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Autonomia já!
Há muito se discute, se fala, se pro-
mete, mas, entra governo, sai go-
verno, e a tão necessária autono-
mia do Banco Central não sai do
papel, não sai do discurso políti-
co/eleitoreiro. Será que alguém, em
sã consciência, ainda duvida da
importância dessa medida? Quan-
to tempo mais ainda vamos ter de
ficar ouvindo blá-blá-blá a respei-
to desse assunto? Página 6

Prefeituras do Rio, Niterói, Duque de Caxias, Resende, entre outras, programam concursos para diversos cargos e de várias
escolaridades, com remunerações de até R$2.796 para nível médio. Piraí, por exemplo, já divulgou edital e recebe inscrições. PÁGINAS 10

RIO DE JANEIRO, BAIXADA E OUTRAS LOCALIDADES

RJ: 2.068 VAGAS NO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

1º, 2º E 3º GRAUS

EsPCEx inscreve
para 445 vagas.
Só 2º grau
Escola Preparatória de Cadetes do
Exército (EsPCEx) recebe inscri-
ções em seu concurso de admis-
são para 445 vagas. Interessados
devem ter nível médio completo.
Homens e mulheres podem par-
ticipar da disputa. 

Saiu concurso
para Educação
Indígena
Secretaria Estadual de Educação
do Rio realiza seleção para o ma-
gistério. São 38 vagas para con-
tratação temporária de professor
indígena. As oportunidades são
para Angra dos Reis. 

A abertura de concurso para o INSS torna-se cada vez mais inevitável. Apenas nos primeiros três meses do ano, 1.001
servidores deixaram a autaquia. Milhares de aposentadorias estão previstas. INSS quer abrir 3.941 vagas de técnico. PÁGINA 3

INSS: 3.941 VAGAS
PARA TÉCNICO. 2º GRAU

APOSENTADORIAS DEVEM ACELERAR CONCURSO

PRF já trabalha na escolha
da organizadora. R$9.931

Enquanto espera a publicação da portaria do Ministério do Planejamento autorizando o concurso para 500 vagas, a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) informou que já trabalha na escolha da organizadora. Saiba quais instituições já encaminharam propostas. PÁGINA 6

RJ: 442 vagas só até o dia 3
Seguem abertas até o dia 3 de junho as inscrições do concurso para o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro (CRF-RJ),
autarquia federal. São oferecidas 442 vagas temporárias, sendo 22 imediatas e 420 em cadastro. Níveis médio e superior. PÁGINA 10

TRT-RJ: resolva novo teste
FOLHA DIRIGIDA publica nesta edição teste de Português para ajudar na preparação dos candidatos do concurso para técnico e
analista judiciários do TRT-RJ. O Instituto AOCP (organizador) já liberou os cartões de inscrição, que informam locais de prova. PÁGINA 8

EM 3 MESES, INSS PERDEU MIL SERVIDORES

Iphan: 411 vagas
autorizadas. Até
R$5.493 mensais
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan) divul-
gará em breve edital do concurso
para 411 vagas em cargos dos
níveis médio e superior, com re-
munerações iniciais de R$3.877
e R$5.493 mensais. 

Polícia Federal: Cespe/UnB escolhido como
organizador do concurso. Edital em junho

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) informou que recebeu informações da Polícia Federal (PF) garantindo que o Cespe/UnB foi
escolhido como organizador do concurso para agente, escrivão, papiloscopista, delegado e perito. Oficialização deve ocorrer nos próximos dias. Página 7
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Receita Federal sofre com
greves e déficit de pessoal

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA| Órgão espera sinal verde para abertura de concurso

Foram pedidas 630
vagas de auditores-
fiscais e 1.453 de
analista-tribuitário

IFRJ oferece 731 vagas
em vários cursos técnicos

NNNNNÍVEL MÉDIOÍVEL MÉDIOÍVEL MÉDIOÍVEL MÉDIOÍVEL MÉDIO| Atendimento até o dia 1º de julho

Vagas para o Rio,
Belford Roxo, Caxias,
Niterói e
outras cidades

MPU: maior déficit de
pessoal é no MPF e MPT

NNNNNOOOOOVVVVVOOOOO    CONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSO| Vagas para os níveis médio e superior

De acordo com
o cargo escolhido,
vencimentos iniciais
chegam a R$11.916

Apenas em 2017 a Receital Federal perdeu 276 auditores

A Receita Federal não vive um
bom momento. Mesmo com
pedido de 2.083 vagas para um
novo concurso, o edital segue sem
previsão. Além disso, os analistas-
tributários comunicam uma nova
greve, cobrando o cumprimento
integral do acordo salarial da ca-
tegoria, que foi assinado com o
governo em março de 2016.

De acordo com a categoria, os
analistas-tributários ampliarão a
greve nas próximas duas semanas.
Serão cinco dias de paralisação,
no período de 21 a 25 de maio e
de 28 de maio a 1º de junho.

Nesses dez dias, cerca de 7 mil
analistas-tributários, que exer-
cem funções essenciais para o
estado, irão paralisar suas ativi-
dades para exigir o cumprimento
integral do acordo salarial da
categoria.

Segundo o Sindicato Nacio-
nal dos Analistas-Tributários da
Receita Federal (Sindireceita),
com o acirramento, os analis-
tas-tributários chegam ao tercei-
ro mês de movimento, com
quase 30 dias de paralisações das
atividades, suspendendo diver-

O Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro (IFRJ) iniciou o pro-
cesso seletivo para preenchi-
mento de 731 vagas para o cur-
so de Educação Profissional Téc-
nica de Nível Médio, para o 2º
período do ano letivo de 2018.
O período de inscrição iniciou
dia 21 de maio e vai até 1º de
julho.

O candidato deverá optar por
concorrer pela Ampla Concor-
rência (AC) ou pelo Sistema de
Reserva de Vagas (SRV) para
Escolas Públicas. Neste, poderão
concorrer somente estudantes
que tenham cursado e concluí-

do todas as séries do Ensino
Fundamental em escolas públi-
cas brasileiras, nas esferas fede-
ral, estadual ou municipal. Tam-
bém poderão se candidatar para
SRV os candidatos com defici-
ência, que se autodeclararem
pretos, pardos ou indígenas, ou
que tenham renda familiar per
capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo, segundo consta
no edital do concurso.

As vagas são distribuídas pe-
los campus da instituição nos
seguintes municípios: Arraial do
Cabo (36), Belford Roxo (35),
Duque de Caxias (96), Niterói
(138), Pinheiral (60), Resende
(70), Rio (30), São João de Me-
riti (128), São Gonçalo (72) e
Volta Redonda (66). Os candi-
datos podem escolher por quais
vagas querem competir.

A inscrição é feita exclusiva-

mente via internet, no site do
Selecon, até o dia 1º de julho.
A taxa é de R$50. Para os candi-
datos que não dispuserem de
acesso à Internet serão disponi-
bilizados postos de atendimento
presenciais, até 29 de junho, nos
dias úteis, em locais indicados
pelo edital. É possível solicitar
a isenção da taxa de inscrição.

As provas serão realizadas no
dia 8 de julho, domingo, das 14
às 18h, no local indicado no
cartão de confirmação. O exa-
me consiste em uma redação e
uma prova objetiva, com ques-
tões de Língua Portuguesa e
Matemática. O resultado final
será divulgado no dia 23 de ju-
lho.

sos serviços nas unidades do
órgão em todo o Brasil.

“Esgotamos todas as vias de
diálogo junto ao governo, e a
greve é a nossa única alternati-
va para exigir respeito aos direi-
tos da categoria. O acordo sala-
rial da carreira tributária e adu-
aneira é discutido exaustiva-
mente há mais de três anos e já
foi aprovado em lei, no ano pas-
sado”, explica o presidente do
Sindireceita, Geraldo Seixas.

Além da greve de analistas-
triutários, a Receita Federal so-
fre com déficit de profissionais,
que não recebe autorização para
abrir novo concurso desde 2014.

Segundo o presidente do Sin-
dicato Nacional dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do
Brasil (Sindifisco Nacional),
Cláudio Damasceno, os pedidos
de aposentadoria preocupam.

“Estamos sofrendo com um
grande número de aposentado-
rias, que deverá crescer nos pró-
ximos anos. Houve uma grande
redução da força de trabalho,
além da falta de reposição dos
profissionais que saíram”, afir-
mou em fevereiro à FOLHA DI-
RIGIDA, Cláudio Damasceno,

Ainda de acordo com o sin-
dicalista, em 2007, por exemplo,
eram 14 mil auditores. Dez anos
depois, em 2017, o número caiu

drasticamente para 9.500. “Ou
seja, houve a diminuição de
cerca de 33% do quadro de pes-
soal”, informou o presidente do
Sindifisco Nacional.

Segundo a Receita Federal,
não há previsão de novo concur-
so, no entanto, a seleção é ine-
vitável. Apenas em 2017, o ór-
gão perdeu 276 auditores.

A solicitação de concurso
enviada ao Planejamento este
ano é para 630 vagas de auditor-
fiscal. No caso de analista-tribu-
tário, cargo que completa a es-
trutura da Receita, foram pedi-
das 1.453 vagas.

Ambos são voltados para
quem possui o ensino superior
completo em qualquer área. Já
as remunerações iniciais são de
R$20.123,53 para auditor e
R$11.639,24 para analista. Os
valores incluem o auxílio-ali-
mentação, de R$458.

Para quem deseja atuar na área
de Apoio, também há pedido de
concurso no Planejamento.
Porém, essa seleção é feita pelo
Ministério da Fazenda. Neste
caso, a solicitação é para 1.312
vagas, sendo 904 apenas para
assistente técnico-administrati-
vo. O cargo tem requisito ape-
nas de ensino médio completo
e garante ganhos iniciais de
R$4.137,97.
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Edital e inscrições:
<www.selecon.org.br>

Os aprovados no novo concurso
em pauta do Ministério Público da
União (MPU) poderão ser lotados
em um dos quatro ramos que com-
põem a estrutura do órgão: Minis-
tério Público Federal (MPF), Minis-
tério Público do Trabalho (MPT),
Ministério Público Militar (MPM)
ou Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT). O
MPU ainda não divulgou como
ocorrerá essa distribuição das vagas,
mas a carência m cada uma delas
pode ser um indicativo.

Segundo os dados mais recentes
divulgados pelo Portal da Transpa-
rência, o maior déficit de pessoal
se encontra hoje no MPF: 1.637
vagas em aberto. Na sequência vem
o MPT, com 105 cargos vagos, se-
guido do MPDFT, com 38, e por fim
o MPM, onde faltam atualmente 15
servidores.  O edital está previsto
para outubro. O MPU ainda não di-
vulgou quantas vagas serão ofere-
cidas na seleção, mas mesmo que
a oferta inicial seja pequena, o ca-
dastro de reserva de pessoal no ór-
gão é sempre bastante utilizado, o
que permitirá que muitos aprova-
dos sejam chamados além das va-
gas iniciais, que serão trazidas no
edital de inscrições.

No nível médio, as duas carrei-
ras confirmadas são técnico admi-
nistrativo e técnico em segurança.
A primeira função propicia remu-
neração de R$7.618,61 mensal, ao
passo que na segunda o valor ini-
cial passa para R$8.676,26, já que
além do antigo 2º grau completo
os concursados precisarão ter ain-
da carteira de habilitação nas cate-
gorias D ou E. Os graduados em
Direito, porém, poderão concorrer
às vagas de analista, cuja remune-
ração atual é de R$11.916,90. Os três
ganhos já estão somados ao auxí-
lio-alimentação, de R$458.

Veja 8 motivos para fazer o concurso
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NÍVEL MÉDIO - LOCAL DE TRABALHO - RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF
Assistente Administrativo 

ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS 

Apoio Administrativo 

Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO
Formação: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Requisito: conhecimento de microinformática (processador de texto, 
planilhas de cálculo e apresentações). 

NÍVEL SUPERIOR - LOCAL DE TRABALHO - RIO DE JANEIRO/RJ 
Advogado 

ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS 

Jurídica 
Escolaridade: BACHAREL EM DIREITO Formação: em DireitoRequisito: 
registro na OAB. 

Analista de Gestão Corporativa
ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS 

Administração Geral 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Administração de Empresas ou em Administração 
Pública. Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Contabilidade 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Ciências Contábeis 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Finanças e Orçamento 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Administração ou em Ciências Econômicas. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Recursos Humanos 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Administração de Empresas ou em Administração 
Pública. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Tecnologia da Informação 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: em qualquer graduação de nível superior completo. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Analista de Pesquisa Energética
ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS 

Economia de Energia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Ciências Econômicas, ou em Engenharia, ou em 
Matemática, ou em Estatística. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Gás e Bioenergia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Agronomia, ou em Ciências Econômicas, ou em 
Engenharia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/Análises 
Ambientais 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Geografia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/ 
Desenvolvimento Regional/ 

Socioeconomia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Antropologia, ou em Arqueologia, ou em Ciências 
Políticas, ou em Ciências Sociais, ou em Sociologia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/Ecologia 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Biologia, ou em Ecologia, ou em Engenharia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente se houver. 

Meio Ambiente/ 
Geoprocessamento/Meio 

Físico 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Geografia, ou em Geologia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/Recursos 
Hídricos 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Meteorologia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Petróleo/ 
Abastecimento 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Matemática, ou em 
Estatística, ou em Física, ou em Química. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Petróleo/Exploração e 
Produção 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Estatística, ou em Geofísica, 
ou em Geologia, ou em Física, ou em Matemática, ou em Oceanografia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Planejamento da Geração de 
Energia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia Civil, ou em Engenharia Elétrica, ou 
em Engenharia de Produção, ou em Matemática. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Projetos da Geração de 
Energia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia Civil, ou em Engenharia Mecânica. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Recursos Energéticos 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Ciências Econômicas, ou em Engenharia, ou em 
Estatística, ou em Física, ou em Matemática, ou em Meteorologia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Transmissão de Energia 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia Elétrica 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Quadro de vagas

Dado alarmante
reforça a necessidade
de concurso
público urgentemente

AAAAAPOSENTPOSENTPOSENTPOSENTPOSENTADORIASADORIASADORIASADORIASADORIAS | Além do enorme déficit de pessoal, INSS possui cerca de 11 mil servidores com idade para se aposentar

INSS perdeu 1.001 servidores em três meses

 Em três meses, o Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) perdeu 1.001 servido-
res, sobretudo técnicos do se-
guro social. O dado é alarman-
te, pois demonstra a fragilida-
de de pessoal em que vivem as
agências da Previdência. Por
outro lado, isso reforça a ne-
cessidade de contratação de no-
vos servidores e poderá fazer
com que o Ministério do Pla-
nejamento autorize em breve
a abertura do concurso já so-
licitado pelo INSS.

Os dados de aposentadori-
as do INSS constam do Painel
Estatístico de Pessoal do Mi-
nistério do Planejamento.
Eles são referentes aos meses
de janeiro, fevereiro e março
- aposentadorias de abril e
maio ainda não foram infor-
madas. Fevereiro foi o mês
com mais saídas: 489 no to-
tal. Em janeiro foram 167 e
em março, 345.

PREVISÃO É DE
11 MIL APOSENTADORIAS

A tendência é que o número de
saídas aumente. Isso porque o
INSS tem muitas aposentadori-
as previstas. Dos mais de 35 mil
servidores do INSS, 11 mil podem
se aposentar. O cargo de técnico
do INSS, que exige o nível médio,
é o que registra o maior número

de saídas por aposentadorias. Nos
três meses mencionados, 655 téc-
nicos deixaram o instituto. Isso re-
presenta, por exemplo, 81,88% do
número de vagas oferecidas para
o cargo no último concurso do
INSS, em 2015.

Ou seja, o último edital serviu
apenas para ‘tapar buraco’, não
resolvendo o grave déficit de pes-
soal da autarquia. Da seleção de

2015, válida até agosto, o INSS
convocou apenas os 950 aprova-
dos das vagas imediatas. O Mi-
nistério do Planejamento ainda
não autorizou a chamada dos ex-
cedentes, já solicitada pelo órgão.

Tendo esse aval, o instituto
convocaria mais 475 aprovados,
sendo 400 técnicos e 75
analistas. Como a necessidade
de pessoal é grande, o órgão

quer convocar os 2.169 aprova-
dos no concurso (1.714 técni-
cos e 455 analistas), seguindo
orientações do edital. O insti-
tuto pede ainda uma homolo-
gação suplementar de candida-
tos aprovados no concurso de
2015. Seriam 6.324 chamadas
neste caso, sendo 6.160 técni-
cos e 164 analistas, totalizan-
do 8.968 excedentes. 

No caso de chamada de aprova-
dos além do adicional de 50% das
vagas (475, já que a seleção foi para
950 vagas), há necessidade de auto-
rização do Planejamento e despa-
cho do presidente Michel Temer.
Mesmo se convocar todos os aprova-
dos de 2015, o INSS seguirá com
déficit de pessoal. Por isso, o ins-
tituto também deseja abrir novo
concurso ainda este ano. Para
isso, encaminhou no ano passado
pedido para novo edital.

CONCURSO EMPAUTA
É PARA 7.580 VAGAS

No total, a solicitação feita ao
Planejamento é para pelo me-
nos 7.580 vagas. Deste total, 3.941
deverão ser para o cargo de técni-
co do seguro social, que exige o
nível médio e tem ganhos de

R$5.186,79. Foram pedidas ainda
1.493 ofertas para analista de vá-
rias formações (ainda não revela-
das) e 2.146 para perito médico.

O cargo de analista é destina-
do a graduados nas áreas exigi-
das, e tem remuneração de
R$7.659,87. O perito médico,
por sua vez, que deve ser formado
em Medicina, tem ganho atual
de R$12.683,79 mensais. Os
rendimentos já contam com o
auxílio-alimentação, de R$458.

As aposentadorias rotineiras no
INSS somam-se ao déficit de pes-
soal já existente, sobretudo para
técnicos. No total, faltam em agên-
cias da Previdência 5.868 desses
profissionais. Esse dado consta
em uma nota técnica, de julho do
ano passado. Ou seja, já
aumentou. Em agências contem-
pladas no concurso de 2015, a
necessidade é de 1.623 técnicos. Já
em agências que não foram abran-
gidas na última seleção do INSS,
o déficit é de 4.245 técnicos.

Esses dados referem-se a déficit
de pessoal, sem contar as aposen-
tadorias. Com as previstas, a ne-
cessidade pode chegar a 6.160. Isso
mostra que um novo concurso
precisa ser realizado, independen-
temente do de 2015 estar válido.

Atendimento nas agências da Prevdiência Social está prejudica pela falta de servidores públicos no INSS

 A abertura de novo concurso
para o Banco Central (BC) é urgen-
te em razão do grande déficit de
2.553 servidores. E a boa notícia
para quem sonha com uma vaga
é que investir no órgão é uma das
prioridades do ministro do Pla-
nejamento, Esteves Colnago.

Em reunião no início do mês
com o presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, Colnago menci-
onou as pautas, em análise na
Casa, que contribuirão com a eco-
nomia do país. Uma delas é o
Projeto de Lei 200 de 1989, que
trata sobre a autonomia orça-
mentária do BC.

Essa autonomia em estudo tem
a ver com a possibilidade de o BC
abrir concursos sem a necessida-
de de aval do Ministério do Pla-
nejamento. Esta inclusive é uma
das propostas da pauta alternati-
va à Reforma da Previdência, apre-
sentada pelo Governo Federal.

“O objetivo foi trazer ao presi-
dente um conjunto de medidas
que podem contribuir para o de-
senvolvimento econômico. O
Congresso já vem ajudando mui-
to o governo. O Senado, em es-
pecial, aprovou muitas matérias
microeconômicas no ano passa-
do”, disse Esteves Conalgo.

O ministro mostrou-se otimista
pelo avanço dos projetos menci-
onados, incluindo o do BC. “O pre-
sidente (do Senado) se mostrou
disposto a ajudar. Ele está aberto
para que esse diálogo se fortale-
ça”, completou.

Essa proposta voltou a ganhar
força após a decisão do presiden-
te Michel Temer de suspender a
Reforma da Previdência.

Isso tendo em vista a interven-
ção federal no Estado do Rio, que
impede alterações na Constitui-
ção enquanto estiver em anda-
mento. O BC esclareceu à repor-
tagem da FOLHA DIRIGIDA que
essa autonomia contemplaria três

Grande déficit torna
urgente concurso para o BC

PPPPPEDIDOEDIDOEDIDOEDIDOEDIDO     | Banco pediu ao Min. do Planejamento concurso para 990 vagas

Ministério do
Planejamento diz que
investir no BC
é uma prioridade

tipos: operacional, administrati-
va e orçamentária.

A primeira daria ao BC a liber-
dade de formular e executar, de
maneira técnica e imparcial, as
medidas necessárias para atingir
os objetivos definidos pelo go-
verno, tais como as metas para in-
flação.

As autonomias administrativa
e orçamentária seriam fundamen-
tais para a realização de concur-
sos públicos. Isso porque, desta
forma, o BC teria liberdade para
definir sua atuação e mobilizar
seus recursos a fim de cobrir suas
despesas, tanto as típicas de au-
toridade monetária quanto as de
natureza administrativa, poden-
do ser revisto o modelo de fluxo
orçamentário.

Ou seja, o BC não dependeria
mais dos ministérios da Fazenda
e Planejamento para abrir concur-
sos. A proposta foi originada por
um Projeto de Lei, que precisa pas-
sar pelo Congresso Nacional (Câ-
mara dos Deputados e Senado Fe-
deral) e sanção presidencial. Hoje,
o PL está aguardando relator na
Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de
Cidadania da Câma-
ra. O déficit de pesso-
al do BC cresce a cada
dia e pode piorar. Isso
porque além da falta
de 2.553 servidores,
de 40% a 50% do con-
curso de 1997 estão
aptos a se aposentar.
Naquela seleção,
houve cerca de 500
vagas.

 Os dados são do
Sindicato Nacional
dos Funcionários do
Banco Central (Sinal).
Enquanto o técnico
do BC pode ter por lei
800 concursados, há
aproximadamente
500. Desse número,
o Sinal alerta que me-
tade terá condições de
se aposentar no início
do ano que vem. No
total, hoje o BC pos-
sui 3.917 profissio-

nais, e a defasagem é de 2.553 ser-
vidores.

Para suprir parte das necessida-
des, o BC enviou ao Ministério do
Planejamento um pedido de con-
curso para  990 vagas. A solicita-
ção está desde junho na Divisão
de Concursos Públicos da pasta.
Procurado, o Banco Central con-
firmou que ainda aguarda a au-
torização para esse pedido.

Das 990, 150 são para técnico,
destinado a quem possui o nível
médio. A remuneração é de
7309,13, já com o auxílio-alimen-
tação de R$458.

 Já quem tiver graduação em
qualquer área, a opção será a car-
reira de analista, com 800 vagas
e ganhos de R$18.515,94. O Ba-
cen pediu ainda 40 vagas de ad-
vogado. O cargo é destinado a gra-
duados em Direito, com dois anos
de prática forense. Esses servido-
res receberão R$20.567,56 por
mês. Todos os valores já incluem
o auxílio-alimentação, de R$458.
O regime de contratação do Ba-
cen é o estatutário, que assegura
a estabilidade empregatícia.

EPE: maior parte das
vagas deve ser para o Rio

EEEEEMPRESAMPRESAMPRESAMPRESAMPRESA    FEDERALFEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL     | Organizadora deve ser escolhida até julho

Concurso
contemplará as
carreiras de
assistente e analista

 Interessados em fazer parte dos
quadros de servidores federais no
Rio de Janeiro poderão participar
em breve de um concurso para a
área administrativa da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE). Para
quem possui nível médio com-
pleto, a companhia contratará
profissionais na carreira de assis-
tente de apoio administrativo. A
sede da empresa fica em Brasília,
mas tradicionalmente quase to-
das as contratações sãopara o es-
critório da EPE no Centro do Rio.

Os assistentes administrativos
gsnham R$3.847,01, já incluin-
do os R$735,98 de auxílio-ali-
mentação. Já para quem tem for-
mação superior, as oportunidades
serão para a carreira de analista,
cuja remuneração é de
R$11.250,17, também já soma-
do ao mesmo benefício.

No último concurso, organiza-
do pelo Cespe em 2014, 19 áre-
as foram englobadas para o car-
go de analista, tais como Conta-
bilidade, Administração Geral,
Recursos Humanos, Jurídica, Tec-
nologia da Informação, Finanças
e Orçamento, e Gás e Bioenergia.

O edital, que poderá trazer va-
gas imediatas e cadastro de reser-
va, está previsto para o segundo
semestre. No momento, a empre-
sa trabalha para definir a organi-
zadora, o que deverá ocorrer en-
tre junho e julho. No início do
ano a Fundação Cesgranrio havia
sido escolhida, mas a dispensa de
licitação foi anulada.

Além de salário base e auxílio-
alimentação, os novos emprega-
dos públicos também terão direito
ainda a R$163,73 de auxílio-trans-
porte, R$428,50 de assistência
médica e odontológica, além de
auxílio-creche de R$1.039,61 (in-
tegral) ou R$581,98 (parcial),
vale-cultura de R$50 e previdência
privada complementar.

Em virtude das boas remune-

rações e do amplo pacote de be-
nefícios, muitos interessados já
iniciaram a preparação visando
à conquista de uma vaga. A ori-
entação de especialistas é para

que os futuros candidatos tomem
como base de estudo o programa
do concurso passado, realizado
em 2014. A EPE contrata pelo
regime celetista.

Banco Central quer abrir concurso para 990
vagas em cargos dos níveis médio e superior
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QQQQQUUUUUALIFICAÇÃOALIFICAÇÃOALIFICAÇÃOALIFICAÇÃOALIFICAÇÃO     | Programas de educação corporativa são ótimas oportunidades para servidores evoluírem na carreira pública

Impulso decisivo para a carreira do servidor
Para especialista,
valorização da
qualificação é tendência
no setor público

Antonio Batist é diretor da Escola de Governança em Gestão
Pública da Universidade Federal Fluminense (EGGP/UFF),

mestre em Administração,
consultor, professor, empreendedor e servidor público

Contatos:Contatos:Contatos:Contatos:Contatos:
LinkedIn:LinkedIn:LinkedIn:LinkedIn:LinkedIn: www.linkedin.com/in/antoniobatist/

Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: www.facebook.com/antoniobatistoficial
E-mails: E-mails: E-mails: E-mails: E-mails: antoniobatista@id.uff.br e antonio.batista.oliveira@usp.br

SERVIDORES
Antonio Batist

OPORTUNIDADES PARA PESQUISADORES,
ROTEIRISTAS E MUITO MAIS
O lá! Tudo bem com você?

Temos falado frequentemente neste
espaço sobre oportunidades. Um tipo

de oportunidade muito comum e que men-
cionamos aqui com certa recorrência são
as chamadas públicas. Geralmente elas
são processos seletivos divulgados por
meio de editais e podem promover expe-

riências interessantes, enriquecimento
curricular, networking, apoio financeiro etc.
Aqui vão algumas chamadas do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq), que é uma
agência do Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
O CNPq tem como principais atribuições

fomentar a pesquisa científica e tecnoló-
gica e incentivar a formação de pesquisa-
dores brasileiros. No momento do fecha-
mento desta edição, todas as chamadas
aqui mencionadas estão com inscrições
abertas e todas podem ser acessadas neste
link: http://cnpq.br/chamadas-publicas. As
informações são do CNPq. Vem comigo:

• CHAMADA CNPQ/MS-DIAHV Nº 11/2018 - PESQUISAS EM VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE
DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV, AIDS E HEPATITES VIRAIS

Busca apoiar o desenvolvimento de pesquisas de cunho científico e/ou tecnológico relacionadas à vigilância,
prevenção e controle das infecções sexualmente transmissíveis (IST), HIV, AIDS e Hepatites Virais (HV), que visem
contribuir significativamente para a geração de conhecimentos e evidências para o fortalecimento das ações de
controle e prevenção do HIV/AIDS, IST e HV, com foco especial na assistência, adesão ao tratamento, avaliação
econômica, de forma a colaborar de modo efetivo para o avanço no conhecimento, geração de produtos, formula-
ção, implementação e avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria da saúde da população brasileira.
Inscrições: 15/05/2018 a 09/07/2018. Maiores informações:

Chamada CNPq/MS-DIAHV Nº 11/2018 - Eixo 1 - Estudos de Avalição de tecnologias em saúde: http://cnpq.br/
chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=8042
&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1126-5535

Chamada CNPq/MS-DIAHV Nº 11/2018 - Eixo 2 - Estudos epidemiológicos, comportamentais e clínicos: http://
cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&id
Divulgacao=8042&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=47-1127-5535

Chamada CNPq/MS-DIAHV Nº 11/2018 - Eixo 3 - Análise de gestão de serviços: http://cnpq.br/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=8042&filtro=abertas&detalha=chamada
Detalhada&id=47-1128-5535

• CHAMADA MCTIC/CNPQ/FINEP Nº 06/2018 - AUXÍLIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS,
TECNOLÓGICOS E/OU DE INOVAÇÃO - ARC

Busca conceder apoio financeiro para realização no Brasil de eventos de abrangência mundial, internacional,
nacional ou regional relacionados a ciência, tecnologia e inovação, tais como congressos, simpósios, workshops,
seminários, ciclos de conferências etc. Inscrições de 22/05/2018 a 06/07/2018. Link para maiores informações: http:/
/cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&
filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=7923

• CHAMADA CNPQ Nº 09/2018 - BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA - PQ
É uma iniciativa que busca valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação

de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento e incentivar o aumento da produção científica, tecnológica
e de inovação de qualidade. Inscrições de 09/05/2018 a 31/07/2018. Saiba mais em: http://resultado.cnpq.br/
3107104051551290

• CHAMADA MS-SCTIE-DECIT/CNPQ Nº12/2018 - PESQUISAS DE INOVAÇÃO EM SAÚDE
Concede apoio financeiro a projetos que visem o desenvolvimento de pesquisas na área de saúde, desde que

tais projetos busquem trazer inovação a esse setor. Inscrições de 18/05/2018 a 03/07/2018. Link para maiores infor-
mações: http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_
INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas/

• CHAMADA CNPQ/SESCOOP Nº 07/2018 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO
E INOVAÇÃO EM COOPERATIVISMO

Visa selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desen-
volvimento científico e tecnológico do país. Possui foco no Cooperativismo. A Parte II (Regulamento) traz prazos,
critérios de julgamento, valores financeiros e demais definições necessárias à proposta. Inscrições: de 06/04/2018
a 06/06/2018. Saiba mais: http://resultado.cnpq.br/8453704460877397

• MASTER OF FINE ARTS (MFA) IN SCREENWRITING (MESTRADO DE FORMAÇÃO DE ROTEIRISTA NOS EUA)
Outra oportunidade interessante é o Programa CAPES-FULBRIGHT - Master of Fine Arts (MFA). São quatro vagas para

bolsas do Mestrado Profissional de Formação de Roteiristas nos EUA. O programa é realizado pela CAPES em coope-
ração com a Comissão para o Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil – Comissão Ful-
bright – e busca qualificar pessoas que possuam experiência comprovada em roteiros do segmento audiovisual. As bol-
sas incluem valores de 50 mil dólares americanos e outros benefícios. As inscrições vão até 03 de julho de 2018. Maiores
informações no edital: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/10042018-Edital-10-2018-MFA.pdf

Percebe quantas oportunidades dife-
rentes e em diversas áreas? E tem mui-
to mais! Analise e, se alguma delas des-

pertar seu interesse, considere a possi-
blidade de se candidatar. E se não for
nessa vez, saiba: a qualquer momento

traremos novas oportunidades seme-
lhantes ou muito diferentes destas de
hoje. Combinado? Até breve! ;-)

RENATO DECCACHE
renato.deccache@folhadirigida.com.br

FOLHA DIRIGIDA — QUAL A IM-
PORTÂNCIA,PARAUMSERVIDOR,DE
FAZERCURSOSOFERTADOSPELAS
UNIVERSIDADES CORPORATIVAS
DOS ÓRGÃOS EM QUE ATUAM?
Roberto Madruga — As universi-
dades corporativas não são uma
estratégia exclusiva de empresas
privadas. Muito pelo contrário,
elas são utilizadas largamente em
organizações públicas porque, in-
dependentemente do tipo de em-
presa, todos precisam capacitar
continuamente seus funcionários.
A importância de os servidores re-
alizarem cursos presenciais, on-
line ou nas universidades corpo-
rativas é enorme principalmente
porque todas as organizações nes-
se exato instante precisam melho-
rar os seus resultados e servir cada
vez melhor a população.

QUAIS HABILIDADES OS ÓRGÃOS
PÚBLICOS BUSCAM MAIS DESEN-
VOLVER EM SEUSSERVIDORES?
Nossa experiência de 16 anos atu-
ando em organizações públicas e
privadas nos proporcionou conhe-
cer profundamente o que estas ins-
tituições buscam nos seus colabo-
radores. Algumas competências
imprescindíveis são agilidade, ser-
vir ao público, trabalho colabora-
tivo, visão sistêmica, liderança ne-
gociação e inteligência emocional.

COMOOSERVIDORPÚBLICOPODE
TIRAR O MELHOR PROVEITO DA
EDUCAÇÃO CORPORATIVA?
Ele poderá aproveitar sistematica-
mente as ofertas de treinamento
presencial e online toda vez que a
organização oferecer. Contudo, eu
sempre recomendo que a pessoa
aproveite a universidade corpora-
tiva como ferramenta de transfor-
mação. A ideia é estar à frente das
iniciativas, indicando novas opor-
tunidades de desenvolvimento.

QUE TIPO DE CURSOS O SENHOR
ACONSELHARIA A UM SERVIDOR
QUE DESEJA ALCANÇAR OS MAIS
ALTOS CARGOS DE GESTÃO DA
EMPRESAPÚBLICAEMQUE ATUA?
Quando falamos nos principais
cursos que os servidores podem
realizar, a primeira questão é: que
função esta pessoa está desempe-
nhando efetivamente e qual o tipo
de trabalho ela está nesse instante
sendo designada? Outra questão é
o servidor identificar, no plano de
carreira em qual a instituição está
inserida, qual será a possibilidade
de mudança de cargo ao longo dos
anos, para que os novos cursos que
essa pessoa busque estejam em
sintonia com as competências que
serão exigidas no futuro.

Diante da exigência cada vez
maior da sociedade por serviços
públicos de qualidade, cresce
também, junto a órgãos e empre-
sas públicas, a consciência da
importância de investir em seus
quadros. E como o servidor pode
tirar o melhor proveito dessas
oportunidades para sua carreira?

Para Roberto Madruga, especi-
alista em educação corporativa, a
postura do profissional precisa ir
além de apenas aproveitar as qua-
lificações ofertadas pelos órgãos
ou empresas públicas em que atu-
am. “Sempre recomendo que a
pessoa aproveite a universidade
corporativa como ferramenta de
transformação”, destaca Roberto
Madruga, que também é profes-
sor, palestrante, coach, autor do
livro Treinamento e Desenvolvimen-
to com foco em Educação Corporati-
va e diretor da ConQuist, empre-
sa que presta consultoria em edu-
cação corporativa.

HÁ UMA TENDÊNCIA, ENTRE OS
GESTORES DE ÓRGÃOS PÚBLI-
COS, DE ESCOLHEREM PARA FUN-
ÇÕES DE CONFIANÇA E COMANDO,
SERVIDORES OU FUNCIONÁRIOS
QUE PARTICIPEM DE CURSOS DE
CAPACITAÇÃO? POR QUÊ?
Infelizmente no Brasil grande par-
te das indicações de servidores
para funções de confiança obedece
ao critério de indicação por pro-
ximidade de quem indicou e não
necessariamente pelas competên-
cias que essa pessoa reuniu ao
longo de sua vida, o que pode
trazer prejuízos importantes para
o modelo de gestão desta orga-
nização pública.  Já está mais do
que na hora destas instituições
fazerem uma movimentação de
pessoas para cargos de confian-
ça e cargos de chefia em critéri-
os mais ligados a capacitação téc-
nica conceitual e metodológica
da pessoa que vai assumir a fun-
ção. Só assim será possível me-
lhorar o resultado dessas orga-
nizações, sejam esses resultados
sociais ou econômicos.

E PARA QUEM JÁ ESTÁ EM UM
CARGO DE GESTÃO E DESEJA
USAR AUNIVERSIDADE CORPORA-
TIVA DE SUA EMPRESA PARA DE-
SENVOLVER SUAS EQUIPES: QUE
DICAS O SENHOR DARIA?
Pense muito seriamente em
como está exercendo o seu car-
go nesse instante. Se você exer-
ce um cargo de gestão, isto é,
aquele que há a possibilidade
de liderança, antes de mais nada,
é muito bom pensar na missão
do líder que é muito diferente
da missão do gestor. O líder
acima de tudo, deve conseguir
resultados influenciando as
pessoas e não apenas coman-
dando, emitindo ordens para
que estas cumpram tarefas. Por-
tanto, minha dica para quem
ocupa cargo de gestão é que ela
se desenvolva como líder por-
que é um trabalho mais quali-
tativo. Ela criará valor para a so-
ciedade e será relevante para o
desenvolvimento da carreira dos
seus subordinados.

ACREDITAQUEAEDUCAÇÃOCOR-
PORATIVA TENDE A TER MAIS ES-
PAÇO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS?
Será que todos os servidores que
estão desempenhando sua fun-
ção estão capacitados para ela? A
resposta é simplesmente não!
Em minhas estimativas, cerca de
20% ou menos deles têm progra-
mas de treinamento e desenvol-
vimento estruturados que trata-
rão de elevar suas principais com-
petências e assim servir melhor
o país. Muitos processos de trei-
namento são puramente técnicos
ou trabalham na antiga forma de
ensinar que é transformar o alu-
no em agente passivo da trans-
formação, quando em verdade
deveria ser ativo na transforma-
ção e na inovação dos seus pro-
cessos de trabalho.

ELIEL RO
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PAPO DE
ESPECIALISTAS Iphan: edital para 411 vagas será

divulgado em breve. 2º e 3º graus

DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE|Cargo de auxiliar institucional exige apenas nível médio

Ibram: maior parte das
vagas será para o Rio de Janeiro

MMMMMUSEUSUSEUSUSEUSUSEUSUSEUS|De acordo com o cargo, vencimentos chegam a R$5.493

Também há 176 vagas
para técnico e 104 de
analista, ambos de
nível superior

Contato: Instagram: @supercoachclaudete; e-mail: coordenacao@superprofessores.com.br

Claudete Pessôa
Claudete Pessôa é professora,

coach e diretora pedagógica
do curso online Super Professores

Reta final: atitudes vencedoras!
A decisão de estudar para concurso coloca o concurseiro

em constante teste de resistência. A impressão que se
tem é que ao iniciar os estudos tudo acontece para atra-
palhar sua trajetória. É preciso muita determinação para
não sucumbir aos contratempos e continuar firme nos
estudos. Neste cenário, quando publicado o edital, com
uma imensidão de conteúdos o maior desafio é executar
plano de estudos que seja suficiente para a aquisição de
conhecimento necessário para estar no topo da lista de
classificação.

Iniciada a execução do plano de estudos, força de von-
tade e garra às vezes não são suficientes para esgotar o
edital, fazer revisões, treinar questões, simulados... são
tantas ações preparatórias e um conteúdo que parece não
se esgotar... esgotado fica o concurseiro e a prova se
aproxima... O que fazer?

Primeiro é importante superar crenças limitantes do tipo:
só quem tem tempo consegue a vaga; se não estudar todo
o edital não tem chances; se não decorar todas as leis
será complicado... A reprogramação mental deve ser um
propósito diário, pois estas "certezas" da comunidade con-
curseira atrapalham o equilíbrio emocional e provocam imensa
ansiedade e sofrimento. Decida não se afetar por estas
teorias furadas!

É cer to que ao se aproximar da data da prova (30/20
dias antes), é preciso reavaliar o plano de estudos, ajus-
tas as ações a uma realidade latente: exiguidade de tem-
po. Agora é fundamental priorizar! Ainda que o concurseiro
não tenha conseguido estudar todo o edital a prioridade
nesta reta final deve ser a revisão e o treinamento de
questões. Alguns não gostam de fazer questões e outros
não fazem revisão porque não conseguiram esgotar o edital.
Dois erros clássicos! Aprenda a fazer o que é preciso para
vencer e decida gostar daquilo que te faz vencer!

Fazer revisão é fundamental para trazer para memória
recente os pontos mais relevantes das matérias. Em cada
matéria selecione os assuntos mais relevantes, ou seja,
aqueles que são os pilares do conhecimento, como prin-
cípios e regras gerais. Também é importante perceber quais
os assuntos que são preferidos das bancas examinado-
ras, pois estatisticamente, costumam se repetir. Esta úl-
tima percepção se conquista realizando questões de pro-
vas anteriores da mesma banca ou de bancas que tenham
abordagem semelhante. Importante: transforme o erro em
aprendizado! Ao errar uma questão, nada de agonia. Ana-
lise o erro, verifique se foi por distração ou por falta de
conteúdo. No primeiro caso renove o seu propósito de estar
mais atento. No segundo caso, faça revisão do conteúdo
abordado na questão. Estas são atitudes vencedoras. Este
deve ser o foco concurseiro na reta final.

Concurso: sonho que vira pesadelo
Passar num concurso é o sonho de muitas pessoas. Mas,

de tanto sonhar, acabam sofrendo com pesadelos. Refiro-
me aos candidatos que planejam fazer a matrícula numa
escola preparatória, planejam iniciar as aulas na próxima
segunda-feira, planejam estudar todas as noites, plane-
jam reorganizar o tempo, planejam... planejam... planejam...
apenas planejam.

Esta semana eu tive um imprevisto - dizem para si mes-
mos. Afinal, eu não poderia perder a opor tunidade de co-
nhecer mais uma cidade litorânea. Mas na próxima segun-
da-feira eu começo firme nos estudos. Na semana seguin-
te, os planos são novamente adiados. E, quando o candi-
dato 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 recu-
perar o tempo perdido ele passa a noite inteira lendo as
apostilas. Sabe o que conseguirá aprender? Nada ou qua-
se nada.

Para transformar o sonho de aprovação em realidade o
primeiro passo é executar o que é planejado. Se você não
dispõe de muito tempo, não se lamente na inútil compa-
ração com quem parece ter melhores condições de vida.
Por mais ocupado que você seja, disponibilize ao menos
uma ou duas horas para estudar todos os dias. Mantenha
o ritmo durante vários meses. Garanto que você aprenderá
os conteúdos e tomará gosto pelos estudos.

Enquanto isso, eis por que algumas pessoas abastadas
não conseguem passar: os sonhos delas são dispendio-
sos. Explico: após pagar pela inscrição no concurso, com-
pram itens como lápis, borracha, caneta, cadernos e mo-
chilas, todos de marcas famosas. O objetivo é impressi-
onar a si mesmos, a família ou algum vizinho, como se
isso garantisse o aprendizado. Depois de brincar com o
material por alguns dias, desistem diante da primeira di-
ficuldade.

Enfim, o caminho do sucesso passa pelo sonho. Nas
palavras de Mario Lago, sonhar é tão impor tante que "se
não fosse o sonho, não teríamos inventado nem a roda".
Mas quem sonha, sonha, sonha - apenas sonha - transfor-
ma seus sonhos em pesadelos.

Contato: roberto.rvl@ig.com.br

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

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

O edital do concurso para
411 vagas no Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan) será di-
vulgado, na pior das hipóte-
ses, até 3 de outubro. No en-
tanto, a tendência é que o edi-
tal saia bem antes do prazo
máximo, já que a instituição
está há nove anos sem concur-
so. Além disso, a seleção está
na fase de definição da banca
organizadora, que, quando
não há imprevistos, não de-
mora muito a ser concluída,
em especial se for por meio de
dispensa de licitação.

O edital do concurso con-
templará três cargos. A distri-
buição das vagas é a seguinte:
131 para auxiliar institucio-
nal, que exige nível médio;
além de 176 para técnico I e
104 para analista I, ambos
com requisito de nível supe-
rior completo. As remunera-

ções são de R$3.877,97 para os
auxiliares e de R$5.493,29 para
técnicos e analistas, valores
que já incluem o auxílio ali-
mentação de R$458.

De acordo com informações
obtidas pela FOLHA DIRIGI-
DA junto ao Iphan, o estado
do Rio de Janeiro deve ser con-
templado. As vagas deverão ser
distribuídas pela sede, em Bra-
sília, por superintendências
estaduais, escritórios técnicos,
e unidades especiais do insti-
tuto.

Outro aspecto que pode con-
tribuir para acelerar a realiza-
ção do concurso é o fato de
que, a partir de junho, já exis-
tirá verba orçamentária para
iniciar a contratação de clas-
sificados para os cargos de téc-
nicos I e analistas I. Já o orça-
mento para admissão de con-
cursados no cargo de auxiliar
institucional estará disponível
no início de 2019.

A expectativa, no entanto,
é que os classificados de to-
dos os cargos só comecem a
ser convocados a partir de
2019. Até porque, Segundo a

 Quem mora no Rio de Janei-
ro e busca um emprego públi-
co na área da Cultura deve fi-
car atento. É que o Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram)
quer recompor seu quadro de
servidores por meio de um
novo concurso público para o
quadro permanente. Um pedi-
do já foi encaminhado ao Mi-
nistério do Planejamento, vi-
sando ao preenchimento de
313 vagas. E a maior parte desse
quantitativo será destinada ao
estado, segundo já antecipou o
presidente do órgão, Marcelo
Mattos Araujo, em entrevista
à FOLHA DIRIGIDA.

“Temos no Rio de Janeiro
cerca de 50% dos nossos ser-
vidores. Na medida em que
há uma carência na parte dos
Recursos Humanos, há uma
forte presença no estado”, des-
tacou o presidente do institu-
to. No Rio, está concentrada
a maior parte dos museus na-
cionais. A sede do órgão, no
entanto, fica em Brasília. No
último concurso do Ibram, de
2010, as vagas no Estado do
Rio de Janeiro foram distribu-
ídas pela capital fluminense,
além dos municípios de Cabo
Frio, Niterói, Paraty, Petrópo-

lis e Vassouras.
Caso todas as 313 pedidas ao

Planejamento sejam autoriza-
das, em 2019 o Ibram terá 73
novos assistentes técnicos (ní-
vel médio), que hoje ganham
R$3.877,97 de remuneração. Já
no nível superior, a
solicitação foi para contratar

mais 19 técnicos em assuntos
educacionais, 121 técnicos em
assuntos culturais e 100 ana-
listas. Todas essas carreiras têm
a mesma remuneração, de
R$5.493,29. Os três valores já
estão somados aos R$458 de au-
xílio-alimentação.

Na última seleção do Ibram,

os candidatos foram avaliados
por meio de provas objetivas,
discursivas e de títulos. Na
parte de múltipla escolha,
houve questões de Língua
Portuguesa, Língua Estrangei-
ra, Noções de Informática,
Conhecimentos Gerais e
Conhecimentos Específicos.
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Lei 9.504/1997, durante o pe-
ríodo eleitoral, que começa
em julho e vai até janeiro, os
órgãos federais – como o

Iphan – não podem convocar
aprovados quando a homolo-
gação do concurso ocorrer
depois de julho.
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Carga tributária federal aproximada de 20%

editorial
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Cebraspe e Iades disputam
organizar concurso da PRF

PPPPPREPREPREPREPREPARAARAARAARAARATIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS| PRF já iniciou processo de escolha da organizadora

Esta coluna está aberta para receber críticas, opiniões, sugestões, reclamações e informações
de todos os leitores. Em casos de denúncias ou críticas, só serão publicadas cartas acompanha-
das de cópia da carteira de identidade do autor.
Escreva para Coluna do Leitor - FOLHA DIRIGIDA
Rua do Riachuelo, 114, Centro - Rio de Janeiro, CEP 20.230-014.

coluna do leitor colunadoleitor@folhadirigida.com.br

Concurso será
para 500 vagas de
policial rodoviário.
Inicial de R$9.931

Autonomia já!
á muito se discute, se fala, se promete, mas, entra gover-
no, sai governo, e a tão necessária autonomia do Banco

Central não sai do papel, não sai do discurso político/eleito-
reiro. Será que alguém, em sã consciência, ainda duvida da
importância dessa medida? Quanto tempo mais ainda va-
mos ter de ficar ouvindo blá-blá-blá a respeito desse assunto?

Autonomia já! Esta, inclusive, é uma das propostas alter-
nativas apresentadas pelo governo à malfadada Reforma da
Previdência, que teve de ser colocada para escanteio, pelo
menos por enquanto. Tanto que o ministro do Planejamento
já procurou o presidente do Senado para discutir a medida,
dentro de um conjunto de ações que possam contribuir para
o desenvolvimento econômico do país.

O ministro do Planejamento declarou que, no momento,
está muito otimista quanto à aprovação do Projeto de Lei nº
200, pasmem, de 1989, que, enfim, dará a tão almejada au-
tonomia ao Banco Central. De acordo com o ministro do
Planejamento, O Congresso Nacional, “que já vem ajudan-
do muito o governo”, aprovou, no ano passado, várias ma-
térias microeconômicas. E essa poderá ser mais uma.

A aprovação desse projeto de lei daria ao Banco Central
autonomia de três tipos: orçamentária, operacional e admi-
nistrativa. A autonomia operacional daria ao Banco Central,
por exemplo, a liberdade de formular e executar, de maneira
técnica e imparcial, todas as medidas necessárias para atingir
os objetivos definidos pelo governo, como, por exemplo, as
metas de inflação.

Com a autonomia orçamentária, o Banco Central teria a
liberdade de definir sua atuação e mobilizar seus recursos a
fim de cobrir suas despesas, tanto as típicas de autoridade
monetária, quanto as de natureza administrativa, podendo
ser revisto o modelo de fluxo orçamentário. E a autonomia
administrativa seria fundamental para o Bacen recompor e
revitalizar o seu quadro de pessoal.

Ou seja, nesse particular, o Banco Central não dependeria
nunca mais dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento
para realizar seus concursos públicos. A situação é crítica.
Segundo dados da entidade de classe que representa os ser-
vidores do Bacen, o déficit de pessoal já passa da casa dos
2.500. E, pior, muitos servidores já estão em condições de se
aposentar ainda este ano.

Somente para o cargo de técnico, que pede apenas escola-
ridade de nível médio sem a necessidade de qualquer especi-
alização ou experiência profissional, ainda de acordo com os
dados apresentados pelo Sindicato Nacional dos Funcioná-
rios do Banco Central (Sinal), o Bacen só tem 500 servidores,
quando, por lei, poderia ter 800, mas metade desses 500 já
podem se aposentar no início do ano que vem.

Ou seja, já passou a hora de se dar a esperada autonomia
ao Banco Central do Brasil. Essa instituição, guardiã da mo-
eda, supervisora do sistema financeiro e uma das principais
responsáveis pelo balizamento da política econômica do país,
precisa da aprovação, por parte do Congresso Nacional, des-
se projeto de lei, que perambula nos gabinetes de Brasília
desde 1989. Autonomia já!

Concurso para o Iphan está
confirmado. Nada vai mudar

Estava pensando em prestar o concurso para o Iphan, mas fiquei
preocupado com as notícias de que foi aprovado, no Congresso Nacio-
nal, em Brasília, um projeto de lei que retira cargos e verbas do insti-
tuto, para que esses recursos sejam destinados para o gabinete do
interventor federal no Rio de Janeiro e para o Ministério da Segurança
Pública. Isso é verdade? E como ficam as vagas que já tinham sido
autorizadas? O concurso está confirmado?
Benedicto Oliveira - via e-mail

Fique tranquilo, Benedicto. O anunciado concurso para o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) está mais do que con-
firmado. O Iphan já trabalha, inclusive, para divulgar, no menor espaço
de tempo possível, o edital com as 411 vagas já autorizadas pelo Minis-
tério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Segundo o orçamen-
to, os recursos para a realização do concurso já estarão liberados a partir
de junho. É verdade que houve essa votação, no Congresso Nacional,
retirando alguns cargos e verbas do Iphan, deslocando recursos, tanto
para o gabinete de intervenção no Rio de Janeiro, quanto para o Ministério
de Estado Extraordinário da Segurança Pública, para possibilitar a cria-
ção de 231 cargos para esses segmentos, que não estavam no orçamen-
to para este ano. Isso, no entanto, não vai afetar o concurso já autori-
zado. O Projeto de Lei Nacional 6/2018 substituiu verbas do Iphan para
suprir recursos extras com a segurança, mas estão mantidas as 280
vagas para técnicos e analistas, nível superior, os primeiros a serem
contratados, com remuneração inicial de R$ 5.493,29 mensais, e tam-
bém as 131 vagas para auxiliares, de nível médio, com R$ 3.877,97
mensais.

PF: áreas de perito ainda não
estão definidas. Só no edital

Tenho todo interesse em participar do próximo concurso para perito
da Polícia Federal e gostaria de começar, desde já, a me preparar para
isso. Só que tenho receito de investir tempo e dinheiro nessa preparação
e, depois, minha área de formação não ser incluída. Existe alguma forma
de saber se a minha área de atuação fará parte do próximo concurso?
Quero me preparar logo, porque a disputa pelas 60 vagas será muito
concorrida.
Célio Marcos - via e-mail

Olá, Célio Marcos. Infelizmente, não temos como afirmar quais serão
as áreas contempladas. Mesmo assim, a recomendação é para que você
não perca tempo e comece seus estudos, porque o edital já está quase
pronto. De qualquer forma, mesmo você não tendo informado a sua área
de formação, vamos tentar ajudá-lo, mostrando as carreiras que foram
contempladas nos últimos concursos para o cargo de perito da Polícia
Federal. Em 2004, as áreas foram as de Medicina Veterinária, Engenha-
ria Cartográfica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Física
e Engenharia de Minas. Já em 2012, as vagas contemplavam as carrei-
ras de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica,
Engenharia Eletrônica, Engenharia de Redes de Comunicação, Engenha-
ria de Telecomunicações, Análise de Sistemas, Ciências da Computa-
ção, Engenharia da Computação, Informática, Tecnologia de Processa-
mento de Dados, Sistemas de Informação, Engenharia Agronômica, Geologia,
Engenharia Química, Química, Química Industrial, Engenharia Civil,
Biomedicina, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Medicina, Odon-
tologia e Farmácia. Esperamos tê-lo ajudado.

Olá! Hoje vou trazer um caso concreto
de uma pessoa que me procurou e que
leu a coluna da semana passada. Vou
chamá-lo de “Futuro Servidor”, ok?! Pri-
meiramente, é legal saber que o “Futuro
Servidor” chegou até aqui, pois isso já
demonstra que ele realmente está pro-
curando mudança.  E, de primeira, já disse
a ele uma coisa que aprendi: “o seu
passado não determina o seu futuro!”.
Ele me perguntou se eu poderia ajudá-
lo. O “Futuro Servidor” já possui 50 anos,
acabou de terminar a faculdade de en-
genharia e já foi reprovado em alguns
concursos.

Mas não é por conta do fato de “já”
tem 50 anos, de que não passou em con-
cursos anteriores que tentou, etc, que
não vai conseguir o seu objetivo. O ob-
jetivo já é claro, pronto para ser transfor-
mado em realidade por meio de uma
pequena palavra: AÇÃO. E AÇÃO não
significa entrar em movimento simples-
mente. A AÇÃO é um movimento ordena-
do e direcionado, iniciado de forma cor-
reta e eficiente. O nosso ativo mais pre-
cioso é o tempo. E não podemos gastá-
lo de qualquer maneira, certo? Então, é
preciso agir de forma inteligente.

Se eu posso te ajudar? Sim, posso e
vou se ele quiser. Mas repare que eu disse
“se ele quiser”, entende? É preciso querer
de verdade! E muitos, muitos mesmo,

PROFESSOR
CANAL DO

Estou velho para fazer concursos?
não querem de verdade, somente dese-
jam! Desejam um bom cargo, desejam
um ótimo salário, desejam a “estabili-
dade”, desejam a tranquilidade, dese-
jam, desejam, desejam... Desejam tudo!
Mas o que fazem para tornar os seus
desejos realidade? Não muito. Por isso,
nada acabam por conseguir. Este é um
grande problema atualmente das pesso-
as que sonham em passar em um con-
curso público: ficar somente sonhando
e não agirem no sentido de fazerem “a
coisa” acontecer.

Estudar para concurso público é árduo,
mas não é impossível. O “Futuro Servi-
dor” acabou de fazer uma graduação em
engenharia. Foram 4 anos de muito es-
tudo e eu sei bem como é! Integrais, de-
rivadas, resistência de materiais, mecâ-
nica, etc. E foram 4 anos, não foi 1 ano,
não foram 2 anos ou 3 anos! Foram 4
longos anos, pelo menos.

E para passar em um concurso? Quan-
to tempo? 1 ano? 2 anos? Depende! E,
aqui, falo também contigo. Depende única
e exclusivamente de você e da sua ati-
tude. Se você começar fazendo o cer to,
estudando com técnica, com planejamen-
to, com produtividade, e, principalmen-
te, com equilíbrio emocional, vai chegar
lá com 100% de certeza! Pode não ser
de primeira, nem na segunda vez que
tentar. Mas se você não desistir pelo ca-

minho, vai che-
gar. E é aí que
entra esse ingre-
diente, esse fa-
tor que conside-
ro o mais impor-
tante de todos:
o fator motivaci-
onal, emocional,
de equilíbrio. É
essa força motriz
que vai fazer
com que você
não desista. Já
escrevi isso aqui anteriormente, mas vale
repetir: os insumos (cursos, materiais,
livros, vídeos, etc) estão aí aos montes,
mas aquilo não está! E ninguém nesse
mundo consegue piratear. É seu e de mais
ninguém! Simples assim: quem tiver mais
“disso”, vence e chega lá primeiro.

Quer receber gratuitamente mais dicas
como essa? Basta adicionar meu núme-
ro na sua agenda do WhatsApp, mandar
uma mensagem com o seu NOME e a frase
“QUERO PARTICIPAR”. Segue o número:
(21) 981210550. Visite também o site
www. mentalidadeconcurseira.com.br. En-
caminhe um e-mail para mentalidadecon-
curseira @gmail.com com a sua dúvida e
conheça a nossa metodologia de prepa-
ração. A única opção é a vitória! Um gran-
de abraço!

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) já trabalha na escolha da
organizadora do seu concurso
para 500 vagas de policial. Inclu-
sive, os nomes de duas das três
instituições que estão na dispu-
ta foram revelados na última
terça-feira, dia 22 de maio: Ce-
braspe e Iades. O terceiro nome
não foi antecipado.

Isso mostra que a corporação
tem pressa no ingresso desses no-
vos servidores.  Outro fator que
justifca isso é que a escolha da
organizadora será por meio de
dispensa de licitação.

Enquanto define a organizado-
ra do concurso, a PRF continua
aguardando a autorização ofici-
al do Ministério do Planejamento
para poder abrir essa seleção, que
terá 500 vagas para policial ro-
doviário federal.

A PRF decidiu não esperar a
publicação do aval para come-
çar a escolher a banca do con-
curso porque já teve a confirma-
ção da autorização por parte do

ministro da Segurança Pública,
Raul Jungmann. A publicação
da portaria é apenas uma mera
formalidade. O aval da pasta
deverá ser concedido muito em
breve, já que o pleito tem avan-
çado nas instâncias do Planeja-
mento. A movimentação mais
recente é da última segunda, 21.

 Outro motivo que faz a cor-
poração agilizar os trâmites in-
ternos do concurso é que essa
seleção é tradicionalmente com-

posta por oito etapas: provas ob-
jetiva e discursiva, teste físico,
avaliação de saúde e psicológica,
investigação social, análise de
títulos e curso de formação. Com
isso, quanto mais cedo o edital
for divulgado, mais rápido a se-
leção será homologada, possibi-
litando assim novas contratações
o mais breve possível.

O cargo de policial rodoviário
federal é destinado a homens e
mulheres com formação superi-

or completa em qualquer área,
idade entre 18 e 65 anos e carteira
de habilitação na categoria B ou
superior. A remuneração inicial na
carreira é hoje de R$9.931,57. O
valor, porém, passará para
R$10.357,88 em 2019, devido a um
reajuste. Os ganhos já incluem o
auxílio-alimentação, que atual-
mente é de R$458. Os futuros ser-
vidores contarão com a estabilida-
de no emprego, visto que o regi-
me de admissão é o estatutário.
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 Um novo pedido de concurso
para a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) será en-
viado ao Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e Ges-
tão até o fim deste mês. A infor-
mação foi confirmada à FOLHA
DIRIGIDA no último dia 21, pela
Assessoria de Imprensa da ANTT.
Quanto ao número de vagas que
será solicitado, o órgão disse que
“ainda está sob análise”. Caso seja
autorizado, a intenção é contra-
tar novos servidores em 2019.

 Mesmo com a grande carência,

AAAAAGÊNCIAGÊNCIAGÊNCIAGÊNCIAGÊNCIA    FEDERALFEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL     | Solicitação de concurso será enviada ainda este mês

ANTT enviará ao Planejamento
novo pedido de concurso público

o último pedido de concurso fei-
to pela ANTT, em 2017, foi inde-
ferido pelo Ministério do Plane-
jamento. Na ocasião, foram so-
licitadas 720 vagas para cargos
dos níveis médio e superior.

 “Apesar da necessidade de pro-
vimento das vagas previstas em
lei e não ocupadas, a solicitação
foi indeferida pelo Ministério do
Planejamento ainda no ano de
2017. Portanto, não há previsão
para realização de concurso em
2018”, comunicou a agência.

As vagas pedidas são para os

cargos de analista administra-
tivo (45), técnico administrati-
vo (52), especialista em regu-
lação de serviços de transportes
terrestres (316) e técnico em re-
gulação de serviços de transpor-
tes terrestres (307).

Os cargos de técnico adminis-
trativo e técnico em regulação de
serviços de transportes terrestres
exigem nível médio. As remune-
rações são de R$7.474,67 e
R$7.846,37, respectivamente. Já
as funções de analista e especia-
lista requerem nível superior em

qualquer área. Esses profissionais
recebem R$14.265,57 e
R$15.516,12 por mês, nesta or-
dem. Os valores já contam com
o auxílio-alimentação de R$458.

De acordo com a Lei 10.871/
2014, a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres deveria contar com
1.705 servidores. No entanto, a
Assessoria de Imprensa do órgão
informou que, atualmente, ape-
nas 57,1 % dos cargos previstos
estão preenchidos. Isso represen-
ta que a ANTT opera com carên-
cia de 731 novos servidores.
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PF escolhe Cebraspe como organizador
ExpectativaExpectativaExpectativaExpectativaExpectativa|Edital do concurso para 500 vagas segue previsto para ser publicado em junho

Definição
da empresa foi
informada
no dia 23 de maio

A Federação Nacional dos
Policiais Federais (Fenapef)
informou, no último dia 23,
que obteve junto à Polícia
Federal (PF) a confirmação que
o Cebraspe (antigo Cespe/
UnB)  é  a instituição escolhi-
da para organizar o concur-
so com 500 vagas.

No último dia 21 de maio,
o setor de concursos da PF in-
formara à FOLHA DIRIGIDA
que o Cebraspe havia sido
definido, porém o nome não
poderia ser revelado porque
o processo de contratação es-
taria no  Ministério Especial
da Segurança Pública para

análise jurídica, com o obje-
tivo de avaliar se os termos da
contratação estão dentro da
legalidade.

Embora a Fenapef tenha
revelado que o Cebraspe foi
a empresa definida, até o fe-
chamento desta edição a PF
não confirmou oficialmente
a escolha.

O Cebraspe era uma das
organizadoras favoritas para
organizar o concurso, pois a
banca tem um grande histó-
rico em realizar seleções e foi
a responsável por todos os úl-
timos concursos dos cargos
que estão autorizados para a
Polícia Federal. Além disso,
o organizador tem experiên-
cia para esse tipo de concur-
so, de âmbito nacional e se-
gurança pública.

 As 500 vagas serão dis-

tribuídas da seguinte forma:
180 para agente, 80 para es-
crivão, 30 para papilosco-
pista, 150 para delegado e
60 para perito. As três pri-
meiros carreiras exigem ní-
vel superior completo em
qualquer área ou curso tec-
nólogo, além de carteira de
habilitação na categoria B
ou superior. A remuneração
é de R$12.441,26, já soma-
das ao auxílio-alimentação,
de R$458.

Para delegado, pede-se for-
mação em Direito e experi-
ência policial ou jurídica há
no mínimo três anos. Já os
peritos devem ter nível supe-
rior em determinadas áreas,
ainda não informadas pela PF.
No concurso passado, hou-
ve oportunidades para gra-
duados em Ciências Contá-

beis, Ciências Econômicas,
Análise de Sistemas, Medici-
na, Odontologia, Farmácia,
entre outros cursos. Há tam-
bém a exigência de carteira
de habilitação na categoria
B ou superior. A remunera-
ção atual é de R$23.130,48,
para ambos.

Se confirmada a previsão
passada pelo ministro, que o
edital sairá até junho, as pro-
vas escritas devem ser aplica-
das entre os meses de agosto
e setembro, para que seja res-
peitado o prazo legal de pelo
menos 60 dias entre a publi-
cação do edital e a aplicação
do exame.

Já as contratações deverão
ficar para 2019, uma vez que
o concurso da Polícia Federal
é composto por várias fases de
avaliação.

POLÍCIA FEDERAL

Para orientação dos futuros candidatos do concurso para a Polícia Federal,
a cada semana FOLHA DIRIGIDA traz um teste elaborado por especialistaFicha de Exercícios

Veja teste comentado de Direito Penal
Flávio

Milhomem, do Gran Cursos Online.

01 (2013/CESPE/DPF/Delegado)
Considere que, no curso de inquérito policial em que se

apure crime de ação pública incondicionada, quan-
do da primeira remessa dos autos ao Poder Judici-
ário com solicitação de retorno para novas diligênci-
as, a vítima do delito requeira a sua habilitação nos
autos como assistente de acusação. Nessa situa-
ção, o pedido deve ser negado, visto que a figura do
assistente é admitida no processo somente após o
recebimento da denúncia e antes do trânsito em
julgado da sentença.
(    ) Certo (    ) Errado

02 (2013/CESPE/DPF/Delegado)
Suponha que um agente penalmente capaz pratique um

roubo e, perseguido ininterruptamente pela polícia,
seja preso em circunscrição diversa da do cometi-
mento do delito. Nessa situação, a autoridade poli-
cial competente para a lavratura do auto de prisão
em flagrante é a do local de execução do delito, sob
pena de nulidade do ato administrativo.
(    ) Certo (    ) Errado

03 (2013/CESPE/DPF/Delegado)
Uma quadrilha, em determinado lapso temporal, reali-

zou, em larga escala, diversos roubos de cargas e
valores transportados por empresas privadas em
inúmeras operações interestaduais, o que ensejou
a atuação da Polícia Federal na coordenação das
investigações e a instauração do competente inqu-
érito policial. Nessa situação hipotética, findo o
procedimento policial, os autos deverão ser remeti-
dos à justiça estadual, pois a atuação da Polícia
Federal não transfere à justiça federal a competên-
cia para processar e julgar o crime.
(    ) Certo (    ) Errado

04 (2013/CESPE/DPF/Conhecimentos Básicos - To-
dos os Cargos)

A consequência processual da declaração de ilegalida-
de de determinada prova obtida com violação às
normas constitucionais ou legais é a nulidade do
processo com a absolvição do réu.
(    ) Certo (    ) Errado

05 (2013/CESPE/DPF/Conhecimentos Básicos - To-
dos os Cargos)

A confissão extrajudicial do réu e outros elementos indi-
ciários de participação no crime nos autos do pro-
cesso são subsídios suficientes para autorizar-se a
prolação de sentença condenatória.
(    ) Certo (    ) Errado

06 (2013/CESPE/DPF/Conhecimentos Básicos - To-
dos os Cargos)

Admite-se a prisão preventiva para todos os crimes em
que é prevista prisão temporária, sendo esta reali-
zada com o objetivo específico de tutelar a investi-
gação policial.
(    ) Certo (    ) Errado

07 (2013/CESPE/DPF/Prova: Perito Criminal Federal
- Cargo 1)

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justi-
ça, a ausência do corpo da vítima em suposto cri-
me de homicídio impede o ajuizamento da ação penal,
haja vista a impossibilidade da realização de exame
de corpo de delito, não sendo admitidos, nessa si-
tuação, outros meios de provas.
(    ) Certo (    ) Errado

08 (2009/CESPE/Órgão: DPF/Prova: Escrivão da
Polícia Federal)

Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia
torna impossível a sua consumação.
(    ) Certo (    ) Errado

09 (2009/CESPE/DPF/Prova: Escrivão da Polícia
Federal)

No inquérito policial, o ofendido, ou seu representante
legal, e o indiciado poderão requerer qualquer dili-
gência, que será realizada, ou não, a juízo da auto-
ridade.
(    ) Certo (    ) Errado

10 (2009/CESPE/DPF/Prova: Agente Federal da Polícia
Federal)

Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela
autoridade judiciária, por falta de base para a de-
núncia, a autoridade policial não poderá proceder a
novas pesquisas se de outras provas tiver notícia,
salvo com expressa autorização judicial.
(    ) Certo (    ) Errado

Gabarito comentado
01
Gabarito: Certo
Comentário:
CPP, Art. 268. Em todos os termos da ação pública,

poderá intervir, como assistente do Ministério Pú-
blico, o ofendido ou seu representante legal, ou, na
falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art.
31.

CPP, Art. 269. O assistente será admitido enquanto não
passar em julgado a sentença e receberá a causa
no estado em que se achar.

02
Gabarito: Errado
Comentário:
CPP, Art. 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao

território de outro município ou comarca, o executor
poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcan-
çar, apresentando-o imediatamente à autoridade local,
que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de
flagrante, providenciará para a remoção do preso.

03
Gabarito: Certo.
Comentário:
A lei 10.446/2002 dispõe sobre infrações penais de

repercussão interestadual ou internacional que exi-
gem repressão uniforme, e em seu art. 1º, inciso
IV estabelece:

Art. 1º Na forma do inciso I do § 1º do art. 144 da
Constituição, quando houver repercussão interes-
tadual ou internacional que exija repressão unifor-
me, poderá o Departamento de Polícia Federal do
Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabili-
dade dos órgãos de segurança pública arrolados no
art. 144 da Constituição Federal, em especial das
Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à
investigação, dentre outras, das seguintes infrações
penais:

(...)
IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens

e valores, transportadas em operação interestadu-
al ou internacional, quando houver indícios da atua-
ção de quadrilha ou bando em mais de um Estado
da Federação.

É de se observar que a atuação da PF não transfere a
competência de julgamento do crime. Entre as com-
petências dos juízes federais elencadas no art. 109
da CF, não se encontra previsto o processo e julga-
mento os crimes de furto, roubo ou receptação de
cargas, inclusive bens e valores, transportadas em
operação interestadual. Sendo assim, compete a
Justiça Estadual processar e julgar os infratores.

04
Gabarito: Errado
Comentário:

CPP. art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desen-
tranhadas do processo, as provas ilícitas, assim
entendidas as obtidas em violação a normas cons-
titucionais ou legais.

05
Gabarito: Errado
Comentário:
CPP, Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre

apreciação da prova produzida em contraditório ju-
dicial, NÃO podendo fundamentar sua decisão ex-
clusivamente nos elementos informativos colhidos
na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas.

06
Gabarito: Certo
Comentário:
L. nº 7.960/89, Art. 1° Caberá prisão temporária:
I - quando imprescindível para as investigações do inqu-

érito policial.

07
Gabarito: Errado.
Comentário:
Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito,

por haverem desaparecido os vestígios, a prova
testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Informativo nº 0491
Período: 13 a 24 de fevereiro de 2012.
Sexta Turma
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FALTA DE

MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO CORPO DA
SUPOSTA VÍTIMA.

Trata-se, na origem, de recurso em sentido estrito no
qual o tribunal a quo entendeu existirem outras pro-
vas que demonstrariam a materialidade do crime,
indicando a confissão do paciente e depoimentos
testemunhais. A Turma negou a ordem ao entender
que, nos termos do art. 167 do CPP, a prova teste-
munhal pode suprir a falta do exame de corpo de
delito, caso desaparecidos os vestígios. O STJ já
decidiu que tal situação se aplica, inclusive, aos ca-
sos de homicídio, se ocultado o corpo da vítima.
Diante desse contexto, não se mostra possível ava-
liar profundamente as provas carreadas aos autos
para concluir de modo diverso. Ademais, caberá aos
jurados competentes a análise detida dos elemen-
tos de convicção carreados, por ocasião do julga-
mento pelo tribunal do júri, mostrando-se prematu-
ro o trancamento do feito. Precedentes citados: HC
110.642-ES, DJe 6/4/2009; HC 79.735-RJ, DJ
3/12/2007; HC 205.763-PR, DJe 22/8/2011,
e HC 204.733-RJ, DJe 25/8/2011. HC 170.507-
SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julga-
do em 16/2/2012.

08
Gabarito: Certo
Comentário:
Súmula 145 – STF: “Não há crime, quando a prepara-

ção do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação”.

09
Gabarito: Certo
Comentário:
CPP, Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e

o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que
será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

10
Gabarito: Errado
Comentário:
CPP. art. 18.  Depois de ordenado o arquivamento do

inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base
para a denúncia, a autoridade policial poderá proce-
der a novas pesquisas, se de outras provas tiver
notícia.

Quem possui nível médio
completo pode escolher um dos
quatro concursos abertos pela
Polícia Civil de São Paulo (PC-
SP), que contempla este nível de
escolaridade. Ao todo, a corpo-
ração oferece 1.100 vagas em
quatro editais, distribuídas pe-
los cargos de agente policial,
auxiliar de papiloscopista, papi-
loscopista e agente de telecomu-
nicações. As oportunidades são
para ampla concorrência e tam-
bém para deficientes.

Além do nível médio, para
concorrer a todos esses cargos
será preciso ter ainda carteira de
habilitação, na categoria D para
agente policial, e B para as de-
mais funções. O ingresso em
todas as carreiras propiciará a es-
tabilidade empregatícia, já que
o regime de admissão da Polí-
cia Civil paulista é o estatutário.

O objetivo da corporação é
contratar 400 agentes policiais,
200 auxiliares de papiloscopis-
ta, 300 agentes de telecomuni-
cações, e 200 papiloscopistas.
As atuais remunerações são de
R$3.581,63 para as duas pri-
meiras funções e R$4.266,15

Polícia Civil de São Paulo
já inscreve para nível médio

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO| Provas nos dias 1º ou 8 de julho

De acordo com
cargo escolhido,
vencimentos iniciais
chegam a R$4.266

para as duas últimas. Os dois
ganhos já estão somados ao
vencimento-básico, à Gratifi-
cação pelo Regime Especial de
Trabalho Policial (RETP) e ao
adicional de insalubridade, no
valor de R$676,29 para todos
esses cargos.

Interessados em qualquer um
dos concursos precisarão se ins-
crever no site da Fundação Vu-
nesp, a organizadora. O prazo
vai até 1º de junho para agen-
te de telecomunicações e papi-
loscopista, e até o dia 8 do mes-
mo mês para agente policial e
auxiliar de papiloscopista. De-
pois de se cadastrar, é preciso
pagar taxa de R$84,81 para as
duas primeiras carreiras, e
R$56,54 para as demais. O prazo
para solicitar isenção encerrou,
em todos os cargos.

Os candidatos aos quatro
concursos terão seus conheci-
mentos testados por meio de
duas etapas: provas objetivas e
investigação social. A primei-
ra fase será no dia 1º de julho
para os concorrentes às funções
de agente de telecomunicações
e papiloscopista, e 8 de julho
para auxiliar de papiloscopista
e agente policial. Todas as sele-
ções serão válidas, inicialmen-
te, por dois anos. Esse prazo,
porém, poderá ser estendido
por igual período.

Atendimento aos interessados vai até o dia 1º ou 8 de junho

Concurso para a Polícia Federal terá oferta de 500 vagas
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Professor orienta
estudo de Português
para esta reta
final de preparação

TRT-RJ libera os cartões de inscrição
AAAAAVVVVVALIAÇÕESALIAÇÕESALIAÇÕESALIAÇÕESALIAÇÕES   | Provas objetiva e discursiva estão confirmadas para o dia 10 de junho. Há quase 118 mil inscritos

Quadro de inscritos

TÉCNICO DO TRT-RJ

Nesta reta final de preparação, os candidatos do concurso para o TRT devem
aproveitar o tempo livre para realizar exercícios e, assim, fixar a matéria estudadaFicha de Exercícios

Português: veja teste com comentários
FOLHA DIRIGIDA publica teste de Português,

elaborado pelo professor Diones Martins, do curso
Prograssão Autêntico, para ajudar na preparação
dos candidatos do concurso do TRT-RJ.

PORTUGUÊS

A exploração dos recursos naturais da Terra permite
à humanidade atingir patamares de conforto cada vez
maiores. Diante da abundância de riquezas proporciona-
da pela natureza, sempre se aproveitou dela como se o
dote fosse inesgotável. Essa visão foi reformulada. Hoje
se sabe que a maioria dos recursos naturais de que o
homem depende para manter seu padrão de vida pode
desaparecer num prazo relativamente curto, e que é
urgente evitar o desperdício. Um relatório publicado re-
centemente dá a dimensão de como a exploração des-
ses recursos saiu do controle e das consequências que
isso pode ter no futuro. O estudo mostra que o atual
padrão de consumo de recursos naturais pela humani-
dade supera em 30% a capacidade do planeta de recu-
perá-los. Ou seja, a natureza não dá mais conta de repor
tudo o que o bicho-homem tira dela.

A exploração abusiva do planeta já tem consequênci-
as visíveis. A cada ano, desaparece uma área equivalen-
te a duas vezes o território da Holanda. Metade dos rios
do mundo está contaminada por esgoto, agrotóxicos e
lixo industrial. A degradação e a pesca predatória ame-
açam reduzir em 90% a oferta de peixes utilizados para
a alimentação. As emissões de CO2 cresceram em rit-
mo geométrico nas últimas décadas, provocando o au-
mento da temperatura do globo.

Evitar uma catástrofe planetária é possível. O grande
desafio é conciliar o desenvolvimento dos países com a
preservação dos recursos naturais. Para isso, segundo
os especialistas, são necessárias soluções tecnológi-
cas e políticas. O engenheiro agrônomo uruguaio Juan
Izquierdo, do Programa das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação, propõe que se concedam incen-
tivos e subsídios a agricultores que produzam de forma
sustentável. “Hoje a produtividade de uma lavoura é
calculada com base nos quilos de alimentos produzidos
por hectare. No futuro, deverá ser baseada na capacida-
de de economizar recursos escassos, como a água”,
diz ele.

Como mostra o relatório, é preciso evitar a todo custo
que se usem mais recursos do que a natureza é capaz
de repor.

(Adaptado de Roberta de Abreu Lima e Vanessa
Vieira. Veja, 5 de novembro de 2008, pp. 96-99)

01 A afirmativa correta, condizente com o assunto do
texto, é:

(a) O colapso atual no fornecimento dos recursos na-
turais indispensáveis para o conforto da humanida-
de já colocou em risco a qualidade de vida no plane-
ta.

(b) A produção de alimentos em todo o mundo está
diminuindo, com a falta de interesse de governos
no sentido de oferecer incentivos aos agricultores.

(c) O acesso irrestrito aos recursos naturais é a garan-
tia de manutenção de um patamar de conforto que
possa favorecer as condições de vida no planeta.

(d) O desenvolvimento dos países só será mantido se
houver condições favoráveis para a plena explora-
ção dos recursos naturais de que eles dispõem.

(e) O ritmo atual de consumo dos recursos naturais já
supera a capacidade do planeta em se refazer, o
que constitui séria ameaça para o futuro da huma-
nidade.

02 No 2° parágrafo,
(a) cria-se a possibilidade de catástrofes ambientais,

caso não sejam tomadas medidas eficazes de con-
trole da devastação ambiental.

(b) desenha-se um panorama de destruição do meio
ambiente, resultado da ação inconsequente do ho-
mem.

(c) expõem-se as metas a serem consideradas na cons-
cientização da necessidade de preservação ambi-
ental.

(d) discutem-se as causas que deram origem a inúme-
ras catástrofes ambientais, devido à presença hu-
mana.

(e) especula-se sobre um previsível cenário de devas-
tação, em razão do desrespeito a que está sujeita
a natureza.

03 Identifica-se relação de causa e consequência, respec-
tivamente, entre os seguintes fatos expostos no texto:

(a) abundância de riquezas naturais // reformulação
das condições de seu aproveitamento.

(b) desaparecimento de grande parte dos recursos
naturais // aceitação do descontrole na exploração
dessas riquezas.

(c) crescimento acentuado das emissões de CO2 //
aumento evidente da temperatura global.

(d) possibilidade de se evitarem catástrofes // contro-
le do desenvolvimento de algumas nações.

(e) concessão de incentivos e de subsídios a agriculto-
res // produção de alimentos por práticas susten-
táveis.

04 Em que opção há apenas uma incorreção no que
diz respeito à acentuação gráfica?

(a)  “Agora eu era o herói/ E o meu cavalo só falava
inglês/ A noiva do cowboy/ Era você além das ou-
tras três...”

(b)  “Quero morrer do meu próprio veneno/ Quero per-
der de vez tua cabeça/ Minha cabeça perder teu
juízo/ Quero cheirar fumaça de óleo diesel/ Me

embriagar até que alguém me esqueça..”
(c) “E também vai amiude/ Com os velhinhos sem saú-

de/ E as viúvas sem porvir/ Ela é um poço de bonda-
de/ E é por isso que a cidade/ Vive sempre a repetir...”

(d) “Página infeliz da nossa história/ Passagem desbo-
tada na memória/ Das nossas novas gerações/
Dormia/ A nossa pátria mãe tão distraída/ Sem perceber
que era subtraída/ Em tenebrosas transações..”

(e) “E tropeçou no céu como se fosse um bêbado/ E
flutuou no ar como se fosse um pássaro/ E se acabou
no chão feito um pacote flácido/ Agonizou no meio
do passeio público/ Morreu na contramão, atrapa-
lhando o tráfego...”

05 Assinale a alternativa em que a frase esteja sendo
utilizada em seu sentido conotativo.

(a) “Os latino-americanos são diferentes em tudo: nos
hábitos, nos costumes, na concepção de vida e nos
valores.”

(b) “ Cientistas desvendam o mecanismo pelo qual o
homem bloqueia as lembranças indesejáveis.”

(c) “Já é noite em teu bairro, e as mocinhas de calças
compridas desceram para a porta após o jantar.”

(d) ) “A urbanização de São Paulo está sendo feita de
maneira criminosa, porque está destruindo os pul-
mões da cidade.”

(e) “Baleia encostava a cabecinha na pedra. A pedra
estava fria, certamente Sinhá Vitória tinha deixado
o fogo apagar-se muito cedo.”

06 O termo destacado em “Um relatório publicado re-
centemente dá a dimensão de como a exploração
desses recursos saiu do controle e das consequên-
ciasque isso pode ter no futuro.”, no contexto, é

(a) partícula expletiva.
(b) conjunção integrante.
(c) conjunção subordinativa causal.
(d) conjunção subordinativa consecutiva.
(e) pronome relativo.

07 Assinale a alternativa em que NÃO ocorre deriva-
ção sufixal.

(a) Cheiroso. (b) Repartissem.
(c) Extremamente. (d) totalmente.
(e) Criatividade.

08 Em “A cada ano, desaparece uma área equivalente
a duas vezes o território da Holanda. Metade dos
rios do mundo está contaminada por esgoto, agro-
tóxicos e lixo industrial.”, a vírgula presente no frag-
mento do texto

(a) é obrigatória, pois separa adjunto adverbial de tem-
po antecipado.

(b) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que,
independente da posição na oração, deve estar
separado por vírgula.

(c) é facultativa, pois está separando um termo que
tem a mesma função do termo posposto a ele.

(d) é obrigatória, pois, no período, separa oração su-
bordinada adverbial anteposta à principal.

(e) está inadequada, pois separa termos essenciais da
oração.

09 Em “A exploração dos recursos naturais da Terra
permite à humanidade atingir patamares de confor-
to cada vez maiores.”, a crase ocorreu

(a) para atender à regência do verbo “permite”.
(b) para introduzir expressão adverbial feminina.
(c) para indicar que houve junção de dois artigos defi-

nidos, no feminino e no singular.
(d) para atender a regência de “permite” e pela pre-

sença de artigo definido, feminino, singular que
antecede “humanidade”.

(e) inadequadamente, pois a palavra humanidade não
admite artigo.

10 Analise o seguinte trecho e assinale a alternativa
INCORRETA. “Hoje se sabe que a maioria dos re-
cursos naturais de que o homem depende para manter
seu padrão de vida pode desaparecer num prazo
relativamente curto, e que é urgente evitar o des-
perdício.”

(a) Trata-se de um período composto.
(b) Há dois sujeitos oracionais.
(c) Existe uma oração principal, não iniciada por con-

junção, e uma oração subordinada, iniciada por
conjunção integrante.

(d) Existem duas orações e, em uma delas, o sujeito
está oculto para evitar repetições desnecessárias.

(e) A locução verbal “pode desaparecer” não poderia
ser substituída por “desaparecerá” pois haveria prejuízo
de sentido, uma vez que o caráter condicional não
seria mantido.

11 Em “Como mostra o relatório, é preciso evitar a
todo custo que se usem mais recursos do que a
natureza é capaz de repor.”, a expressão em desta-
que indica relação semântica de

(a) conclusão. (b) conformidade.
(c) alternância. (d) explicação.
(e) causalidade.

12 Em “Hoje se sabe que a maioria dos recursos na-
turais de que o homem depende para manter seu
padrão de vida pode desaparecer num prazo relati-
vamente curto, e que é urgente evitar o desperdí-
cio.”, Qual é o tipo de relação estabelecida entre a
oração destacada e a anterior?

(a) Comparação. (b) Condição.
(c) Proporção (d) Contraste.
(e) Finalidade.

13 Em “. O estudo mostra que o atual padrão de con-
sumo de recursos naturais pela humanidade supe-
ra em 30% a capacidade do planeta...”, a expres-
são em destaque NÃO

(a) complementa o nome “estudo”.
(b) é introduzida pela conjunção “que”.
(c) é uma oração que complementa o sentido de sua

antecedente.
(d) exerce função de objeto direto, pois complementa

o sentido do verbo “mostrar”.
(e) está subordinada à oração “O estudo mostra”.

Gabarito comentado
01 B
COMENTÁRIO:
O trecho “Hoje se sabe que a maioria dos recursos naturais

de que o homem depende para manter seu padrão
de vida pode desaparecer num prazo relativamente
curto” traz a ideia de que o ritmo atual de consumo
dos recursos naturais  constitui uma ameaça para
o futuro da humanidade.

02 B
COMENTÁRIO:
No segundo parágrafo, apresenta-se um cenário de des-

truição como consequência da exploração abusiva.

03 C
COMENTÁRIO:
Há uma relação de causa e consequência  quando a

primeira oração indica o motivo pelo qual a segunda
oração ocorreu..

04 C
COMENTÁRIO:
OU dos hiatos, que forma sílaba sozinho, acompanha-

do ou não de s, é acentuado; logo a palavra “amiú-
de” deve receber acento gráfico, pois o “U” forma
hiato com a vogal anterior.

05 D
COMENTÁRIO:
Quando a linguagem está no sentido conotativo, signi-

fica que ela está sendo utilizada em seu sentido
figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões
ou enunciados ganham um novo significado em
situações e contextos particulares de uso. O sentido
conotativo modifica o sentido denotativo (literal) das
palavras e expressões, ressignificando-as.

Sendo assim, nota-se que a palavra pulmões adquiriu
um sentido conotativo.

06 E
COMENTÁRIO:
Pronome relativo é uma classe de pronomes que subs-

titui um termo da oração anterior e estabelece rela-
ção entre duas orações. Como se pode perceber, o
que, nessa frase, está substituindo o termo conse-
quências e está relacionando a segunda oração com
a primeira.

07 B
COMENTÁRIO:
A palavra CHEIRO recebe o sufixo OSO, formando o adjetivo

CHEIROSO.
A palavra EXTREMO recebe  o sufixo MENTE, formando

o advérbio EXTREMAMENTE. .
A palavra TOTAL recebe o sufixo MENTE, formando o

advérbio TOTALMENTE.
A palavra CRIATIVO recebe o sufixo DADE, formando o

substantivo CRIATIVIDADE.
Já o verbo repartir recebe a desinência SSEM, flexionan-

do o verbo para o pretérito imperfeito do subjuntivo
o  que não é considerado derivação.

08 A
COMENTÁRIO:
O adjunto adverbial é um termo flutuante na oração e

deve ser separado sempre que a ordem direta for
quebrada.

09 D
COMENTÁRIO:
A crase é um fenômeno fonético que ocorre, em boa

parte dos casos, quando há a contração da prepo-
sição A com o artigo feminino A.

10 D
COMENTÁRIO:
Há no trecho seis orações.

11 B
COMENTÁRIO:
A conjunção COMO estabelece uma relação de confor-

midade uma vez que pode ser substituída pela con-
junção conforme.

CONFORME mostra o relatório.

12 E
COMENTÁRIO:
Há, na oração destacada, uma relação semântica de

finalidade, visto possuir o mesmo valor que “a fim
de que mantenha seu padrão de vida..”

13 A
COMENTÁRIO:
A oração introduzida pela conjunção integrante exerce

função de objeto direto do verbo mostrar e está
subordinada à primeira oração “O estudo mostra”.

 Os cartões de confirmação de
inscrição do concurso do Tribunal
Regional do Trabalho do Rio de
Janeiro (TRT-RJ) já foram liberados.
Portanto, para conhecer seus locais
de prova basta que os inscritos aces-
sem esses documentos de manei-
ra individual, no site do Instituto
AOCP, o organizador. As provas
objetiva e discursiva serão aplica-
das no dia 10 de junho em turnos
distintos, dependendo do cargo.

Para técnico judiciário – área
administrativa e analista judici-
ário nas especialidades oficial de
justiça, Psicologia e Engenharia
(Civil, Elétrica e Mecânica), os
exames ocorrerão das 8h15h às
12h15. Já para técnico judiciário
de Segurança e Enfermagem,
além dos analistas das áreas ad-
ministrativa e judiciária, o horá-
rio será das 14h45 às 18h45.

A recomendação da banca é que
os 117.923 inscritos cheguem aos
locais designados com antecedên-
cia de pelo menos uma hora an-
tes do fechamento dos portões, que
será às 8h no turno da manhã, e
às 14h30 à tarde. Além disso, será
preciso portar também caneta es-
ferográfica de tinta azul ou preta,
fabricada em material transparen-
te; documento oficial com foto e
o cartão de confirmação
de inscrição.

As duas avaliações se-
rão realizadas na capital
fluminense, e ainda nos
municípios de Barra
Mansa, Duque de Caxias,
Macaé, Niterói, Nova
Iguaçu, São Gonçalo e
Volta Redonda. Os gaba-
ritos provisórios do exa-
me de múltipla escolha
serão publicados no dia
11 de junho.

Depois de conhece-
rem seus locais de pro-
va, os candidatos desse
concurso precisam vol-
tar a atenção para os es-

tudos, nessa reta final. Estudar Lín-
gua Portuguesa nunca é demais,
até mesmo porque a compreen-
são dessa disciplina ajuda na re-
solução das demais matérias, se-
gundo especialistas da área.

Na análise do professor Diones
Martins, do Curso Progressão Au-
têntico, “as questões de Língua
Portuguesa da AOCP têm um ní-
vel de dificuldade mais baixo e são
previsíveis. Sendo assim o candi-
dato bem preparado, que fizer o
maior número de provas anteri-
ores possível, não encontrará ne-
nhuma grande surpresa, pois a
banca mantém um padrão na
abordagem das questões”, obser-
vou. Para otimizar a preparação
dos concurseiros, o docente lis-
tou quais são os cinco tópicos mais
abordados em Língua Portugue-
sa pela banca.

São eles: interpretação de tex-
to (os textos costumam ser sim-
ples e objetivos, e é necessário di-
ferenciar os tipos de textos); fun-
ções do QUE (principalmente
pronome relativo e conjunção
integrante); crase (é preciso que
o candidato saiba justificar o
motivo pelo qual foi utilizado o
acento indicativo de crase); sin-
taxe (domínio dos períodos sim-
ples e composto) e morfologia (o
candidato deverá fazer o reconhe-
cimento das classes de palavras).

SERVIÇO
Cartões de confirmação de inscrição:
http://www.institutoaocp.org.br
Gabaritos: www.folhadirigida.com.br

Professor Diones Martins leciona Língua
Portuguesa no curso Progressão Autêntico
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Tempo de resolução
varia de três a quatro
horas e meia, de
acordo com o cargo

IIIIINFNFNFNFNFORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃO|Candidatos já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição, que traz endereço e horário de prova

Liquigás: liberada consulta a local de prova

Os inscritos 52.562 inscritos
no concurso para a Liquigás já
podem saber em que local fa-
rão a prova objetiva, marcada
para este domingo, dia 27. Para
a consulta, que é individual e
feita no site da organizadora, a
Fundação Cesgranrio, o can-
didato precisará informar CPF
e senha cadastrados.

A orientação é que os can-
didatos confiram as infor-
mações do cartão de confir-
mação de inscrição, para ve-
rificar se há erros. Caso haja
inexatidão na informação re-
lativa ao cargo/polo de tra-
balho/localidade, à cidade
de provas, à necessidade de
tratamento diferenciado
para a realização das pro-
vas e à inscrição para con-
correr às vagas reservadas
para pessoas com deficiên-
cia ou pretos ou pardos, os
candidatos deverão entrar
em contato com a Fundação
Cesgranrio. O contato deve
ser feito por telefone, das 9h
às 17h ou por e-mail, até esta
sexta-feira, dia 25.

A prova objetiva será rea-
lizada no domingo, 27. O ho-
rário de início não consta do
edital mas, segundo a  Ces-
granrio, será informado no
cartão de confirmação. A ori-
entação é que os candidatos
cheguem com uma hora de
antecedência.

A duração será de três ho-
ras para o cargo de conferen-
te I (que exige nível funda-
mental). Terão quatro horas
para resolver as questões os
inscritos para ajudante de mo-
torista granel, assistente ad-
ministrativo, motorista de ca-
minhão granel, oficial de ma-
nutenção (especialidades Elé-
trica, Eletrônica e Mecânica),
operador de gás, técnico de
instalações, técnico de segu-
rança do trabalho e técnico
químico.

A duração das provas será
de quatro horas e meia para
os cargos de profissional de
vendas - Júnior e para Profis-
sional Júnior nas três áreas
ofertadas: Administração, Au-
ditoria e Ciências Contábeis.
Todos os candidatos só po-
derão sair da sala de prova
após, pelo menos, duas ho-
ras do horário de início. Não
será permitido levar o cader-
no de questões.

O candidato deverá chegar
ao local das provas com car-
tão de confirmação de inscri-
ção, documento de identidade
original com o qual se ins-
creveu e de caneta esferográ-
fica de tinta preta fabricada
em material transparente.
Caso o candidato esteja im-
possibilitado de exibir, no dia
de realização das provas, do-
cumento de identidade ori-
ginal, por motivo de perda,
roubo ou furto, deverá ser
apresentado documento que
ateste o registro da ocorrên-
cia em órgão policial, expe-
dido há, no máximo, 90 dias.
Nesse caso, o candidato será
submetido à identificação
especial, compreendendo co-
leta de dados, de assinatura
e de impressão digital em for-
mulário próprio.

GABARITO OFICIAL SAI
NESTA SEGUNDA, DIA 28

Os gabaritos preliminares
das provas objetivas serão di-
vulgados na segunda-feira,
dia 28, pela Fundação Ces-
granrio. Aqueles que discor-
darem de alguma das respos-
tas oficiais poderão entrar
com recurso também na se-
gunda, dia 28, e na terça-fei-
ra, dia 29.

As contestações deverão es-
tar fundamentadas e não po-
derão estar identificadas ou
com informações pelas quais
seja possível saber quem apre-
sentou o recurso. Para recor-
rer, o candidato deverá enca-
minhar sua solicitação à Fun-
dação Cesgranrio, por meio
do campo de Interposição de
Recursos, na página referen-
te ao concurso da Liquigás.
Não serão aceitos recursos via
postal, via correio eletrônico,
via fax ou fora do prazo pre-
estabelecido. O resultado da
avaliação dos recursos que fo-
rem deferidos será conheci-
do no dia em que for divul-
gado o resultado das provas
objetivas, no 20 de junho. Em
caso de anulação de questões,
a pontuação relativa a elas será
atribuída a todos os que re-
alizaram as provas objetivas.

A divulgação e a homolo-
gação dos resultados finais será
dia 5 de julho. O prazo de
validade da seleção será de
seis meses,  prorrogável pelo
mesmo período.

LIQUIGÁS

Provas estão confirmadas para o domingo, dia 27 de maio. Para orientação
dos inscritos, veja teste final com questões comentadas de MatemáticaFicha de Exercícios

Matemática: veja teste comentado

01 Pedro estava completamente sem dinheiro
e sacou R$ 640,00, em notas de R$ 10,00,
de um caixa eletrônico para fazer alguns pa-
gamentos. Ele efetuou os pagamentos do
mais caro para o mais barato e, a cada pa-
gamento, ele entregava metade das notas
que possuía. Ao término dos pagamentos,
ficou com apenas R$ 10,00. Quantos paga-
mentos Pedro fez?

(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6
(E) 7

02 (Assistente Administrativo)
Se o perímetro de um quadrado é 20 cm, sua

área, em cm2, será
(A) 16 (B) 20
(C) 25 (D) 100
(E) 400

03 (Assistente Administrativo)
Se o nível de uma piscina sobe 2 mm a cada 5

segundos de chuva, quantos milímetros o
nível da piscina subirá em 1 minuto?

(A) 12 (B) 20
(C) 22 (D) 24
(E) 30

04 (Assistente Administrativo)
Em uma negociação sindical, os trabalhadores

reivindicam um aumento de 25%, o que ele-
varia o piso salarial para R$ 1.800,00. Qual
é, em reais, o piso salarial atual desses
trabalhadores?

(A) 1.280 (B) 1.440
(C) 1.600 (D) 1.640
(E) 1.680

05 (Assistente Administrativo)
Um agricultor comprou 300 g de sementes de

café. Ele pesou-as e verificou que 15 semen-
tes de café pesam juntas 1 g. Quantas se-
mentes de café o agricultor comprou?

(A) 600
(B) 900
(C) 1.500
(D) 3.000
(E) 4.500

06 (Assistente Administrativo)
Se Aldo tem 3/4 de um real, e Baldo tem 3/10

de um real, juntos eles possuem
(A) R$ 0,90 (B) R$ 0,95
(C) R$ 1,00 (D) R$ 1,05
(E) R$ 1,10

07 (Assistente Administrativo)

08 ( Ajudante de motorista)
Considere a matriz

Um dos quatro termos da matriz foi escolhido
aleatoriamente.

A probabilidade do termo escolhido ser par é
(A) 25% (B) 30%
(C) 33% (D) 50%
(E) 75%

09 (Ajudante de motorista)

10 (Ajudante de motorista)

Gabarito comentado
01 Resolução
Do enunciado, temos que Pedro sacou 64 no-

tas de R$10.

(64 notas de R$10)

Como sempre entregava metade das notas que
possuía, pode-se afirmar que:

1 pagamento: 32 notas, sendo o restante tam-
bém de 32 notas.

2 pagamento: 16 notas, sendo o restante tam-
bém de 16 notas.

3 pagamento: 8 notas, sendo o restante tam-
bém de 8 notas.

4 pagamento: 4 notas, sendo o restante tam-
bém de 4 notas.

5 pagamento: 2 notas, sendo o restante tam-
bém de 2 notas.

6 pagamento: 1 nota, sendo o restante tam-
bém de 1 nota.

Deste modo, foram realizados 6 pagamentos.
Resposta: D

02 Resolução
O perímetro é definido como a soma das medi-

das dos lados de um polígono. Deste modo,
sendo x a medida do lado do quadrado, tem-
se:

A área do quadrado é dada por x2, logo 52 = 25
cm2.

Resposta  : C

03 Resolução
Do enunciado, temos a seguinte regra de três

simples diretamente proporcional:

Nível (mm)      Tempo (s)
      2                       5
      x                      60

5x = 2.60
5x = 120
x = 24 mm
Resposta: D

04 Resolução
Sendo x o piso salarial atual (antes do aumen-

to), temos:

x + 0,25x = 1800
1,25x = 1800

x = 1440
Resposta: B

05 Resolução
Do enunciado, tem-se a seguinte regra de três

simples diretamente proporcional:
Sementes            g
     15                    1
      x                   300

1x = 15 . 300
x = 4500

Resposta: E

06 Resolução
Do enunciado, temos:

3/4 =  0,75
3/10 = 0,30

Resposta: D

07 Resolução
Do enunciado, temos :

Como o segmento mede 12 cm, pois é lado

do quadrado ABCD, temos, pela figura

Assim, a área do retângulo PBCS é dada por :
12 . 4 = 48 cm2
Resposta: C

08 Resolução
Os elementos pares da matriz A são: -2 ; 0 e 2.
Deste modo, a probabilidade pedida é dada por:

Resposta: E

09 Resolução
Pela figura, temos:

x2 = 14400
Como x >0

x = 120 m
y2 = 6400
Como y >0 ,

y = 80 m

O terreno é um quadrado de lado x + y , logo sua
área é dada por:

(x + y)2 = ( 120 + 80)2 = (200)2 = 40000 m2

09 Resposta : E

10 Resolução
Sendo x o preço de catálogo do produto, temos

do enunciado que houve inicialmente um
desconto de 20%.

Fator de desconto de 20% : 1 - 0,20 = 0,80
Preço após o desconto : 0,80.x
Sendo f o fator que deverá multiplicar o preço

descontado (0,80x) para se obter o preço
aumentado de 20% (1,20x) , temos:

0,80x . f = 1,20x
Como x > 0,

f = 

Resposta: B

Cargo Localidade Total Vagas 
Relaçao 

candidato/vaga 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO(A) I 

RJ/RIO DE JANEIRO 4257 6 709,50 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO(A) I 

RJ/ DUQUE DE CAXIAS 2756 11 250,55 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO(A) I 

RJ/MACAÉ 849 6 141,50 

TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO I 

RJ/DUQUE DE CAXIAS 922 11 83,82 

OFICIAL DE MANUTENÇÃO I - 
ELÉTRICA 

RJ/ DUQUE DE CAXIAS 397 6 66,17 

MOTORISTA DE CAMINHÃO 
GRANEL I 

RJ/ DUQUE DE CAXIAS 663 11 60,27 

PROFISSIONAL DE VENDAS - 
JÚNIOR 

RJ/ DUQUE DE CAXIAS 233 6 38,83 

OFICIAL DE MANUTENÇÃO I - 
ELÉTRICA RJ/MACAÉ 99 6 16,50 

total - 10176 - - 

OBS: O campo vagas considera as imediatas e as para formação de cadastro

Quadro de vagas e de inscritos

SERVIÇO
Site: www.cesgranrio.org.br
Telefone: 0800 701 2028, das 09 às
17 horas
E-mail: concursos@cesgranrio.org.br
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ANÁLISE REAL

Aulas Particulares

 Interessados em seguir carrei-
ra pública municipal encontra-
rão boas oportunidades que se-
rão abertas por meio de concur-
sos públicos no Estado do Rio.
Diversas prefeituras e uma câ-
mara municipal, do norte ao sul
fluminense, anunciaram pelo
menos 2.068 vagas em cargos de
todos os níveis de escolaridade.

 Alguns editais estão em fase
acelerada e podem sair a qual-
quer momento, a exemplo da
Câmara de Barra Mansa e Pre-
feitura de Niterói. Outros, como
os de Paraíba do Sul e São João
da Barra, devem ficar para o se-
gundo semestre.

PIRAÍ JÁ RECEBE
INSCRIÇÕES: 2º GRAU

Quem largou na frente, entre-
tando, foi Piraí, a 89 Km da ca-
pital, no sul do estado. A prefei-
tura divulgou no último dia 22
edital de concurso para 43 va-
gas de nível médio, distribuídas
pelos cargos de agente de ensi-
no colaborativo (35 vagas) e
agente administrativo I (oito).
Os vencimentos são R$1.310,64
e R$1.154,22, respectivamente.
Para agente de ensino colabora-
tivo os interessados devem ter
pelo menos o magistério em ní-
vel médio.

 As inscrições deverão ser fei-
tas de 28 de maio a 17 de junho,
pelo site do Ibam. Primeiro, será
necessário preencher a ficha.
Depois, imprimir o boleto e pa-
gar taxa de R$55, preferencial-
mente no Banco Itaú ou através
de internet banking. O paga-
mento será aceito até as 21h de

ExpectativExpectativExpectativExpectativExpectativa | a | a | a | a | Oportunidades para a capital, Niterói, Volta Redonda, Resende e outras cidades

Concursos somam 2.068 vagas
de Norte a Sul do Estado do Rio
Primeiro edital já
saiu e traz vagas
para a cidade Piraí,
no Sul do Estado

18 de junho. As provas estão
previstas para 22 de julho.

Ainda no Sul fluminense, as
prefeituras de Volta Redonda e
Resende também confirmaram
editais. Em Volta Redonda, a
maior cidade da Região Sul, se-
rão 50 vagas de guarda munici-
pal, cargo aberto a interessados
de ambos os sexos com ecolari-
dade do nível médio, idade de
18 a 40 anos e carteira de mo-
torista. O concurso foi autoriza-
do em setembro de 2017 e será
organizado será Fundação Edu-
cacional de Volta Redonda (Fe-
vre).

Em Resende serão 247 vagas
para a prefeitura, sendo 231 para
ampla concorrência e 16 para
deficientes. O edital deverá fi-
car para o próximo semestre, já
que a empresa que organizará a
seleção não foi definida. Na
mesma região, a Câmara de Barra
Mansa, divulgará a qualquer mo-
mento concurso para 54 vagas
em cargos de todos os níveis.
Entre as carreiras estão motoris-
ta, procurador, supervisor de
recursos humanos, técnico de
informática, auxiliar adminis-
trativo e telefonista. Os salári-
os variam de R$968 a
R$2.205,23.

NITERÓI E CAXIAS:
VAGAS PARA GUARDAS

Na Região Metropolitana, as
prefeituras de Niterói e Duque
de Caxias preparam para junho
ou julho editais com 540 vagas
de guardas, das quais 300 vagas
em Caxias e 240 em Niterói. Os
salários iniciais são de
R$2.796,80 em Niterói. A Pre-
feitura de Volta Redonda não in-
formou o salário. Para ambos,
poderão se inscrever homens e
mulheres com escolaridade do

nível médio. Também em Du-
que de Caxias, a Secretaria de
Saúde já faz levantamento de
cargos para um novo concurso.
Em função do grande déficit de
técnicos de enfermangem e
médicos, esses cargos são os
mais cotados.

Ainda no Grande Rio, a Pre-
feitura de Nova Iguaçu progra-
ma a abertura de concurso para
a área de Educação. É pratica-
mente certo que as oportunida-
des serão destinadas ao magis-
tério, mas não está descartada a
possibilidade de serem incluí-
dos cargos da área de apoio. O
número de vagas ainda será in-
formado. O edital deverá sair no
próximo semestre.

Na capital, a Comlurb prevê
publicar em julho edital para
mil vagas em cadastro para gari
(veja noticiário na última pági-
na).

No Centro-Sul, a Prefeitura de
Paraíba do Sul confirmou que
um novo concurso será realiza-
do, embora sem data prevista. A
expectativa é que sejam ofereci-
dos cargos para diversas secre-
terias, envolvendo áreas de saú-
de, administrativa e educação,
já que desde 2012 não há con-
curso para a cidade.

Já na Região Serrana, a Prefei-
tura de Nova Friburgo ainda de-
finirá a organizadora de um
concurso para a área da saúde e,

na Região dos Lagos, um edital
para 100 vagas sairá até junho
em Maricá, envolenvo áreas da
Saúde, Educação e Procuradoria.

S.J. DA BARRA: EDITAL
PRÓXIMO DE SER LIBERADO

No Norte Fluminense, a Pre-
feitura de São João da Barra ofi-
cializará ainda esta semana con-
trato com o Instituto de Avalia-
ção Nacional (IAN) para orga-
nizar um concurso para 34 va-
gas em cargos de níveis médio,
médio/técnico e superior.

Interessados com nível médio
poderão concorrer a 15 vagas,
sendo cinco para agente de tri-
butos, quatro para agente fiscal
de obras, duas para agente de fis-
calização em saúde, duas para
agente de fiscalização de trans-
porte público e duas para agen-
te de fiscalização de postura.

Além disso, há quatro vagas
para agente fiscal de obras, que
exige curso técnico em Edifica-
ções. Para as funções acima, os
ganhos são de R$1.609 para de
40 horas de trabalho.

O edital de São João da Barra
trará diversas oportunidades
para graduados em Engenharia
Civil, sendo uma para cada car-
go: engenheiro de trânsito, au-
ditor fiscal de obras, auditor fiscal
do meio ambiente para especi-
alidade II e engenheiro civil.

Para nível superior são duas
para contador, cinco vagas para
auditor fiscal de tributos (diplo-
ma em Direito, Economia, Ad-

ministração ou Ciências Con-
tábeis), duas para audi-
tor fiscal de vigilância
sanitária (uma em Me-
dicina Veterinária e
uma em Nutrição).

Há ainda três para
auditor fiscal do meio
ambiente (uma para
cada área de Biologia,

Engenharia Agrônoma/
Agronomia, Química/

Engenharia de Produção,
Engenharia Florestal/Engenha-
ria Ambiental) e duas para au-
ditor fiscal de inspeção sanitá-
ria (uma para Engenharia Agro-
nômica e uma para Medicina Ve-
terinária). Todos os cargos de
nível superior têm remuneração
de R$3.456,20 para 40 horas de
trabalho.

NÍVEL MÉDIO - LOCAL DE TRABALHO - RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF
Assistente Administrativo 

ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS 

Apoio Administrativo 

Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO
Formação: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Requisito: conhecimento de microinformática (processador de texto, 
planilhas de cálculo e apresentações). 

NÍVEL SUPERIOR - LOCAL DE TRABALHO - RIO DE JANEIRO/RJ 
Advogado 

ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS 

Jurídica 
Escolaridade: BACHAREL EM DIREITO Formação: em DireitoRequisito: 
registro na OAB. 

Analista de Gestão Corporativa
ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS 

Administração Geral 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Administração de Empresas ou em Administração 
Pública. Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Contabilidade 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Ciências Contábeis 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Finanças e Orçamento 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Administração ou em Ciências Econômicas. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Recursos Humanos 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Administração de Empresas ou em Administração 
Pública. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Tecnologia da Informação 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: em qualquer graduação de nível superior completo. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Analista de Pesquisa Energética
ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS 

Economia de Energia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Ciências Econômicas, ou em Engenharia, ou em 
Matemática, ou em Estatística. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Gás e Bioenergia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Agronomia, ou em Ciências Econômicas, ou em 
Engenharia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. ç

NÍVEL SUPERIOR - LOCAL DE TRABALHO - RIO DE JANEIRO/RJ 
Ad d

Meio Ambiente/Análises 
Ambientais 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Geografia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/ 
Desenvolvimento Regional/ 

Socioeconomia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Antropologia, ou em Arqueologia, ou em Ciências 
Políticas, ou em Ciências Sociais, ou em Sociologia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/Ecologia 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Biologia, ou em Ecologia, ou em Engenharia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente se houver. 

Meio Ambiente/ 
Geoprocessamento/Meio 

Físico 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Geografia, ou em Geologia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Meio Ambiente/Recursos 
Hídricos 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Meteorologia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Petróleo/ 
Abastecimento 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Matemática, ou em 
Estatística, ou em Física, ou em Química. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Petróleo/Exploração e 
Produção 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia, ou em Estatística, ou em Geofísica, 
ou em Geologia, ou em Física, ou em Matemática, ou em Oceanografia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Planejamento da Geração de 
Energia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia Civil, ou em Engenharia Elétrica, ou 
em Engenharia de Produção, ou em Matemática. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Projetos da Geração de 
Energia 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia Civil, ou em Engenharia Mecânica. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Recursos Energéticos 

Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Ciências Econômicas, ou em Engenharia, ou em 
Estatística, ou em Física, ou em Matemática, ou em Meteorologia. 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente, se houver. 

Transmissão de Energia 
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Formação: bacharelado em Engenharia Elétrica 
Requisito: registro no Conselho de Classe correspondente. 

Quadro de vagas

CRF-RJ inscreve só até
3 de junho. 2º e 3º graus

PPPPPROCEDIMENTOSROCEDIMENTOSROCEDIMENTOSROCEDIMENTOSROCEDIMENTOS          | Inscrições no site do Idib

São 442 vagas
temporárias, sendo
277 somente para
agente administrativo

MMMMMAAAAAGISGISGISGISGISTÉRIOTÉRIOTÉRIOTÉRIOTÉRIO     | Seeduc-RJ ainda possui autorização para abrir mais 370 vagas

Inscrições para educação indígena
A Secretaria Estadual de Edu-

cação do Rio de Janeiro (See-
duc-RJ) realiza seleção para o
magistério indígena. São 38
vagas para contratação tempo-
rária na função de professor. As
oportunidades são para o Co-
légio Indígena Estadual Guara-
ni Karai Kuery Renda, em An-
gra dos Reis, e respectivas sa-
las de extensão.

As oportunidades estão divi-
didas entre professores indíge-
nas I e II. As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas no site
da Seduc até o término do ano
letivo de 2018.   candidato de-
verá efetivar a inscrição optando
por uma ou mais disciplinas

para as quais possua a habili-
tação mínima necessária.

Para professor I serão admi-
tidos até 30 profissionais para
atuação nos anos finais do en-
sino fundamental e no ensino
médio, para cumprimento de
carga de 30h semanais. Já para
docente II serão admitidos até
oito novos docentes, que traba-
lharão com os anos iniciais do
ensino fundamental. Nesse
caso, a carga de trabalho será de
22 horas por semana.

Os candidatos a professor
para atuação nos anos iniciais
do fundamental devem ter o
ensino médio na modalidade
Normal ou Licenciatura Plena

em Pedagogia com habilitação
para lecionar neste nível.

Já para professor dos anos fi-
nais do ensino fundamental e
médio, e educação profissional
de nível médio, é obrigatório
a Licenciatura Plena e/ou for-
mação específica prevista na le-
gislação em vigor.

O processo seletivo será feito
apenas por avaliação de títulos,
que devem ser anexados pelos
candidatos no ato da inscrição,
assim como o currículo. Os salá-
rios não constam no edital e não
foram divulgados pela Seeduc até
o fechamento desta matéria. No
entanto, é assegurado aos contra-
tados a licença maternidade e pa-
ternidade, férias e 13º salário.

Os selecionados devem ser
contratados imediatamente. A
secretaria informa que não po-
derão se candidatar professores
detentores de matrícula ativa na
Seeduc-RJ. O processo seletivo
terá validade até o fim do ano
letivo 2018.

Mais vagas -  O governador
do Rio, Luiz Fernando Pezão,

autorizou, no dia 18 de maio,
408 vagas para contratação
temporária de professores. Na
publicação, divulgada no Diá-
rio Oficial, é informado o
quantitativo de até 170 vagas
para professores de ensino fun-
damental, médio e profissiona-
lizante com atuação de até 16
horas. Ainda há 203 oportuni-
dades para carga horária de 30
horas semanais e até oito va-
gas para professores de ensino
fundamental, com carga horá-
ria de 22 horas semanais.

Como, no momento, apenas
38 vagas estão sendo ofereci-
das, a expectativa é que a See-
duc-RJ possa abrir um novo
processo seletivo nos próximos
dias, abrangendo outras cida-
des, incluindo o Rio de Janei-
ro. A secretaria, no entanto,
ainda não deu um posiciona-
mento de como serão preenchi-
das as 370 vagas restantes.

SERVIÇO
Inscrições para Piraí -
www.ibam-concursos.org.br

SERVIÇO
Inscrições - http://
docenteonline.educacao.rj.gov.br

Aindahá tempo para os inte-
ressados no concurso do Conse-
lho Regional de Farmácia do
Estado do Rio de Janeiro (CRF-
RJ), para 442 vagas temporárias
em cargos dos níveis médio,
médio/técnico e superior. No
entanto, é preciso que fiquem
atentos, pois o prazo vai somente
até o dia 3 de junho.

Embora as admissões sejam
temporárias, o prazo de contra-
to será longo: três anos, que pode
ser prorrogado por mais dois
anos. Esse fato deixa o concur-
so mais atrativo, pois os apro-
vados terão mais tranquilidade
para programar melhor a vida
profissional.

Das 442 vagas, 22 são imedi-
atas e 420 em cadastro de reser-
va, para ser utilizado durante o
prazo de validade do concurso,
de dois anos, podendo dobrar.
Deste total, há 277 vagas (17
imediatas e 260 em cadastro)
para agente administrativo, car-
go que exige nível médio e tem
remuneração inicial de
R$3.635,17, sendo R$2.308,57
de salário, R$640,42 de vale-ali-
mentação e R$686,18 de vale-re-
feição. A carga de trabalho é de
40 horas semanais.

Para a capital, há 15 vagas
imediatas e 180 em cadastro. Já
as cidades de Campos dos Goyta-
cazes e Itaperuna contam, cada
uma, com uma vaga imediata e

40 em cadastro de reserva. No Rio
de Janeiro, o CRF-RJ está locali-
zado na Rua Afonso Pena, 115,
Tijuca.

No nível médio/técnico, há
oferta de duas vagas para técni-
co em contabilidade, função cuja
remuneração é de R$3.871,91,
para carga de 40 horas semanais.
O valor já inclui auxílio-alimen-
tação e auxílio-refeição.

No nível superior, o concurso
contempla os cargos de adminis-
trador, advogado e contador. São
41 vagas para cada um, sendo
uma imediata e 40 em cadastro
de reserva. A remuneração é de
R$5.726,60, já contando com os
mesmos benefícios. Todos os
contratados terão direito a assis-
tência médica (Unimed Alfa) e
vale transporte.

As inscrições devem ser feitas
no site do Idib, organizador do
concurso. Os interessados devem
imprimir o boleto bancário até
o dia 3 de junho e efetuar o pa-
gamento da taxa, de R$56 (car-
gos de nível médio) ou R$67
(nível superior), até dia 4.

As provas objetivas estão mar-
cadas para o dia 15 de julho. Elas
serão compostas por 40 ques-
tões, sendo dez de Língua Por-
tuguesa, dez de Informática e
20 de Conhecimentos Especí-
ficos. No mesmo dia, os candi-
datos a advogado farão prova
discursiva, composta de um
parecer jurídico. Haverá tam-
bém prova de títulos para car-
gos de nível superior.

SERVIÇO
Edital: www.folhadirigida.com.br
Inscrições: www.idib.org.br
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1 - Rio de Janeiro
2 - Niterói
3 - Duque de Caxias

4 - Nova Iguaçu
5 - Maricá

6 - Nova Friburgo
7 - Paraíba do Sul
8 - Volta Redonda

9 - Barra Mansa
10 - Resende
11 - São João da Barra
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Educação

sem censura

O passar dos anos, entre outras coisas, propor-
ciona oportunidades para que as pessoas se de-
frontem com coisas novas, surpreendentes, resul-
tantes de mudanças de valores, de paradigmas, e,
sobretudo, dos avanços da ciência e da tecnolo-
gia. Muitas, com reflexos positivos e benéficos,
em várias áreas; outras, colocam diante de nossos
olhos atônitos, acontecimentos que jamais ima-
ginávamos presenciar.

Recentemente, tenho lido com crescente apre-
ensão, várias matérias referentes ao avanço do
suicídio praticado por crianças, adolescentes e
jovens.

Vejamos a última, que motivou esse artigo.
As taxas de suicídio de crianças e adolescentes
têm aumentado nas últimas décadas. Entre 2000
e 2015, os suicídios aumentaram 65% entre pes-
soas com idade entre 10 e 14 anos e 45% de 15
a 19 anos.

Levantamento realizado pelo sociólogo Julio
Jacobo Waiselfisz, da Faculdade Latino-America-
na de Ciências Sociais, com dados do Ministério
da Saúde, revelou que embora as taxas nesses gru-
pos (de 0,8 e 4,2 por 100 mil habitantes, respec-
tivamente) estejam abaixo do índice geral (5,5)
vêm preocupando por sua evolução.

Nas duas últimas semanas, três estudantes de
dois colégios particulares de elite da capital pau-
lista suicidaram-se.

Boatos sobre jogos e aplicativos circularam nas
redes sociais, embora os dois colégios neguem
qualquer relação entre eles e os suicídios dos dois
colegiais.

Os episódios levaram os dois colégios a reali-
zarem atividades com alunos e pais para oferecer
orientações sobre esse tema.

Um deles reuniu os estudantes para conversa.
Um especialista em suicídios foi convidado para
preparar a equipe de professores e dar palestra para
pais e estudantes.

Mesmo em escolas onde não houve casos re-
centes, as mortes das últimas semanas interferi-
ram na sua rotina. No Colégio Madre Alix, os pro-
fessores realizaram rodas de conversa propostas
pelos estudantes. Alguns eram colegas dos que se
suicidaram.

Estudiosos do assunto mencionam questões
sobre sexualidade, dificuldade de lidar com frus-
trações, bullying, pressão pela escolha de carreira
e por um bom desempenho escolar como confli-
tos que surgem nesta idade e podem funcionar
como agravantes.

A psicóloga Karen Scavacini, uma das funda-
doras do Instituto Vita Alere de Prevenção e Pos-
venção do Suicídio assim se expressou: “A ado-
lescência já é um período conturbado e, atual-
mente, eles sofrem muita pressão da sociedade
e das famílias. Principalmente, na elite paulis-
tana, o jovem é cobrado para ter um alto desem-

As causas são muitas
TEREZINHA SARAIVA *

penho, passar para uma faculdade excelente, ter
uma carreira de sucesso, estudar fora. E pode ser
que ele não queira isso”.

Na sua opinião, as escolas têm papel fundamen-
tal, assim como as famílias, em identificar e aju-
dar os jovens nestas situações. No entanto, segundo
ela, a maioria dos colégios não têm planos de
prevenção. Ela acha que os colégios atuam mais
de forma reativa, quando um caso já ocorreu.

A doutora em psicologia Luciene Tognetta, pes-
quisadora de grupos de estudos da Unicamp e
Unesp, também defende ação mais ativa das es-
colas. Para ela, é imprescindível incluir mais ati-
vidades que desenvolvam habilidades socioe-
mocionais.

Segundo Neury Botega, psiquiatra e professor
da Unicamp, os adolescentes estão mais vulnerá-
veis ao suicídio porque, entre outros fatores, ten-
dem a ser mais imediatistas e impulsivos.

Já o psiquiatra José Manoel Bertolote, da Unesp,
diz que a alta recente de suicídios foi verificada
mais entre homens, e acrescenta: “Não temos ex-
plicação cabal para esse fenômeno, mas, como um
dos fatores frequentemente associados ao suicí-
dio é a presença de um transtorno mental, parti-
cularmente, depressão, alcoolismo e esquizofre-
nia, acredita-se que a desatenção à saúde mental
e a dificuldade para se obter um pronto atendi-
mento está na raiz do problema.” O Centro de
Valorização da Vida - CVV, que presta atendimen-
to de prevenção do suicídio, notou um aumento
na demanda de jovens em seus canais de comu-
nicação. Carlos Correia, porta-voz do CVV, cita como
hipótese a ampliação do acesso ao serviço por
celular e pela internet, além da influência do tema
tratado em série televisiva.

O Centro teve aumento de demanda. Passou de
1 milhão de atendimentos ao ano para 2 milhões,
em 2017.

Como se vê, estamos diante de um novo e grave
problema para o qual são apresentadas várias
causas, e de difícil e desafiante solução, uma vez
que, segundo estudiosos do assunto, as escolas
e as famílias têm papel fundamental em iden-
tificar e ajudar os adolescentes e jovens nessas
situações.

Parece-me que, nas condições atuais, nem as
escolas nem as famílias podem desempenhar esse
papel. Senão, vejamos: os professores não foram
preparados para identificar o problema e ajudar.
Além disso convivem poucas horas com os estu-
dantes, em geral com turmas grandes. Por outro
lado, as famílias, pelas exigências da vida atual,
também pouco convivem com seus filhos e, pro-
vavelmente, a maioria não sabe identificar e como
ajudar. O que fazer para impedir o avanço dessa
tragédia?

* EDUCADORA

Inscrições na EsPCEx
terminam 8 de junho.
Para Escola Naval,
prazo vai até dia 11

Carreira militar: 476 vagas para nível médio
OOOOOPORTUNIDADESPORTUNIDADESPORTUNIDADESPORTUNIDADESPORTUNIDADES     | Formação de oficiais na EsPCEx e na Escola Naval. Ao final do curso, R$ 8.943 mensais

Faculdade Cesgranrio terá
curso de Pedagogia em 2018

OOOOOFERFERFERFERFERTTTTTAAAAA     | Próximo vestibular já terá 100 vagas para o curso

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | Inscrições são aceitas até 8 de junho

Efomm: 285 vagas para
2º grau no Rio e Belém

AAAAATRATRATRATRATRATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO     | Remuneração de R$9.560

Marinha: 20 vagas para
Quadros complementares

MMMMMÉDICOSÉDICOSÉDICOSÉDICOSÉDICOS     | São oferecidas 104 vagas

Aeronáutica inscreve até
 dia 12. R$11.130 mensais

Os jovens que já concluíram
o ensino médio, ou estão na
fase final desse curso, têm, não
somente uma, mas, duas gran-
des oportunidades de iniciarem
uma carreira militar de suces-
so. É que tanto a Escola Prepa-
ratória de Cadetes do Exército
(EsPCEx) quanto a Escola Na-
val (EN) ainda estão com ins-
crições abertas para seus con-
cursos de admissão aos cursos
superiores que levarão ao ofi-
cialato.

Para a EsPCEx, os jovens de

ambos os sexos, com idade entre
17 e 22 anos, podem se inscre-
ver até o dia 8 de junho. A taxa
é de R$90, a ser paga até 12 de
junho. São 445 vagas (400 mas-
culinas e 45 femininas) para o
Curso de Formação e Gradua-
ção de Oficiais de Carreira da
Linha de Ensino Militar Bélico.
Ao final do curso, como aspi-
rante a oficial, passam a rece-
ber R$8.943 mensais.

Já para a Escola Naval, a oferta
é de 31 vagas, sendo 19 para ho-
mens e 12 para mulheres, com
idade entre 18 anos completos
e 23 incompletos. As inscrições
para o processo seletivo vão até
11 de junho. A taxa, no valor de
R$100, pode ser paga até 22 de
junho. Concluído o curso de
graduação em Ciências Navais,

o aspirante a oficial passa a re-
ceber R$8.943 mensais.

Enfim, são duas excelentes
oportunidade de se conseguir
um ótimo emprego, indepen-
dentemente da crise no mercado
de trabalho. É importante res-
saltar, ainda, que, durante a
realização dos cursos (cinco
anos na EsPCEx e quatro anos
na EN), os alunos recebem bol-
sas em torno de R$1,5 mil men-
sais. A prova para a EsPCEx será
nos dias 29 e 30 de setembro.
A EN ainda não divulgou a
data. Veja, a seguir, um quadro
com as principais informações
de cada concurso:

A Escola de Formação de Ofi-
ciais da Marinha Mercante
(Efomm) está com inscrições
abertas, até 8 de junho para dois
cursos: Oficial de Máquinas e
Oficial de Náutica. A oportuni-
dade é para jovens, com idade
entre 17 e 23 anos e escolarida-
de de nível médio. São ofereci-
das 285 vagas, sendo 170 para
o Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (Ciaga), no Rio
de Janeiro e 115 para o Centro
de Instrução Almirante Braz de
Aguiar (Ciaba), em Belém.

A taxa de R$ 65, deve ser paga
até 11 de junho. A Diretoria de
Portos e Costas da Marinha Mer-
cante informa que esse processo
seletivo não se destina ao provi-
mento de cargo, emprego ou fun-
ção pública, ou, ainda, ao ingresso
na carreira militar de carreira.
Quem concluir o curso superior
de Ciências Náuticas, com apro-

veitamento, nomeado segundo-
tenente da Reserva de 2ª Classe
da Marinha. Os aprovados, ao se
matricularem, passarão a receber
uma remuneração equivalente à
prevista na Lei de Remuneração
dos Militares para Aluno de Ór-
gão de Formação de Oficiais da
Reserva da Marinha, no valor de
R$ 1.176,00.

Os candidatos passarão por qua-
tro etapas: exame de conhecimen-
tos - eliminatória e classificatória
-, nos dias 18 (Língua Portugue-
sa, Redação e Língua Inglesa) e 19
de agosto (Matemática e Física),
das 10 às 14h; seleção psicofísi-
ca; teste de suficiência física; e pe-
ríodo de adaptação e verificação
de documentação - todas as últi-
mas de caráter eliminatório.

Outra oportunidade para quem
deseja fazer carreira militar é o
exame de admissão ao Curso de
Adaptação de Médicos da Aero-
náutica (CAMAr), cujas inscrições
vão até 12 de junho. Findo o cur-
so, no Centro de Instrução e Adap-
tação da Aeronáutica (CIAAr), em
Minas Gerais, durante aproxima-
damente 17 semanas, o médico
passa a primeiro-tenente do
Quadro de Oficiais Médicos da
Aeronáutica, com uma remune-
ração de R$11.130,85 mensais.

Estão sendo oferecidas 104
vagas para ambos os sexos, dis-
tribuídas por 24 especialidades.
A taxa de inscrição, no valor de
R$ 130, deve ser paga até o dia
15 de junho. A prova escrita, com-
posta de questões de Português
e Conhecimentos Especializados
(relativos à especialidade na
Medicina), está marcada para 29
de julho, nos Estados do Rio de

Janeiro, Pará, Pernambuco, Rio
Grande do Sul, São Paulo e Ama-
zonas, além do Distrito Federal.

As 104 vagas estão assim dis-
tribuídas pelas seguintes espe-
cialidades: Alergologia (2),
Anatomia Patológica (2), Anes-
tesiologia (8), Cancerologia (2),
Cardiologia (4), Cirurgia Geral
(3), Clínica Médica (9), Cirur-
gia Vascular Periférica (1), Der-
matologia (1), Endocrinologia
(2), Gastroenterologia (1), Ge-
riatria (6), Ginecologia/Obste-
trícia (3), Hemoterapia (2),
Medicina da Família e Comu-
nidade (32), Medicina do Tra-
balho (1), Neurologia (1), Of-
talmologia (3), Otorrinolarin-
gologia (4), Ortopedia (3), Pe-
diatria (3), Psiquiatria (3), Ra-
diologia (6) e Urologia (2).

SERVIÇO
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: www.espcex.eb.mil.br
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: www.marinha.mar.mil.br

SERVIÇO
Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições:Inscrições: www.fab.mil.br

CONCURSO - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (ESPCEX)

• Escolaridade exigida - ensino médio completo
• Salário após o curso de formação - R$8.943
• Fim das inscrições - 8 de junho
• Vagas para homens e mulheres - 400 para homens e 45 para mulheres
• Pré-requisito de idade - Mínimo de 17 e máximo de 22 anos de idade completados até 31 de dezembro de 2019
• Data de realização da prova da primeira fase - 29 e 30 de setembro
• Etapas complementares do concurso - inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste de condiciona-
mento físico e comprovação de requisitos para a matrícula.
• Cidade de realização do curso de formação - Campinas (SP).

CONCURSO - ESCOLA NAVAL

• Escolaridade exigida - ensino médio completo
• Salário após o curso de formação - R$8.943
• Fim das inscrições - 11 de junho
• Vagas para homens e mulheres - 19 para homens e 12 para mulheres
• Pré-requisito de idade - Mínimo de 18 e máximo de 23 anos de idade completados até 1º de janeiro de 2019
• Data de realização da prova da primeira fase - A ser definida
• Etapas complementares do concurso - inspeção de saúde, avaliação psicológica, teste de condiciona-
mento físico e verificação de documentos, análise de dados biográficos.
• Cidade de realização do curso de formação - Rio de Janeiro.

SERVIÇO
Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: Inscrições: www.marinha.mil.br/ciaga/
efommadmissao

O Ministério da Educação
(MEC) autorizou a abertura de 100
vagas para o curso de Pedagogia
na Faculdade Cesgranrio. Elas já
farão parte do próximo vestibu-
lar, que será aberto em breve para
ingresso no segundo semestre
letivo da instituição.

Dessa forma, a Faculdade Ces-
granrio passa a ter três cursos. Além
de Pedagogia, serão ofertadas os
cursos superiores de tecnologia
em Gestão da Avaliação e em
Gestão de Recursos Humanos.

O curso de Pedagogia segue as

Entre os diferenciais,
está o uso da sala de
aula invertida e
residência pedagógica

novas diretrizes do MEC, ao pos-
suir caráter de Licenciatura mas
contemplando também aspectos
como gestão escolar, atendimen-
to educacional a pessoas com
necessidades especiais e pedago-
gia social. Seu público alvo vai
além do professor, e contempla
também os gestores e avaliado-
res em educação.

Segundo a professora Susan
Kratochwill, doutora em educa-
ção e coordenadora do curso de
Pedagogia da Faculdade Ces-
granrio, um dos diferenciais é
o fato de o currículo já contem-
plar a residência pedagógica.
“Essa é uma diretriz do MEC
para a formação de professores
nas instituições públicas, mas
que implantamos também em
nosso curso. Ela vai além do

estágio curricular, pois permitirá
ao professor que está em forma-
ção, vivenciar por mais tempo
a prática pedagógica junto a ins-
tituições de ensino que serão
nossas parceiras”, explica Susan
Kratochwill.

Outro diferencial do curso,
segundo a coordenadora, é o
fato de utilizar estratégias de
ensino/aprendizagem de van-
guarda em sua diretriz pedagó-
gica. Será empregada, por exem-
plo, a metodologia da sala de
aula invertida. “O espaço de
sala de aula será usado para
atividades como estudos de
casos e problematizações, e não
apenas para a transmissão de
conteúdos”, destaca a coorde-
nadora do curso de Pedagogia
da Faculdade Cesgranrio.

A Marinha está com inscrições
abertas para ingresso nos Quadros
Complementares. São dez para in-
tendentes e dez para o de Fuzi-
leiros. Os classificados ingressa-
rão no posto de segundo tenen-
te, que, atualmente, tem remu-
neração bruta de R$9.560,70.

Para o quadro de intendentes,
as vagas são para candidatos com
nível superior completo nas áre-
as de Administração, Ciências
Contábeis e Economia. Já para o
Quadro Complementar de Fuzi-
leiros Navais, há duas vagas para
formados em Educação Física e
oito para as quais podem concor-
rer formados em Engenharia em
diversas áreas. O curso é realiza-
do no Rio. As inscrições podem ser
feitas até o próximo dia 5, no site
da Marinha ou em postos de aten-
dimento presencial, das 8h30 às
16h. Após o preenchimento da fi-
cha de inscrição, é necessário im-

primir um boleto para pagamen-
to da taxa, que é de R$120, até 11
de junho. É possível pedir isenção
desse valor, ao longo do prazo de
inscrições. Só homens podem con-
correr às vagas do Quadro de Fu-
zileiros  Já para o quadro de inten-
dentes, mulheres também podem
se candidatar. Nos dois casos, é
preciso ter menos de 29 anos no
dia 1º de janeiro de 2019. Outros
requisitos podem ser consultados
no edital, disponível no site da
Marinha. Nos dois concursos, a pri-
meira etapa é a prova escrita de co-
nhecimentos profissionais e Inglês,
além de redação. O processo tem
ainda as etapas de verificação de
dados biográficos, inspeção de
saúde, teste de aptidão física, ava-
liação psicológica, verificação de
documentos e prova de títulos.

SERVIÇO
www.marinha.mil.br
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presidente destaca
chance de crescimento
profissional para garis

Comlurb:

ão há dúvidas que o
novo concurso da
Companhia Munici-
pal de Limpeza Urba-

na do Rio de Janeiro
(Comlurb) é uma das melho-
res oportunidades que será
aberta nesse ano, no âmbito
municipal. Quem se tornar um
gari da empresa contará com
um bom salário (em se tratan-
do de um cargo de nível fun-
damental) mais outros bene-
fícios. Mas não é só isso: a
companhia também valoriza
seus empregados públicos,
segundo o presidente da
Comlurb, Tarquínio Almeida.

O edital segue previsto para
julho. Em recente entrevista
à FOLHA DIRIGIDA, o diri-
gente, que está há 40 anos na
Comlurb e assumiu a presi-
dência da empresa em mar-
ço deste ano, disse que du-
rante sua gestão pretende re-
alizar muitos projetos visan-
do à melhoria da vida dos
cerca de 14 mil garis. Um
deles é o Plano de Cargos e
Salários da companhia.

 “Atualizamos o Plano de
Cargos e Salários da Comlurb
com caminhos para benefi-
ciar a categoria de gari com
a ascensão em diversas áreas

da empresa. Mas hoje nós es-
tamos precisando de profis-
sionais para atuar como ga-
ris, na atividade-fim. Isso não
quer dizer que no futuro eles
não possam ascender a ou-
tras áreas na companhia.
Quando a empresa precisar
de outro tipo de profissional
o gari terá oportunidade, por
meio de concursos internos
e externos, de ascender para
qualquer área que ele esteja
habilitado”.

Além do Plano de Cargos e
Salários, Tarquínio destacou
que a Comlurb está trabalhan-
do no plano de aposentado-
rias do gari, que está em pro-
cesso bem adiantado. “Isso é
uma bandeira do prefeito, que
tem como compromisso de
campanha cuidar das pesso-
as. Ele tem um carinho espe-
cial pelos garis, e está nos aju-
dando a encontrar um cami-
nho melhor para a aposenta-
doria deles”, ressaltou.

O que impede, temporaria-
mente, que os funcionários en-
trem com esses pedidos é que
a Comlurb ainda não tem um
plano de aposentadorias de-
finido. Sendo assim, os garis
que se aposentam perdem
diversos benefícios oferecidos

pela companhia, como o pla-
no de saúde para ele e sua
família. A implantação do
plano de aposentadorias, pre-
visto pelo presidente, visa
mudar esse quadro.

“Na hora em que o gari se
aposenta e sai da empresa, ele
passa a arcar com o pagamen-
to do plano de saúde. Isso é
o que o inibe de sair da em-
presa, mesmo naquele mo-
mento em que ele já tem
condições de se aposentar. O
plano de aposentadorias visa
corrigir essa questão. Porque
na medida em que ele se apo-
sentar, o plano de saúde será
mantido por cinco anos após
a aposentadoria do gari”,
explicou Tarquínio. 

Os garis da Comlurb, que
têm carga horária de 40h se-
manais, tiveram um recente
reajuste salarial, de 2,68%
(R$76,17 a mais). Agora, o
novo valor pago mensalmente
é de R$2.701,20, composto
por R$1.422,43 de salário

base, de R$709,80 de auxílio-
alimentação e R$568,97 de
adicional de insalubridade.

 Além disso, esses profissi-
onais têm direito a outros
benefícios como plano de saú-
de e odontológico, café da ma-
nhã, cesta natalina, auxílio-
creche e funeral, convênio com
livrarias, papelarias, drogarias
e farmácias, seguro de vida e
parceria com óticas. Para in-
gressar nessa carreira, basta ter
a partir do 5º ano do Ensino
Fundamental (antiga 4ª série
primária).

 O edital, de acordo com
Tarquínio, está previsto para
o início do segundo semes-
tre, possivelmente em julho.
Para que a estimativa se cum-
pra, a companhia iniciou o
processo de escolha da orga-
nizadora, além de já estar
elaborando o edital e definin-
do maiores detalhes das pro-
vas objetiva e prática.

 Por meio desse concurso, será
formado um banco de reserva

com até mil vagas, para serem
utilizadas ao longo da valida-
de da seleção. As contratações
terão início a partir de 2019.
As novas admissões serão fei-
tas pelo regime celetista. “Nos-
so objetivo com esse concur-
so é estabelecer uma renova-
ção de garis, principalmente,
nos serviços que são mais in-
tensos e pesados”, salientou o
presidente da Comlurb. 

 A seleção será composta por
provas objetiva e teste físico.
Para quem já se prepara para
esse concurso, o presidente da
Comlurb orientou muita aten-
ção, sobretudo para a avalia-
ção de aptidão física.  “A pro-
va para admissão de gari é
complexa. Principalmente, a
prova prática, que exige um
preparo físico. Então, as pes-
soas que têm interesse em vir
para companhia nos ajudar
devem realmente se preparar
para prova prática para terem
um bom desempenho e con-
seguir seu emprego”, destacou.

N

“...Quando  a

empresa precisar

de outro tipo de

profissional,

o gari terá

oportunidade,

por meio de

concursos internos

e externos, de

ascender para

qualquer área

que ele esteja

habilitado.”

Tarquínio Almeida,
presidente da Comlurb
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