
P F  E  P R F  1.0 0 0  VAG AS  AU TO R I Z A DAS . R E M U N E R AÇÃO  ATÉ  R $  2 3  M I L . PÁG . 12

ed. 1670 maio de 2018 publicada em 26/05  tiragem 67.500 exemplares

O  m ai s  c ompl e t o  jor n al  e spe c i aliz a d o  em  e du c a ç ã o,  t rabalh o  e  c i d a d ani a

Qual concurso é mais 
importante para mim? 
O coach de carreira Gabriel 
Henrique ajuda a responder 
essa pergunta.  PÁG. 10

Para analistas 
do MPU.  
Concurso é aguardado 
para o 2º semestre de 
2018.  PÁG. 6

POLíCIA
CIVIL/SP

1.100 VAGAS PARA 
NÍVEL MÉDIO NA

Oportunidades para as carreiras de agente de telecomunicações, agente policial, 
papiloscopista e auxiliar de papiloscopista, com ganhos iniciais de até R$ 4.281.

RemuneRação de até

R$ 11.916
Receita Federal 
2.083 vagas em concurso 
emergencial este ano.  
R$ 20.123 é a maior remuneração 
dos  cargos.  PÁG.12
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Muita calma 
nessa hora
Concursos esperados, enfim, têm 
seus editais publicados – e outros 
ainda aguardam sua vez na fila

Há quem diga que não 
exista nada mais irritante 
do que escutar um pedido 
de “calma” durante 
momentos tensos. E, 
certamente, a aproximação 
das aguardadas provas gera 
uma tensão nos concursei-
ros. Mas não tem outra 
saída: você precisa manter 
a calma e o equilíbrio para 
não colocar todo o seu 
esforço em risco. Tem quem 
fique tão nervoso a ponto de 
desencadear uma enxaque-
ca justo no dia do exame – 
aliás, dá uma olhada nas 
dicas da página 6 para 
evitar esse problema.

Lembre: você estudou e 
está preparado. E, se serve 
de consolo, outros candida-
tos sentem os mesmos 
dramas. Nosso professor 
Carlos Mollica, por exem-
plo, também viveu esse 
momento quando prestou o 

concurso para a Polícia 
Civil e contou sua experiên-
cia na página 7. Por lá, você 
pode também checar mais 
informações sobre os 
editais já publicados e 
conhecer cada um dos 
cargos ofertados.

Se o negócio é a área 
administrativa, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª 
Região de São Paulo 
também publicou seu 
edital. E o melhor: se a 
expectativa era de poucas 
vagas (falava-se em 83), o 
órgão conseguiu abrir logo 
320 novos postos de 
trabalho. É muita vaga! 
Vale lembrar ainda que a 
fila de espera anda – e 
muito – no TRT, principal-
mente nos cargos de 
técnicos. Saiba mais na 
página 6.

Boa sorte e bons estudos!

E D I T O R I A L

SAIBA COMO 
 UM EDITAL 
É LANÇADO 

1 estudo  Órgão avalia 
necessidades internas — 
quantas vagas precisa e em 
quais áreas.

2 solicitaÇão  Proposta de 
concurso é enviada ao governo 
estadual ou ao Ministério do 
Planejamento.

3 parecer final Governo 
estuda o pedido. Pode reduzir 
ou não as vagas. Em seguida, 
publica o parecer no Diário 
Oficial da União.

4 autorizado  Órgão abre 
licitação para escolher a banca.

5 edital publicado Banca 
vencedora lança edital e 
data das provas. Inscrições 
começam em seguida.

FFUNDAMENTAL MMÉDIO TTÉCNICO SSUPERIOR   CADASTRO RESERVA

MAI
2018

PROGRAME—SE

polícia 
Federal   
contratará 
500 novos 
servidores em 
2018. PÁG. 12

é o valoR da 
RemuneRação de 
auxiliares de papilos-
copista e agentes da 
Polícia Civil.  Inscri-
ções abertas. PÁG. 7R$ 3.596 vagas abertas no TRT/SP. 

Oportunidades para ensino 
superior e médio. PÁG. 6

320
O MELHOR 
DA EDIÇÃO*

CONCURSOS CARGOS LOCAL ESCOLARIDADE VAGAS
SALÁRIO 
MÁXIMO STATUS

Polícia Civil
Agente de
telecomunicações
e papiloscopista

são paulo M 500 R$ 4.281
Inscrições  
até 01/06

Polícia Civil
Agente de
polícia e auxiliar de 
papiloscopista

são paulo M 600 R$ 3.596
inscrições  
até 08/06  

MPU Técnico e analista nacional MS — R$ 11.916 Solicitado

TRT — 2ª 
Região        

Analista judiciário 
e técnico judiciário

são paulo MS 320 R$ 15.164
Inscrições  
encerradas

Receita 
Federal

Auditor-fiscal e  
analista-tributário

nacional S 2.083 R$ 20.123 Solicitado

Polícia 
Federal 

Agente, escrivão, 
perito e delegado

nacional S 500 R$ 23.130 Autorizado

Polícia 
Rodoviária 
Federal        

Policial rodoviário nacional S 500 R$  9.931 Autorizado

Banco 
Central

Técnico, analista 
e procurador

nacional MS 990 R$ 19.655 Solicitado

INSS Analista, técnico 
e perito

nacional MS 7.580 R$ 10.616 Solicitado

Sec. Est. de 
Educação

Professor de 
educação básica II

são paulo S — R$ 1.811 Autorizado
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É uma 
belíssima 
estabilidade 
e, por 
mais que 
mexam na 
Previdência, 
sempre será 
estável e  
bem pago

Mudança de hábito
Mineiro, sociólogo e ator: Javert Monteiro 
trocou a vida incerta dos palcos pela 
estabilidade do serviço público. E não se 
arrepende – há dez anos, trabalha no TRT 
de São Paulo

I N S P I R AÇ ÃO

No último papel que encarou, 
Javert Monteiro virou diretor de 
cinema pornô, em um episódio 
da série O Negócio, da HBO. 
Também já gravou comerciais, 
atuou em peças teatrais e 
participou de algumas cenas em 
novelas globais, ao lado de 
atrizes famosas, como Camila 
Pitanga. “Mas ninguém lembra. 
Fiz poucas coisas, não sou 
conhecido”, conta Javert.

Realista, o mineiro Javert, 
formado em Ciências Sociais, 
se cansou da carreira incerta 

de ator, que exerce desde os 21 
anos. “Eu recebia um dinheiro 
bom, que me deixava tranqui-
lo por seis meses. Mas e 
depois? Depois não sabia 
quando pintaria outro traba-
lho”, conta. Aos 54 anos, o 
sociólogo decidiu dar outro 
rumo para a vida: apostou na 
estabilidade do serviço 
público.

A primeira chance pintou em 
2008. Havia rumores sobre a 
abertura de um concurso para 
contratação de analistas e 

técnicos administrativos para o 
Tribunal Regional do Trabalho 
de São Paulo. Matriculou-se na 
Central de Concursos e enfiou a 
cara nos livros. “Esse negócio 
de estudar por conta não 
funciona comigo. E, como a 
Central é a maior escola de São 
Paulo, comecei lá”, lembra. Só 
que o resultado não foi tão bom 
quanto esperava: a classificação 
saiu e Javert estava bem atrás na 
fila de espera. “Fiquei em 700 e 
pouco e eram 200 vagas para 
técnico administrativo. Pensei: 
não vou ser chamado nunca”, 
diz.

Continuou os estudos até 
que, para a surpresa dele, o TRT 
o convocou (a fila anda muito 
nos concursos do órgão, veja na 
pág. 6). Em 2011, tomou posse e 
conheceu os benefícios dos 
servidores públicos. “Recebo 

todo mês, no dia certo o 
dinheiro está lá. E, depois do 
estágio probatório, dificilmente 
o cara perde o emprego”, 
comemora. “É uma belíssima 
estabilidade e, por mais que 
mexam na Previdência, sempre 
será estável e relativamente 
bem pago”, completa.

Como técnico administrati-
vo, Javert passou alguns anos 
cuidando de planilhas e 
relatórios. “Eu curto, foi uma 
grande mudança. Mas aprendi 
que aqui dentro o mais impor-
tante é diminuir o volume de 
pendências”, conta. Há dois 
anos e meio voltou a fazer o que 
mais gosta: falar com o público 
no balcão de atendimento do 
TRT. E, entre aulas de filosofia e 
processos do trabalho, Javert 
ainda arruma uns bicos para 
atuar como ator.
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ESTÁGIOS 
&TRAINEES

Entre
Servidores

os Correios inscrevem para 
4.983 vagas de jovem aprendiz. 
As oportunidades são para o 
curso de Assistente Adminis-
trativo, que será oferecido pelo 
Senai. A inscrição seguem até 
29 de maio. É preciso ter entre 
14 e 22 anos completos. A idade 
máxima não se aplica aos can-
didatos com deficiência. 

As demais exigências são: 
estar cursando, no mínimo, 
o nono ano do ensino funda-

mental; ter matrícula e frequ-
ência escolar (caso não tenha 
concluído o nível médio); não 
ter contrato anterior como jo-
vem aprendiz pelos Correios e/
ou mantido vínculo com a em-
presa; e não ter concluído cur-
so de aprendizagem similar ao  
oferecido. 

como fazer : as inscrições 
podem ser feitas pelo site 
www2.correios.com.br até o  
dia 29 de maio.

o Fleury, empresa de seg-
mento de medicina, disponibi-
liza vagas para estudantes com 
formatura entre julho de 2019 e 
julho de 2020. Para concorrer, é 
preciso ter Inglês intermediário 
e conhecimento em Office. 

As áreas são Faturamento, 
Pesquisa e Desenvolvimento, 
Planejamento Financeiro, Co-
mercial, Melhoria Contínua, 
Processos de Atendimento, Ma-
nutenção, TI, Logística, RH, 
Suprimentos, e Negócios Hos-
pitais. 

como fazer : as inscrições 
podem ser feitas pelo site www.
grupofleury.com.br até o dia 10 de 
junho.

CORREIOS  
Oferta de 4.983 vagas em todo o país

GRUPO FLEURY  
Vagas de estágio na Grande SP

*
2,75% 

é a projeÇão para 
o crescimento da 

economia brasileira
para 2018, de acordo 
com o Banco Central 

FIQUE 
DE OLHO

 3,49% 
deve ser o 

aumento da 
inflação, ainda de 

acordo com o banco. 
Para especialistas, 

números devem 
impactar 

positivamente o 
cenário econômico

 3,2 
milhões de 

estudantes já 
foram contratados 

pelo Programa 
Jovem Aprendiz 

desde 2005. Para 
o Ministério do 

Trabalho, número 
representa 

apenas um terço 
das ocupações 

projetadas

o goverNo federal anunciou 
em dezembro de 2017 que lan-
çará um “Banco de Talentos” 
composto por servidores públi-
cos. Mas, em função da inexis-
tência de ferramentas que con-
centrem dados de capacitação 
e qualificação dos servidores, o 
Ministério do Planejamento in-
vestiu em uma ideia que muitos 
não esperavam: usar o currículo 
Lattes dos profissionais do ser-
viço público.

Existe uma visão um tan-
to distorcida sobre o currículo 
Lattes e há quem pense que ele 
seja algo exclusivo para pesqui-
sadores acadêmicos. Embora o 
meio acadêmico seja de fato seu 
maior alvo, não é o único. Jus-
tamente por isso, o governo fe-
deral pretende utilizar o Lattes 
como fundamento para o “Ban-
co de Talentos”. 

Sobre o “Banco” e o Lattes, 
em recente entrevista à Coorde-
nação de Comunicação Social 
do CNPq, o secretário de Ges-
tão de Pessoas do Ministério do 
Planejamento, Augusto Akira 
Chiba, afirmou que trata-se de 
"uma ação que visa à profissio-
nalização da gestão pública, 
aliada a um trabalho de dimen-
sionamento da força de traba-
lho que também vamos iniciar”.

A Plataforma Lattes (visão 
geral aqui: http://lattes.cnpq.
br/) foi colocada em funcio-
namento em 1999 pelo CNPq 
(Conselho Nacional de Desen-

volvimento Científico e Tecno-
lógico). Trata-se de ferramenta 
gratuita e que viabiliza cadastrar 
itens como formação acadêmi-
ca/escolar, experiência profis-
sional, publicações, participa-
ções em concursos públicos e 
muito mais.

O Lattes tem uma tendên-
cia acadêmica, mas permite 
lançar outros dados: se você 
foi ou é sócio de uma empre-
sa, por exemplo, é plenamente 
possível cadastrar esse tipo de 
informação ou outras que não 
sejam necessariamente aca-
dêmicas, mas com relevância 
profissional como um dos cri-
térios possíveis.

Fato é que o servidor público 
federal, além dos tradicionais 
motivos acadêmicos e de quali-
ficação, terá em breve também 
algumas razões profissionais de 
seu legítimo interesse para ca-
dastrar e atualizar seu currículo 
na plataforma Lattes. 

antonio batist é Diretor da escola de Governança em Gestão Pública 
da Universidade Federal Fluminense (EGGP/UFF), Mestre em Adminis-
tração, consultor, professor, empreendedor e servidor público 

O governo federal 
pretende utilizar 
o Lattes como 
fundamento 
para o “Banco de 
Talentos”

antônio batist antoniobatista@id.uff.br

Governo quer currículo
Lattes dos servidores
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ATUALIDADES DIVERSÃO & CULTURA

Kaysar CoNquistou os teles-
pectadores da última edição do 
Big Brother com sua história. Re-
fugiado no Brasil, o sírio fugiu de 
seu país sem conseguir trazer a 
família. A mãe, o pai e os irmãos 
ficaram por lá, em meio à guer-
ra civil, que já dura sete anos e 
matou mais de 400 mil pessoas. 
Mas o que acontece com a Síria?

Há vários fatores. O primeiro 
deles leva o nome de Bashar al-
-Assad, que herdou de seu pai a 
cadeira de presidente, em 2000. 
Em 2011, protestos pró-democra-
cia dominaram parte do Oriente 
Médio (movimento conhecido 
como Primavera Árabe). E os sí-
rios também saíram às ruas para 
pedir a deposição de Assad. Só 
que o ditador respondeu com 

violência, matando e prendendo 
manifestantes. Nascia ali a guer-
ra civil.

Só que Assad foi além. Ciente 
de que terroristas do Estado Islâ-
mico desembarcavam no país, o 
presidente bolou um plano: cha-
mar todos os rebeldes de terroris-
tas da Al-Qaeda. Para provar seu 

ponto, libertou vários terroristas 
presos no país.  E fechou os olhos 
para a chegada de novos extremis-
tas religiosos.

Desde então, a Síria convive 
com tiros vindos de todos os lados: 
do governo, dos rebeldes e de ter-
roristas. As grandes potências e 
os países vizinhos tomam diferen-
tes lados. Os Estados Unidos, nos 
tempos de Barack Obama, culpa-
vam Assad pelo derramamento de 
sangue. Donald Trump começou 
a gestão com outro objetivo – der-
rubar o EI com a ajuda de Assad –, 
mas mudou o discurso em abril, 
quando o governo sírio foi acusado 
de atacar os rebeldes com armas 
químicas. Do outro lado, Rússia e 
Irã defendem Assad. Nessa guerra 
quem perde mesmo são os civis.

 400
mil sírios mortos 
em sete anos

documentário
Capacetes Brancos
vencedor do Oscar de 
melhor documentário 
em curta-metragem 
em 2017, o filme mostra 
o trabalho da Defesa 
Civil Síria – um grupo de 
voluntários que resgata 
dos escombros pessoas 
feridas após ataques 
aéreos. Disponível na 
Netflix.

leitura
Eu Venho de Alepo
Joude Jassouma abandonou a 
Síria junto com sua filha (Zai-
ne) e esposa (Aya). Ele conta 
como atravessou o mar Egeu 
em um bote inflável, passou 
por Istambul e chegou a um 
dos campos de refugiados 
em Leros, uma ilha grega, até 
conseguir asilo na França.

Por que a Síria está em guerra?



 INSCRIÇÕES ABERTAS  

Provas para 
o TRT/SP 
acontecem 
em julho
Órgão oferece 320 
vagas para cargos de 
analistas e técnicos

o tribuNal regioNal do 
Trabalho da 2ª Região de São 
Paulo encerrou nesta quarta-fei-
ra, dia 23 de maio, as inscrições 
de seu novo concurso público, 
que terá validade de dois anos, 
prorrogável por mais dois. Serão 
139 vagas para analistas e 181 
para a técnicos e mais oportuni-
dades para formação de cadas-
tro reserva.

Independentemente do nú-
mero de vagas, o TRT de São 

ÓrgÃO TRT/SP

eScOlaridade  
Médio e superior

remuneraçÃO  
de R$ 7 mil a R$ 15 mil

Paulo realiza muitas contra-
tações em seus concursos. O 
último concurso, realizado em 
2013, contou com uma oferta 
inicial de 329 vagas. Até o mo-
mento, 1.639 candidatos foram 
convocados.

A remuneração para téc-
nicos, que exige apenas ensi-
no médio ou técnico, chega a  
R$ 7.592,53. Analistas recebem 
até R$ 11.890,82 e, na especiali-
dade Oficial de Justiça, o valor é 
de R$ 15.164. Só quem terminou 
o ensino superior pode concor-
rer aos cargos de analistas.

O TRT 2 é responsável por 
cuidar dos problemas trabalhis-
tas de mais de 40 cidades do Es-
tado, entre elas a capital.

PROVAS
as provas objetiva e discursi-
va acontecem no dia 22 de julho, 
em São Paulo. Para o cargo de 
técnico – especialidade seguran-
ça –  ainda serão aplicados testes 
prático e físico, em datas a serem 
definidas.

A prova objetiva contará 
com 60 questões para técnico 
e 70 para analista, sobre Por-
tuguês, Matemática e Lógica, 
Informática, Noções sobre Di-
reitos das Pessoas com Defi-
ciência, Legislação e Ética no 
Serviço Público e Conhecimen-
tos Específicos. A prova discur-
siva será composta de uma re-
dação, que deverá conter entre 
20 e 30 linhas.

fc Vamos ao que interes-
sa: o TRT convoca mesmo 
muita gente?
cs Sim, tem uma tradição 
em convocar muitas pesso-
as, sempre na faixa de 800 a 
900 para técnicos. Em 2008, 
chamaram 2 mil pessoas! 
Do último concurso, que 
aconteceu em 2013, já foram 
960 convocações. Analista 
chama menos, mas também 
é um número alto – foram 
nove vagas em 2013 e já cha-
maram cerca de 90 pessoas.

fc Por que roda tanto?
cs Os candidatos passam 
em vários concursos, aí 
assumem o cargo, mas 
pedem exoneração depois. 
São varas do trabalho espa-
lhadas pelo Estado inteiro 
de São Paulo e são muitas 
áreas da Justiça do Trabalho. 
Então, consequentemente 
precisa de muita gente para 
trabalhar. E ainda há cargos 
vagos por causa de aposen-
tadorias.

fc Qual a principal diferen-
ça entre os dois cargos?
cs Um técnico faz a parte 
mais braçal. Por exemplo: se 
trabalha na área de arquivos, 
é responsável por guardar 
e conservar documentos e 
processos. É como se fosse 
um auxiliar de escritório. Já 
os analistas administrativos 
fazem análise de relatórios. É 
um trabalho mais de apoio e 
suporte ao Judiciário.

Cristiano Silva, professor 
da Central de Concursos, 
conta sobre os cargos do 
TRT e a alta rotatividade 
da fila de espera

  ENTREVISTA  

A fila anda

  EXPECTATIVA  

Agora vai: MPU espera publicar 
edital no segundo semestre

o miNistério Público da 
União conta com a realização de 
novo concurso público até o final 
de 2018. Em entrevista à Folha 
Dirigida, Alexandre Cama-
nho, secretário-geral do MPU, 
afirmou que o órgão deve abrir 
vagas para analistas, técnicos 
administrativos e técnicos de se-
gurança. Mas ainda não se sabe 
quantas vagas serão ofertadas.

No ano passado, o MPU en-

ÓrgÃO MPU

eScOlaridade  
Médio e superior

remuneraçÃO  
de R$ 7 mil a R$ 11 mil

caminhou o projeto do concur-
so para as organizadoras inte-
ressadas (FGV, FCC e CESPE/
UnB) e a expectativa era de que 
o edital saísse, no mais tardar, 
nos primeiros meses de 2018. 
Mas o Governo Federal aprovou 
uma Emedenda Constitucional 
e cortou os gastos dos órgãos 
públicos – e foi preciso cancelar 
o concurso de 2017 do MPU.

Agora, no entanto, com um 

alto déficit no quadro de funcio-
nários, principalmente nos car-
gos técnicos da área administra-
tiva, o MPU avalia os custos do 
processo seletivo e negocia com 
o Tribunal de Contas da União a 
realização de novo certame.

Para concorrer aos cargos de 
analistas, os candidatos preci-
sam ter nível superior comple-
to. Já as carreiras de técnicos 
exigem apenas ensino médio 
completo. As remunerações são 
de R$ 11.916, para analistas, e 
R$ R$ 7.618 e R$ 8.676, para 
técnicos administrativo e de se-
gurança, respectivamente.

 

R$11.916
é o valor da 
remuneraÇão  
para analistas
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OS CARGOS
Veja quais são as oportunidades 
imediatas oferecidas pelo TRT

técnico judiciário

analista judiciário

144

53

54

27

35

1

1

Área administrativa

Área judiciária

Área administrativa

Oficial de Justiça Avaliador Federal

Segurança

TO
TA

L 
D

E 
VA

G
A

S:
 18

1
TO

TA
L 

D
E 

VA
G

A
S:

 13
9

Telefonia

Tecnologia da Informação

5

Áreas especializadas
TI, História, Serviço Social,  
Biblioteconomia e Contabilidade
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 INSCRIÇÕES ABERTAS  

Polícia Civil-SP publica 
últimos editais para cargos 
de nível médio
Órgão busca 400 novos agentes policiais e 200 auxiliares de 
papiloscopista. Remunerações iniciais de R$ 3,5 mil

A  POLÍCIA CIVIL  de São Pau-
lo lançou os últimos dois editais 
do seu novo concurso público. As 
vagas exigem apenas ensino mé-
dio – serão 400 oportunidades 
para agentes policiais e 200 para 
auxiliares de papiloscopista. As 
remunerações iniciais são de R$ 
3.596,98 para os dois cargos.

As inscrições já estão aber-
tas e se estendem até o dia 8 de 
junho, exclusivamente pelo site 
da Fundação Vunesp. Interes-
sados precisam ter Carteira Na-
cional de Habilitação a partir 
da categoria “B” para auxiliar 
de papiloscopista e “D” para 
agente policial. O valor da taxa 
de participação é de R$ 56,50.

Com duração de 4 horas, a pri-
meira etapa do processo seletivo 
para os dois cargos será composta 
por uma prova objetiva, com 80 
questões de múltipla escolha, que 
será aplicada no dia 8 de julho. Se 
aprovados, os candidatos passam 

ÓrgÃO Polícia Civil

eScOlaridade Médio e superior

remuneraçÃO de R$ 3,5 mil a  
R$ 10,5 mil

Carlos Mollica, 
professor de Direito 
Penal, Processo Penal, 
Criminologia e Direitos 
Humanos, conta suas 
experiências e dá dicas 
para a prova

  DEPOIMENTO  

“Você deve estar 
ansioso e com 
medo de falhar. 
Eu também já 
passei por isso”

Fui aprovado no concur-
so da Polícia Civil em 1999 e 
apesar de ser um tempo dife-
rente, exigia-se bem menos 
do candidato, sei exatamente 
como vocês estão se sentindo. 
A ansiedade, o medo de falhar, 
a dúvida, a impressão de não 
estar aprendendo nada – tudo 
isso já me perturbou também. 
É normal! Vocês estão no ca-
minho certo e, em breve, esta-
rão nas Delegacias, prestando 
um bom serviço.

Eu gostaria de dar alguns 
conselhos a respeito de como 

devem se portar a partir de ago-
ra. Façam muitos exercícios! 
Descubram qual a alternativa 
certa, qual a errada e por quê.

Em Penal, não deixe de ver 
(várias e várias vezes) os cri-
mes cometidos por funcioná-
rios públicos. Também não se 
esqueça da principal diferença 
entre Crime e Contravenção 
(é a pena!). Em Processo Pe-
nal, preocupe-se com as provas 
apresentadas no processo – as 
perícias (ou a impossibilidade). 

A criminologia também é 
uma matéria superimportan-

te. Foque-se em vitimologia e 
preste atenção nos objetos (cri-
me, criminoso, vítima e contro-
le social).

E, por último, mas não me-
nos importante, os Direitos 
Humanos. Estude a evolução 
dos direitos humanos na histó-
ria, seus principais momentos 
e documentos, a influência na 
Constituição e os tratados in-
ternacionais.

Vou parando por aqui, ou me 
empolgo e ficamos de papo até 
o dia da prova. E vocês preci-
sam estudar. Corram atrás!

AGENTE DE POLÍCIA
Dá os primeiros passos 
na tarefa policial – aten-
de às ocorrências, inter-
roga suspeitos, cumpre 
mandados, efetua prisões
remuneraÇão   
R$ 3.596,98

AUXILIAR DE 
PAPILOSCOPISTA
Prepara materiais para 
coleta de impressões, 
toma digitais das pessoas 
identificadas ou de cadá-
veres desconhecidos  
remuneraÇão   
R$ 3.596,98

DELEGADO
Media conflitos e 
toma as decisões fi-
nais em investigações, 
além de ser gestor 
remuneraÇão 
R$10.579,71

PAPILOSCOPISTA
Responsável por coletar, 
armazenar e analisar 
impressões digitais nas 
cenas de crime
remuneraÇão 
R$ 4.281,50

INVESTIGADOR
Realiza policiamento pre-
ventivo, cuida das inves-
tigações, realiza prisões 
e apreensões, escolta 
presos 
remuneraÇão 
R$ 4.435,62

AGENTE DE 
TELECOMUNICAÇÕES
Cuida da transmissão ou 
recepção de informações 
feitas por meio de serviços de 
telecomunicações  
remuneraÇão  R$ 4.281,50

ESCRIVÃO
É quem cuida da papelada 
- registra boletins digitais 
de ocorrência, inquéritos e 
outros processos
remuneraÇão  R$ 4.435,62

Atribuições 
dos cargos

2.750
total de vagas 

disponíveis

800
vagaS

600
vagaS

400
vagaS300

vagaS
200
vagaS

200
vagaS

250
vagaS

por uma investigação social para 
comprovar a idoneidade.

OUTRAS VAGAS
a políCia Civil já havia publica-
do outros editais de concurso para 
as seguintes carreiras: 250 vagas 
para delegado, 800 para escrivão 
e 600 para investigador (os três 
cargos exigem nível superior), 
além de 300 vagas para agente 
de telecomunicações e 200 para 
papiloscopista, cargos que pedem 
ensino médio completo. Desses 
todos, apenas as seleções para 
cargos de nível médio continuam 
com inscrições abertas.

As participações na seleção 
para as carreiras de agente de te-
lecomunicações e papiloscopista 
podem ser garantidas até 1º de 
junho, também pelo site da Vu-
nesp, com a prova objetiva sendo 
aplicada no dia 1º de julho. Além 
do ensino médio, para concorrer 
a uma das vagas é necessário 
CNH a partir da categoria B. A 
remuneração inicial para os dois 
cargos é de R$ 4.281,50.

Ao todo, o concurso da Polí-
cia Civil de São Paulo vai ofere-
cer 2.750 vagas.
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o CoNCurso para o Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) é um dos mais aguarda-
dos na esfera federal. Com défi-
cit de mais de 16 mil servidores 
em todo o país, a necessidade de 
abertura de uma nova seleção 
para técnico, analista e perito 
médico é urgente. 

Por isso, a autarquia já enca-
minhou ao Ministério do Planeja-
mento um pedido de um concur-
so para, pelo menos, 7.580 vagas. 
A expectativa é que a autorização 
seja dada em breve, sobretudo 
porque o INSS entrou na lista 
das prioridades do Ministério do 
Planejamento. Foram solicitadas 
3.941 vagas de técnico (nível mé-
dio; R$5.344,87), 1.493 de analis-
ta (nível superior em áreas ainda 
não informadas; R$7.954,09) e 
2.146 para perito médico (gradu-
ado em Medicina; R$10.616,14). 
Todos os valores já contam com 
o auxílio-alimentação de R$458.

Além da carência de 16 mil 
servidores, cerca de 20 mil ser-
vidores estão em condições de se 
aposentar, o que torna o concur-
so praticamente inevitável, caso 
contrário, o INSS poderá entrar 
em colapso. 

Devido à gravidade do quadro 
de pessoal do INSS, muitos sin-

dicalistas e especialistas na área 
acreditam que o Ministério do 
Planejamento deverá autorizar 
a abertura de uma nova seleção 
ainda este ano, após o término 
do prazo de validade do certame 
passado (aberto em 2015), que 
ocorrerá em agosto.

Como a carência de pesso-
al é em agências de todo o país, 
o INSS deverá contemplar com 
vagas todos os estados, caso o 
concurso seja mesmo autorizado. 
Pela grandeza do estado, espera-
-se uma oferta expressiva para as 
agências de São Paulo. A orien-
tação de especialistas é para que 
os futuros candidatos iniciem o 
quanto antes do estudos, toman-
do como base o programa do con-
curso anterior. 

Além da abertura de um 
novo concurso, o INSS pediu ao 
Ministério do Planejamento a 
chamada de 8.968 excedentes 
do concurso de 2015, sendo 7.874 
técnicos e  619 analistas. Soman-
do esse quantitativo às 7.580 va-
gas para uma nova seleção, o ob-
jetivo do INSS é contratar 16.548 
servidores.

  EXPECTATIVA  

INSS: concurso em
pauta para 7.580 vagas

 
ÓrgÃO INSS

eScOlaridade Médio e Superior

remuneraçÃO de R$5.344,87 a 
R$10.616,14

josé roberto lima  é professor de Direito, delegado federal e autor do 
livro “Como passei em 15 concursos”.

 

R$5.344 
é a remuneraÇão  
para técnico do 
inss

Colunista
Convidado
josé roberto lima roberto.rvl@ig.com.br

Concurso: sonho 
que vira pesadelo

 16 MIL
é a atual 
carência de 

servidores nas 
agências da 

Previdência Social 
de todo o país

 20 MIL 
é o número

 de servidores do 
INSS em condições 

de se aposentar 
a curto prazo

 16.548  
é o número

 de servidores que 
o INSS pretende 

contratar por meio 
de novo concurso 

e convocação 
de aprovados da 
seleção de 2015

*FIQUE 
DE OLHO

passar Num concurso é o so-
nho de muitas pessoas. Mas, de 
tanto sonhar, acabam sofrendo 
com pesadelos. Refiro-me aos 
candidatos que planejam fazer 
a matrícula numa escola prepa-
ratória, planejam iniciar as aulas 
na próxima segunda-feira, pla-
nejam estudar todas as noites, 
planejam reorganizar o tempo, 
planejam... planejam... plane-
jam... apenas planejam.

Esta semana eu tive um im-
previsto – dizem para si mesmos. 
Afinal, eu não poderia perder a 
oportunidade de conhecer mais 
uma cidade litorânea. Mas na 
próxima segunda-feira eu come-
ço firme nos estudos. Na semana 
seguinte, os planos são novamen-
te adiados. E, quando o candida-
to assusta, faltam três semanas 
para a prova. Começa então a 
correria e o sentimento de culpa: 
“eu deveria ter estudado mais”.

Então, em poucos dias, o 
candidato quer aprender tudo 
que não estudou durante vários 
meses. Na ânsia de recuperar o 
tempo perdido ele passa a noite 
inteira lendo as apostilas. Sabe o 
que conseguirá aprender? Nada 
ou quase nada.

Para transformar o sonho de 
aprovação em realidade o pri-
meiro passo é executar o que é 
planejado. Se você não dispõe 
de muito tempo, não se lamente 
na inútil comparação com quem 
parece ter melhores condições 
de vida. Por mais ocupado que 
você seja, disponibilize ao me-

nos uma ou duas horas para es-
tudar todos os dias. Mantenha o 
ritmo durante vários meses. 

Enquanto isso, eis por que 
algumas pessoas abastadas não 
conseguem passar: os sonhos 
delas são dispendiosos. Expli-
co: após pagar pela inscrição no 
concurso, compram itens como 
lápis, borracha, caneta, cader-
nos e mochilas, todos de marcas 
famosas. O objetivo é impres-
sionar a si mesmos, a família ou 
algum vizinho, como se isso ga-
rantisse o aprendizado. Depois 
de brincar com o material por 
alguns dias, desistem diante da 
primeira dificuldade.

Enfim, o caminho do suces-
so passa pelo sonho. Nas pa-
lavras de Mario Lago, sonhar 
é tão importante que “se não 
fosse o sonho, não teríamos in-
ventado nem a roda”. Mas quem 
sonha, sonha, sonha - apenas 
sonha - transforma seus sonhos 
em pesadelos.

Para transformar 
o sonho de 
aprovação em 
realidade o 
primeiro passo é 
executar o que  
é planejado
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FICHA DE 
EXERCÍCIOS

Direito 
Adminis-
trativo
FOLHA DIRIGIDA 
publica abai-
xo questões de 
Direito Adminis-
trativo, disciplina 
que costuma ser 
cobrada em quase 
todos os concursos 
públicos. Resolva 
o exercício com 
atenção. Ao final, 
confira o gabarito, 
que está comenta-
do por especialis-
ta na área.

1
 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 obrigações aos admi-
nistrados ou a is própria. Esta 
é a definição correspondente 
a de

(a) fato administrativo
(b) fato da administração
(c) ato jurídico
(d) ato administrativo
(e) ato da administração

gabarito  D. Análise da questão: 
O conceito de ato administrativo é 
fundamentalmente o mesmo do 
ato jurídico, sendo este o gênero de 
que aquele é espécie, do qual se 
diferencia como um categoria 
informada pela finalidade pública. 
O conceito acima apresentado, na 
pergunta, é o ato administrativo 
propriamente dito, isto é, aquele 
que se forma com a vontade única 
da administração, através do uso 
de sua supremacia do Poder 
Publico, contendo manifestação de 
vontade apta a produzir efeitos 
jurídicos para os administrados, 
para a própria administração ou 
para seus servidores, provido de 
agente competente, com finalidade 
pública e revestido de forma legal.

2
 De acordo com a clas-
sificação dos agentes 

públicos em razão das suas 
atribuições e responsabilida-
des, os servidores públicos 
são considerados agentes

(a) honoríficos
(b) políticos
(c) credenciados
(d) administrativos
(e) delegados

gabarito  D. Análise da questão: 
Os servidores públicos são 
considerados agentes administra-
tivos em razão de suas atribuições 
e responsabilidades.

3
 Servidor Público, demi-
tido mediante processo 

administrativo, consegue 
judicialmente anular o ato de 
demissão. Nessa hipótese, o 

seu retorno ao serviço ativo 
decorre de
(a) reintegração;
(b) reversão;
(c) aproveitamento;
(d) recondução;
(e) provimento originário.

gabarito  A. Análise da questão: 
O servidor público ilegalmente 
demitido retornará ao serviço 
público através da reintegração.

4
 A prerrogativa conferida 
à Administração Públi-

ca de editar atos gerais para 
complementar as leis e per-
mitir a sua efetiva aplicação é 
denominada poder

(a) Regulamentar 
(b) Discricionário
(c) Vinculado
(d) Hierárquico
(e) Disciplinar.

gabarito  A. Análise da questão: 
Poder Regulamentar é o Poder 
que tem a administração pública 
para complementar normas 
emanadas pelo Poder Legislativo.

5
 Assinale a alternativa 
incorreta :

(a) a competência não pode 
ser objeto de delegação ou de 
avocação
(b) Ocorre desvio de poder 
quando o Estado desapropria 
um imóvel com o fim de preju-
dicar determinada pessoa 
(c) O que se exige, a principio, 
do ato administrativo é a forma 
escrita
(d) O mérito administrativo 
não está sujeito à apreciação 
judicial 
(e) Pressuposto de fato corres-
ponde ao conjunto de situações 
que levam a Administração a 
praticar o ato administrativo

gabarito  A. Análise da questão: 
Baseando-se na lei 9.784/99 no 
seu art. 11 que diz: “A competên-
cia é irrenunciável e se exerce 
pelos órgãos administrativos a 
que foi atribuída como própria, 
salvo os casos de delegação e 
avocação legalmente admitidos”. 

6
 Nos atos administrativos 
que afetam o interesse 

individual do administrado, a 
motivação mostra-se

(a) desnecessária
(b) facultativa 
(c) obrigatória 
(d) depende da natureza  
do ato administrativo
(e) NRA

gabarito  C. Análise da questão: 
Determina o artigo 37, II da 
CRRB/88 que como regra todo 
ato administrativo deverá ser 
obrigatoriamente motivado, a 
única exceção são os cargo de 
livre nomeação e livre exoneração.

7
 O ato administrativo, 
como emanação do 

poder público, apresenta 
determinados atributos que 
o distingue do ato jurídico do 
direto privado. Estes atribu-
tos são

(a) competência, finalidade, 
forma, motivo e objeto
(b) presunção de legitimidade, 
imperatividade e auto-executo-
riedade
(c) legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e 
eficiência
(d) legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdade, publici-
dade e probidade administrativa
(e) finalidade, legalidade e 
legitimidade

ANÁLISE DA QUESTÃO Sendo o ato 
administrativo espécie de ato 
jurídico, com emanação do 
Poder Público, apresenta 
determinados atributos que o 
distinguem do ato jurídico de 
direito privado, ou seja, impõe-
-lhe características próprias e 
condições peculiares de 
atuação, permitindo-nos afirmar 
que os ato administrativos 
submetem-se a um regime 
jurídico administrativo ou a um 
regime jurídico de direito 
público, onde o Estado assume 
uma posição de supremacia 
sobre o particular. Os atributos 
propostas pela maior parte dos 
autores são : presunção de 
legitimidade, imperatividade e 
auto-executoriedade.

8
 Enquanto não decreta a 
nulidade de ato adminis-

trativo, pela própria Adminis-
tração ou pelo judiciário, ele 
produzirá efeitos e será tido 
como válido e operante. Esta é 
uma das conseqüências da (o)

(a) auto-executoriedade
(b) imperatividade
(c) presunção de legitimidade
(d) legalidade
(e) moralidade

ANÁLISE DA QUESTÃO como 
conseqüência da presunção de 
legitimidade, temos que, 
enquanto não decretada a 
invalidade do ato administrativo 
pela própria Administração ou 
pelo Judiciário, ele produzirá 
efeitos e será tido como válido e 
operante, mesmo que argüidos 
de vícios ou defeitos que o levam 
à invalidade. Outro efeito da 
presunção de legitimidade é o 
fato de o Judiciário não poder 
apreciar ex officio a validade do 
ato, cuja nulidade somente pode 
ser decretada pelo judiciário a 
pedido da pessoa interessada. 
Ainda como conseqüência da 
presunção de legitimidade, 
segundo Hely Lopes Meirelles, 
temos a transferência do ônus da 
prova de invalidade do ato 
administrativo para quem a 
ivoca.

9
 A prerrogativa confe-
rida à Administração 

Pública de editar atos gerais 
para complementar as leis e 
permitir a sua efetiva aplica-
ção é denominada poder

(a) conveniência
(b) oportunidade
(c) auto-executoriedade
(d) imperatividade
(e) presunção de legitimidade

ANÁLISE DA QUESTÃO  Atos 
administrativos nascem com a 
presunção de legitimidade, esta 
decorrente do princípio da 
legalidade da Administração, 
que, nos Estados de Direito, 
informa toda a atuação governa-
mental. Na verdade, se não 
existisse tal presunção, toda 
atividade administrativa poderia 
ser questionável, obstaculizando 
o cumprimento dos fins públicos 
ao antepor o interesse individual 
ao interesse público.
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PASSO A PASSO

Atendo aos requisitos mí-
nimos necessários?
Cada concurso exige requi-
sitos específicos de seus 
candidatos. Atente para o 
nível de escolaridade exigi-
do: cargos técnicos costu-
mam solicitar formação de 
nível médio enquanto cargos 
de analista, nível superior. 
Concursos mais específicos 
como de carreiras policiais 
podem exigir altura mínima 
e adotar um limite de idade.

A remuneração é adequa-
da às minhas necessida-
des?
Não adianta se preparar 
com tanto afinco para, ao 
final, receber uma remune-
ração que não atenda ao seu 
padrão de vida desejado.

As atribuições do cargo 
são compatíveis com mi-
nha personalidade?
Procure entender o que o 
servidor que ocupa aquele 
cargo faz em seu dia a dia. 
Há carreiras para todos os 
gostos no setor público. 
Por exemplo, se trabalho de 
escritório não é a sua área, 
você pode se tornar oficial 
de justiça ou fiscal. Se gosta 
de adrenalina, procure um 
cargo na polícia.

Em todos os casos procu-
re iniciar a sua preparação 
com muita antecedência 
para garantir sua aprovação. 
Sucesso!

Qual concurso é mais 
interessante para mim?

gabriel henrique Coach de carreira e professor da Central de Concursos

Conselho de
Especialista
Gabriel Henrique

o CoNCurso público é um ca-
minho acessível e meritocrático 
para uma carreira de sucesso. 
Qualquer pessoa, com determi-
nação, organização e apoio de 
bons professores pode ser apro-
vada em concursos públicos que 
oferecem remunerações altíssi-
mas e a tal da estabilidade. 

Grande diferencial da carreira 
pública, a estabilidade significa a 
tranquilidade de não ser demiti-
do, de permanecer, se assim o de-
sejar, para o resto de sua vida na-
quele cargo. Ela é extremamente 
importante na vida de qualquer 
um, mas é apenas o meio para ou-
tro fim. Afinal, o objetivo final de 
todos nós não é ser estável, mas, 
sim, ser feliz. 

Considerando essa perspec-
tiva, é importantíssimo analisar 
de antemão se o concurso para 
o qual você deseja se preparar é 
adequado para o seu perfil. Preste 
atenção nos seguintes fatores:

Qualquer 
pessoa, com 
determinação, 
organização e 
apoio de bons 
professores pode 
ser aprovada 
em concursos 
públicos

1 alimentos 
certos Não fique 
muito tempo em 
jejum. Mas coma os 
alimentos corretos: 
queijos, bebidas 
alcoólicas, cafeína, 
e frutas cítricas 
desencadeiam a 
doença.

2 tenha um 
bom sono! 
Excesso e falta de 
sono afetam as 
atividades do seu 
cérebro. Tenha 
uma rotina sau-
dável - oito horas, 
no máximo, são 
suficientes. 

5 não abuse dos 
remédios Se sua en-
xaqueca for recorrente, 
procure um médico. Uso 
excessivo de medica-
mentos torna o efeito 
dele ineficaz e, pior, 
podem mascarar qual é 
o tipo de cefaleia.

Como evitar enxaquecas
Cerca de 15% dos brasileiros sofrem com intensas e recorrentes dores de 
cabeça. Saiba como fugir dos gatilhos que despertam a doença

4 faÇa exercícios 
físicos Mas não muito. O 
excesso de atividades pesa-
das, como levantamento de 
peso, e mesmo uma mara-
tona sem preparo adequa-
do, pode causar mal-estar. 
Faça caminhadas, alonga-
mento, pilates, etc.

3 mantenha 
o equilíbrio Es-
tresse e ansiedade 
são os maiores 
causadores de en-
xaquecas. E não 
adianta relaxar só 
às vezes – mudan-
ças na produção 
dos hormônios de 
estresse cau-
sam dilatações 
bruscas nas veias. 
E isso pode ser 
um gatilho da 
enxaqueca. Por 
isso, mantenha o 
equilíbrio. 
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se o concurso tiver 
vagas em várias 
cidades, como escolho 
em qual lugar 
trabalhar?
tudo depende da sua classificação e do 
edital. Geralmente a banca organizadora 
coloca a opção de escolher a cidade na 
hora da inscrição. Então fique atento quan-
do enviar seus dados. Caso não esteja claro 
durante a inscrição ou no edital, entre em 
contato com a banca e verifique se existe 
outra forma de registrar a cidade em que 
você deseja trabalhar. Mas cada caso é um 
caso. O edital do Tribunal Regional do Tra-
balho, por exemplo, informou que não há 
possibilidade de escolher onde trabalhar.

Para dominar 
a língua 
portuguesa
se você quiser mesmo virar um 
servidor público, não dá para 
fugir das provas de gramática, e 
muito menos cometer erros de 
ortografia nas redações de con-
cursos. Para evitar vacilos como 
esse, tire todas suas dúvidas com 
o aplicativo VOLP (Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portugue-
sa) antes das provas. Criado pela 
Academia Brasileira de Letras, o 
app mostra a grafia correta das 
palavras e ainda indica a classe 
de cada expressão. A ideia de 
criar a ferramenta surgiu por 
causa do espaço virtual “ABL 
Responde” – eram tantas dúvidas 
que a Academia decidiu lançar o 
aplicativo, com 381 mil verbetes, 
conforme o Acordo Ortográfico.

TECH

Volp 
App para aprender 
Português

disponível para  
Android e iOS.

DÚVIDA  
DO LEITOR

MANDE SUA 
PERGUNTA! 
ESCREVA PARA: 
duvidas@
centraldeconcursos.
com.br
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em abril, o Ministério do Planejamento autorizou 
a abertura de concurso público com 500 vagas para 
a Polícia Federal. As vagas serão assim distribuídas: 
180 para agente, 150 para delegado, 80 para escrivão, 
60 para perito criminal e 30 para papiloscopista. As 
remunerações são de R$ 12.441 para agente, escrivão 
e papiloscopista e R$ 23.130 para delegado e perito.

Falta agora a liberação do concurso para Polícia 
Rodoviária Federal. Raul Jungmann, ministro da Se-
gurança Pública, liberou a contratação de 500 novos 
policiais rodoviários federais. É necessário ter curso 
superior e habilitação na categoria B ou superior. A 
remuneração é de R$ 9.931. Há expectativas ain-
da de serem abertas 1,5 mil novas vagas para a área 
administrativa – mas é necessário criar essas vagas, 
pois um decreto de lei extinguiu os cargos vagos.

 AUTORIZADO  

Polícia Rodoviária 
Federal e Polícia 
Federal esperam 
por 2,5 mil vagas

  EXPECTATIVA  

Receita Federal 
prevê concurso 
emergencial 
em eveNto no Sindicato dos 
Analistas Tributários, Antônio 
Márcio de Oliveira Aguiar, 
coordenador-geral da  Receita 
Federal, anunciou que há uma 
promessa do Ministério do 
Planejamento para um concurso 
emergencial ainda no segundo 
semestre deste ano. De acordo 
com as informações, serão 700 
vagas para auditores-fiscais, 
1.453 para analistas-tributários e 
1.200 para a área administrati-
va. A expectativa é de que em 
2019 seja realizado ainda outro 
concurso, com 2,3 mil vagas. As 
carreiras exigem nível superior 
completo e as remunerações são 
de R$ 20.123 para auditores e R$ 
11.639 para analistas.

ÓrgÃO  
Receita 
Federal

eScOlari-
dade  
Nível 

superior

remune-
raçÃO  

R$ 11 mil a   
R$ 20 mil 

ÓrgÃO 
Polícia 

Federal

eScOlari-
dade  

 Superior

remunera-
çÃO  

de R$ 12 mil 
a R$ 23 mil

ÓrgÃO 
Polícia 

Rodoviária 
Federal 

eScOlari-
dade 

Superior

remunera-
çÃO R$ 9.931


