Santa Úrsula está de portas
abertas para te receber! Vamos
dar um jeitinho para que você
possa estudar e, assim, realizar
seus sonhos!”, conclui a reito-
ra Elaine Fagundes. O agenda-
mento para as provas do ves-
tibular USU 2019 fica aberto
durante o ano inteiro. O concurso de admissão ao Cur-

so de Formação de Sargentos da Ae-
ronáutica (CFS-B) entra na reta fi-
nal de inscrições. O prazo para par-
ticipar da seleção termina na pró-
xima segunda-feira, dia 10. Todo
o procedimento é feito pela inter-
net, na página da Força Aérea Bra-
sileira ou da Escola de Especialis-
tas da Aeronáutica (FAB).

A oferta é de 279 vagas, todas
para ingresso nas turmas de segun-
do semestre de 2019. Desse total,
as 30 da área de Guarda e Segurança
serão disputadas apenas por ho-
mens. Para as demais vagas ofer-
tadas na seleção, mulheres tam-
bém podem concorrer.

Ao se inscrever, o candidato pre-
cisará escolher uma especialidade
para concorrer às vagas. A distribui-
ção é a seguinte: Comunicações (14),
Foto Inteligência (8), Eletricidade
e Instrumentos (18), Estrutura e
Pintura (8), Meteorologia (8), Su-
primento (120), Informações Ae-
ronáuticas (8), Bombeiro (18),
Cartografia (6), Desenho (5), Ele-

Últimos dias de inscrições
no concurso para sargentos

AAAAAERERERERERONÁUTICAONÁUTICAONÁUTICAONÁUTICAONÁUTICA|Oferta é de 279 vagas. Escolaridade: ensino médio

tromecânica (10), Metalurgia (6) e
Controle de Tráfego Aéreo (128).

Os classificados no concurso fa-
rão um curso na EEAr, localizada em
Guaratinguetá, no estado de São
Paulo. Os que concluírem com
aproveitamento essa formação ini-
ciarão carreira na Aeronáutica, no
posto de terceiro-sargento, em que
a remuneração bruta inicial, atual-
mente, é de R$4.816,28 mensais.
O valor é composto pelo soldo de
R$3.584, complementado pelo
adicional militar e pelo adicional
de formação, ambos de R$616,14.

Após acessar o site de inscrições
e preencher um formulário online,
será preciso imprimir um boleto
para pagamento da taxa de inscri-
ção, que custa R$60, que deve ser
paga até 19 de setembro. Até o fi-
nal do período de inscrições, pode-
rão solicitar isenção desse valor
aqueles que fazem parte do Cadas-
tro Único de Programas Sociais do
Governo Federal, o CadUnico, e que
pertençam a famílias de baixa ren-
da, nos termos da legislação vigente.

A participação no concurso está
vinculada ao atendimento de alguns
pré-requisitos. Entre eles, está o li-
mite de idade. Os candidatos não
podem ter menos de 17 anos e nem
completar 25 anos de idade até o dia
31 de dezembro de 2019. É neces-
sário também estar em dia com as
obrigações civis, militares e eleito-
rais, entre outras exigências que cons-
tam do edital, que pode ser acessa-
do na FOLHA DIRIGIDA Online.

A prova objetiva, primeira eta-
pa do concurso, está marcada para
o dia 25 de novembro. O proces-
so seletivo ainda prevê, para os
classificados nessa etapa, o exa-
me médico, avaliação psicológica,
teste de condicionamento físico,
verificação de dados biográficos.
O curso de formação de sargen-
tos será realizado na EEAr, loca-
lizada em Guaratinguetá, no es-
tado de São Paulo.

SERVIÇO
www.fab.mil.br
ingresso.eear.aer.mil.br
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Incêndio
destruiu o acervo
de milhões
de peças do
Museu Nacional,
no último
domingo, dia 2
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“A Santa
Úrsula pode
dizer que
recuperou sua
autonomia
universitária”

Reitora da
Universidade
Santa Úrsula,
Elaine Fagundes
apresenta
planos para
a instituição
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DAYSE OLIVEIRA MANTENDO SUA
POSTURA DEMOCRÁTICA

E BUSCANDO

ORIENTAR A ESCOLHA
DOS ELEITORES,

FOLHA DIRIGIDA DÁ

PROSSEGUIMENTO À
PUBLICAÇÃO DE

ENTREVISTAS COM OS

CANDIDATOS AO
GOVERNO DO ESTADO

DO RJ. ABAIXO, OS

LEITORES PODERÃO
CONFERIR AS PROPOSTAS

DA CANDIDATA DAYSE

OLIVEIRAM DO PSTU.
NA EDIÇÃO PASSADA,

FOI PUBLICADA

ENTREVISTA COM
MARCELO TRINDADE,
DO PARTIDO NOVO

‘Precisamos realizar concursos
e acabar com a terceirização’

rofessora da rede pública de ensino do Rio, a candidata Dayse Olivei-
ra, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), é a
segunda entrevistada da série especial da FOLHA DIRIGIDA com
candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Entre suas propos-
tas, está a de colocar em prática ações para aumentar o poder aquisiti-
vo dos trabalhadores e a realização de obras para gerar empregos.
“É fundamental, repor as perdas salariais, pagar os atrasados, pagar os
planos de carreira. É preciso também que abrir concurso e acabar

com a terceirização”, diz a candidata, que é contrária à parcerias entre o governo
do estado e organizações sociais para a gestão de hospitais e unidades de saúde.
Dayse Oliveira também prega a união da população, a reposição salarial dos
servidores e o fim das terceirizações. Nesta entrevista, a candidata aborda ainda
desafios e propostas para o estado do Rio nas áreas da Saúde, Educação e Seguran-
ça, e defende a realização de concursos para reposição de pessoal nessas áreas.
“Acho que o mais importante são os concursos na área social. Por exemplo, tem
que ter concurso para orientador educacional nas escolas, para assistente social e
psicólogos nos postos de saúde. A área social para nós é fundamental”, defende a
candidata Dayse Oliveira.

P
FOLHA DIRIGIDA — O ESTADO ESTÁ PASSAN-
DO PELA MAIOR CRISE DE SUA HISTÓRIA.
QUAL A SOLUÇÃO PARA QUE ELE VOLTE A
CRESCER E SAIA DESTA SITUAÇÃO QUE PER-
DURA POR, PELO MENOS, QUATRO ANOS?
Dayse Oliveira — O crescimento exige
investimento e para ter investimento
você tem que parar de pagar a dívida
pública e anular todas as isenções fis-
cais que foram feitas até agora. A nossa
proposta, nosso eixo em nível nacional
do PSTU, é que o Rio de Janeiro, o país,
precisa de uma revolução! Essas medi-
das para nós já são o começo de uma
revolução, pois vamos desagradar ban-
queiros e grandes empresas, para poder
garantir serviços públicos de qualida-
de para os trabalhadores, que são os que
precisam do estado.

SE ELEITA, O QUE FARÁ PARA RETOMAR O
CRESCIMENTO ECONÔMICO E GERAR MAIS
EMPREGOS NO ESTADO?
Faremos obras públicas. Como já dito,
suspender o pagamento da dívida pú-
blica, acabar com as isenções fiscais,
para poder fazer obras públicas, que
irão gerar emprego, aquecer a econo-
mia, com as pessoas podendo aumen-
tar o poder de compra. Além disso, prin-
cipalmente nas empresas públicas,
vamos promover a redução da jornada
de trabalho, sem redução de salário. Isto
para nós também é um outro elemen-
to muito importante.

NO ANO PASSADO, O GOVERNO DO ESTADO
ASSINOU COM A UNIÃO O REGIME DE RECU-
PERAÇÃO FISCAL (RRF). SE ELEITA, MANTERÁ
OU NÃO ESSE ACORDO?
Não manteremos esse acordo. Porque,
por exemplo, tira com uma pá de cal e
dá com uma colherzinha. Não vamos
concordar com isso. Uma das coisas que
se tem que fazer é cortar esse pagamen-
to com a União. Agora mesmo, já foi
anunciado que vai ser necessário suspen-
der pagamento de salário, por conta desse

acordo com a União. Então nós não va-
mos aplicar essa política.
OS SERVIDORES FORAM OS QUE MAIS SOFRE-
RAM AO LONGO DESTES ÚLTIMOS QUATRO
ANOS, FICANDO COM SALÁRIOS ATRASADOS
POR VÁRIOS MESES. O QUE PRETENDE FAZER
PARA VALORIZÁ-LOS EM SEU GOVERNO?
Em primeiro lugar, repor as perdas sala-
riais. Por exemplo, eu sou professora da
rede pública estadual e meu último re-
ajuste foi de 10% em 2014. Isto porque
fizemos uma greve altamente radicali-
zada, tivemos que adesivar o ônibus da
seleção brasileira, o que foi um escân-
dalo em nível internacional, em plena
Copa do Mundo. Foi o último reajuste
que os professores da rede pública esta-
dual receberam, mas a inflação não pa-
rou. Então isso é fundamental, repor as
perdas salariais, pagar os atrasados, pa-
gar os planos de carreira. Também pre-
cisamos realizar concursos e acabar com
a terceirização. Como que pensamos em
acabar com a terceirização? Efetivando
os companheiros. Gente com dez anos
de trabalho terceirizado, isso é um ab-
surdo, é precarização de trabalho. Temos
que efetivar todo mundo, porque o ser-
vidor efetivo briga por concurso!

VAI MANTER O DESCONTO DA ALÍQUOTA DE
14% PARA O RIOPREVIDÊNCIA NOS VENCI-
MENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTA-
TUTÁRIOS, ATIVOS E INATIVOS?
Não. Isso é a reforma da previdência e
somos contra. O que o governo fez? Eles
viram que a reforma da previdência ge-
ral estava difícil, então começaram a fa-
zer no picadinho. Tem que anular a re-
forma da previdência que foi feita aqui
no estado e impedir a nacional. Por isso
também a questão dos conselhos popu-
lares, que não é só meramente para a
questão administrativa, mas também
para lutas políticas em favor dos traba-
lhadores. O governo do estado compro-
metido com os trabalhadores têm que
estar junto em momento de luta também

e fomentar a organização da classe.

PARA AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DO ESTA-
DO, PRETENDE ABRIR CONCURSO PARA FIS-
CAIS E AGENTES FAZENDÁRIOS DA SECRETA-
RIA DE FAZENDA?
Sim, sem dúvida. Temos acordo.

QUAIS SÃO AS SUAS PROPOSTAS PARA A ÁREA
DE EDUCAÇÃO?
Eu sempre falo que educação são três
questões: democracia, autonomia peda-
gógica nas escolas e criatividade, pois não
é uma atividade mecânica. Para Educa-
ção é preciso ter verba para a manuten-
ção das escolas, para material, para equi-
pamentos, enfim condições para ensino.
Verba para fazer excursões, para que os
alunos saiam da escola, pois dá um re-
sultado impressionante. Apoiamos a pro-
posta do Sindicato Estadual dos Profis-
sionais de Educação do Rio de Janeiro
para cinco salários mínimos para profes-
sores e três e meio para profissionais.

A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA O
MAGISTÉRIO ESTADUAL SERÁ UMA DE SUAS
PRIORIDADES? ALÉM DISSO, PRETENDE
AUTORIZAR CONCURSOS PARA A UERJ E A
FAETEC, QUE NÃO REFORÇAM SEUS QUA-
DROS DE SERVIDORES DA ÁREA DE APOIO
HÁ ANOS?
Com certeza, realizar concursos para o
magistério é fundamental. E também re-
cuperar as escolas e impedir o fechamen-
to. Por exemplo, vamos acabar com o
matrícula fácil, pois isso é um instrumen-
to para fechamento de escolas. Essas fer-
ramentas não estão sendo usadas para
facilitar o trabalho do professor. Sem o
matrícula fácil vai ter demanda, vai mos-
trar a necessidade de professores e vai
justificar de forma muito melhor a aber-
tura de concursos públicos. Com certe-
za somos à favor de concursos para Fae-
tec e Uerj.

QUAIS SÃO SEUS PROJETOS PARA A ÁREA DE
SEGURANÇA? QUAIS MEDIDAS VAI TOMAR
PARA ATENUAR O SENTIMENTO DE TOTAL INSE-
GURANÇA POR PARTE DA POPULAÇÃO?
A questão da segurança tem aquela du-
alidade. A direita propõe mais polícia,
o que não resolve. Nós, enquanto socia-
listas, dizemos que se você tiver empre-
go, educação e saúde, principalmente
para dar apoio, assistência social para as
famílias desestruturadas, resolve o pro-
blema da violência. Agora, como a agen-
da neoliberal é zero para a área social,
qual a proposta deles? É extermínio de
pobre, criminalização da pobreza, exter-
mínio de pretos e pobres, onde o prin-
cipal alvo deste extermínio tem sido
a juventude negra. Para nós, é preciso
resolver toda essa situação de empre-
go, de educação, de saúde. Por outro
lado tem que ter punição para quem
pratica genocídio, para quem pratica
chacina. Tem uma guerra aos pobres no
Estado do Rio de Janeiro, a política de
que têm territórios a serem combatidos.
Achamos que é preciso desmilitarizar a
polícia militar, deve ser uma polícia ci-
vil, única, com os policias tendo direito
a organização, a se sindicalizarem. A
hierarquia também serve para a manu-
tenção para uma série de desvios, de
problemas. Tem que ter uma polícia que
proteja a população, parar com a concep-
ção da polícia para proteger o estado, a
propriedade privada.

NA ÁREA SEGURANÇA, O GOVERNADOR PE-
ZÃO AUTORIZOU CONCURSOS PARA AUXILIAR
DE NECROPSIA, TÉCNICO DE NECROPSIA, INS-
PETOR, PERITO E DELEGADO DA POLÍCIA CI-
VIL. A SENHORA DARÁ CONTINUIDADE A ESSA
POLÍTICA DE CONCURSOS, JÁ QUE O ESTADO
SOFREU COM TANTO TEMPO SEM ESSAS SE-
LEÇÕES NA CIVIL-RJ?
Sim, mas acho que o mais importante
são os concursos na área social. Por

exemplo, tem que ter concurso para ori-
entador educacional nas escolas, para
assistente social e psicólogos nos pos-
tos de saúde. A área social para nós é
fundamental.

AINDA NA ÁREA DE SEGURANÇA, PRETENDE
ABRIR TAMBÉM CONCURSOS PARA A PM-RJ,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCI-
ÁRIA E DEGASE?
Sim, para a Polícia Militar, no caso de
repor o quadro de policias que se apo-
sentaram. Tem que fazer um levantamen-
to para recompor esses quadros, para não
haver uma sobrecarga.

QUAIS SÃO SUAS PROPOSTAS PARA A ÁREA DE
SAÚDE? PRETENDE ACABAR COM OS CON-
TRATOS COM OSS (ORGANIZAÇÕES SOCIAIS)
E TRAZER ADMINISTRAÇÃO DOS HOSPITAIS ES-
TADUAIS DE VOLTA ÀS MÃOS DO GOVERNO,
ABRINDO OS CONCURSOS NECESSÁRIOS?
Em primeiro lugar tem que desprivati-
zar a saúde. Ela hoje está privatizada, tem
que parar. Vamos acabar com as organi-
zações sociais, pois já vimos várias de-
núncias nas OSs, que estão destruindo
a saúde no Estado do Rio de Janeiro.
Também acreditamos que é preciso cons-
truir mais hospitais e diminuir o núme-
ro de terceirizados. É preciso efetivar esses
funcionários, além de pagar o plano de
carreira dos servidores.

NA SUA VISÃO, QUAIS OUTRAS ÁREAS SERÃO
PRIORITÁRIAS NA POLÍTICA DE REPOSIÇÃO DE
PESSOAL?
A parte de Cultura, por exemplo. Não há
escolas de artes na periferia. Na nossa opi-
nião uma das coisas que precisa valori-
zar e repor é a questão da cultura e da arte.
Em São Gonçalo, por exemplo, não tem
um teatro público. Por que só o Rio que
pode ter? Por que não ter, pelo menos,
uma escola de arte em cada cidade? No-
tamos que precisa dessa valorização, até
para diminuir a violência no estado.

A CEDAE, A PRINCÍPIO, FOI PRIVATIZADA NO
GOVERNO DE PEZÃO. COMO SERÁ TRATADA A
COMPANHIA NA SUA GESTÃO?
Tem que revitalizar a Cedae, impedir a pri-
vatização. Tem que reestatizar empresas,
como, por exemplo o metrô, os trens, a barca.
Tem que abrir concurso para trabalhar nestes
setores de transporte. A estatização de trans-
portes para nós é fundamental.

QUAL MENSAGEM FINAL PODE DEIXAR PARA
OS ELEITORES?
Que procurem ver a companheira Vera
Lúcia, nossa candidata a presidente do
país. A primeira mulher negra candida-
ta à presidência, o que já é um fator de
mudança e que está sendo boicotada nos
debates. Ela está com o mesmo lema: que
o Brasil precisa de uma revolução, o Rio
de Janeiro precisa de uma revolução.
Deixo também meu apoio à greve dos
funcionários de Educação de São Gon-
çalo, que estão recebendo abaixo do piso
nacional. E chamar os concursados den-
tro das vagas. É preciso que todo mun-
do junto se mobilize, se rebele, para
mudar o Rio de Janeiro e o Brasil.

CANDIDATA DO PSTU AO GOVERNO DO
ESTADO DO RIO, A PROFESSORA DAYSE OLIVEIRA
DEFENDE ACABAR COM A TERCEIRIZAÇÃO E O USO
DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NA GESTÃO DE
UNIDADES DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE OBRAS
PÚBLICAS PARA GERAR EMPREGOS, ALÉM DE
CONCURSOS PARA AS ÁREAS FISCAL, DE SEGURANÇA,
SAÚDE E EDUCAÇÃO. ELA TAMBÉM DEFENDE
MEDIDAS POLÊMICAS, COMO A EFETIVAÇÃO DE
PROFISSIONAIS QUE, ATUALMENTE,
SÃO CONTRATADOS DE FORMA TEMPORÁRIA
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Dayse Oliveira:
‘realizar concursos
para o magistério é
fundamental.’

FERNANDA GOMES
fernanda.gomes@folhadirigida.com.br


