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Taboão: saiu concurso para
assistente. 1º grau. R$1.108

Prefeitura de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, já inscreve no concurso para 40 vagas imediatas, além de cadastro,
no cargo de assistente de desenvolvimento infantil. Podem participar interessados de ambos os sexos com o 1º grau. PÁGINA 4

Prefeitura de São Paulo inscreve a partir de 14 de março no concurso para 200 vagas imediatas, além de cadastro de
reserva, no cargo de assistente de gestão de políticas públicas. Podem participar interessados de ambos os sexos com escolaridade
do nível médio (2º grau). Nos próximos dias a prefeitura divulgará mais um edital para mil vagas. Veja programa oficial..... PÁGINA 11

PREFEITURA DE SP:
SAIU EDITAL PARA 200 VAGAS
DE ASSISTENTE. 2º GRAU

EEEEE SSSSS TTTTTA D OA D OA D OA D OA D O -SP-SP-SP-SP-SP
Artesp:
concurso para
nível médio

Página 8

INSS e PGE-SP: novos testes
Para orientação dos candidatos a técnico do INSS e dos futuros candidatos do concurso para a PGE, veja novos testes. PÁGINAS 3 E 10

Prefeituras de Santana do Parnaíba, Ribeirão Pires e Poá, na Região Metropolitana de São Paulo, inscrevem
em concursos públicos para 496 vagas imediatas, além de cadastro de reserva de pessoal, em cargos de todos
os níveis de escolaridade. Vencimentos iniciais de até R$4.525. Diferentes prazos de inscrição. PÁGINAS 12 A 14

VENCIMENTOS INICIAIS DE ATÉ R$4.525

GRANDE-SP: 496 VAGAS
PARA 1º, 2º E 3º GRAUS

GUARDA, AUXILIAR E OUTROS CARGOS

REMUNERAÇÃO INICIAL DE R$2.006 MENSAL

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 4 DE ABRIL

UFABC: inscrições abertas para
assistente. Nível médio. R$2.633
Universidade Federal do ABC inscreve até 24 de março no concurso para os cargos de
assistente de administração e técnico em eletrônica. Vencimentos de R$2.633. Página 4

Instituto Federal de Educação (IFSP) e Prefeitura de São Paulo inscrevem até 16
de março no concurso para 2.575 vagas em cargos da área administrativa e do magistério.
Vencimentos iniciais de até R$7.333. Veja teste para professor municipal. Páginas 5 e 15

IFSP e magistério: últimos dias
para 2.575 vagas. Até R$7.333

Curta nossa página no

Siga também, o
Jornal FOLHA DIRIGIDA no

Twitter: twitter.com/
Folha_Dirigida

www.facebook.com/FolhaDirigida
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Inscrições
abertas para
734 vagas

Nesta edição
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Auditor da Receita: curso
pode voltar a ser eliminatório

SSSSSOLICITOLICITOLICITOLICITOLICITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     | Novo pedido de concurso deverá ser feito até 31 de maio

‘Pacote’ para
valorizar categoria
também inclui
a prova de redação

O presidente do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil
(Sindfisco), Cláudio Damasce-
no, esclareceu que a cláusula
7 da proposta remuneratória,
recém-aprovada pelo governo,
refere-se à volta do curso de for-
mação no próximo concurso
de auditor-fiscal, como segun-
da parte da seleção, com cará-
ter eliminatório.

“A ideia é retornar a segun-
da fase, com o curso de forma-
ção, que tinha caráter elimina-
tório. Isso deixou de acontecer
no concurso de 2012. Os au-
ditores, porém, ainda não se
pronunciaram sobre essa pro-

posta. Isso está em análise pela
categoria, porque é um pleito
da Administração da Receita
Federal”, assinalou.

Fontes ligadas à Receita, con-
tudo, afirmam que a redação tam-
bém voltará à seleção. Segundo
elas, “seria um pacote de mudan-
ças, visando à valorização do car-
go de auditor”. Os desejos do ór-
gão mostram que o concurso se-
gue sendo pensado.

Para que ele ocorra, é preci-
so que o Ministério da Fazen-
da reencaminhe o pedido das
vagas, até 31 de maio, ao Mi-
nistério do Planejamento,
após o anúncio da suspensão
dos concursos federais, em se-
tembro de 2015. Segundo Cláu-
dio Damasceno, isso deverá
ocorrer, pois é rotina do órgão
e do ministério. No entanto,
por conta do atual cenário de
crise política e econômica no

país, ele não acredita num aval
este ano. “Isso (solicitação das
vagas) temos todos os anos. To-
dos os órgãos, não só a Recei-
ta Federal, fazem esses pedi-
dos”, disse.

O sindicalista alertou ainda
para o quadro envelhecido de
auditores, que torna o concurso
necessário. “Há um grande núme-
ro de aposentadorias previstas para
os próximos anos e, certamente,
precisamos repor, pelo menos,
uma parte delas”, afirmou.

Segundo o sindicato, são cer-
ca de 600 aposentadorias por
ano, e os auditores têm média
de idade de 51 anos. O auditor,
que hoje tem ganhos iniciais de
R$16.201,64, passará a receber,
a partir de agosto, R$18.754,20
já com o auxílio-alimentação
de R$458, caso a proposta seja
aceita pelos servidores.

O analista-tributário, cargo

Para a redação do concurso de
auditor-fiscal da Receita Federal,
os candidatos precisam “estudar
com objetividade, serem discipli-
nados e, acima de tudo, persis-
tentes, exercitando sempre as
técnicas de redação”. Quem reco-
menda isso é o especialista em
concursos Alexandre Lugon, que
é auditor da Receita e leciona no
curso Degrau Cultural. Segundo
ele, o candidato deverá escrever
com clareza e coerência.

“É como uma ‘redação técnica’.
Daí a necessidade de procurar
mostrar conhecimento dos temas
propostos. No último concurso,
os temas variaram nas discipli-
nas de Direito Tributário, Comér-
cio Internacional e Legislação
Aduaneira”, observou.

que também deverá ser con-
templado, tem remuneração de
R$9.714,42, que, em agosto,
passará para R$10.623,92. A Re-
ceita Federal ainda não infor-
mou quantas vagas serão pedi-
das ao Planejamento. O órgão
já havia feito uma solicitação,
com 5 mil vagas, das quais 3
mil eram de analista-tributá-
rio e 2 mil de auditor-fiscal.
Acredita-se que essa seja a base
para a nova solicitação. Ambos
os cargos são destinados a
quem possui formação superi-
or em qualquer área.

Errata - Diferente do que a
FOLHA DIRIGIDA publicou na
edição nº 2.439, o que deverá
voltar ao concurso de auditor-
fiscal da Receita Federal é a re-
dação, e não a discursiva, que
nunca deixou de ser cobrada e
que, na última seleção, em
2014, constou de duas questões.

Especialista orienta para redação do concurso
Ainda de acordo com o espe-

cialista, que também é profes-
sor da Academia do Concurso e
do curso Gabarito, o candidato
não deve se preocupar em uti-
lizar vocabulário difícil ou figu-
ras de linguagem.

Na visão de Alexandre, é pre-
ciso ser o mais objetivo possível,
valer-se de argumentação ade-
quada, tomar cuidado com o
encadeamento dos parágrafos,
sequência lógica, alinhamento do
assunto abordado e cobertura dos
tópicos apresentados.

“O segredo é ter a capacidade
de se expressar da melhor forma
possível com poucas palavras,
sendo conciso. O candidato deve
ainda evitar frases longas, pois
períodos longos tendem a levar à

fuga do tema proposto. Importante
ainda atentar para a utilização
correta do vocabulário, ortografia
e normas gramaticais, bem como
treinar a caligrafia, utilizando le-
tra cursiva e escrever de forma le-
gível. Crucial também não desres-
peitar o número de linhas estipu-
lado. Cabe lembrar ao candidato
não usar gírias”, orientou.

A diferença da prova discursi-
va do próximo concurso em rela-
ção ao exame de 2014 será a re-
dação. Na ocasião, foram cobra-
das duas questões discursivas. O
modelo da avaliação da próxi-
ma seleção deverá ser semelhan-
te ao de 2012, com três questões
e uma redação (40 a 60 linhas).
Será aprovado quem conseguir
60% dos pontos.

Alexandre Lugon diz que candidato
não deve se preocupar em utilizar
vocabulário difícil na redação
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Próximos editais
manterão estrutura
do anterior. Há
mais de 88 mil vagas

Os próximos três concursos do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que visarão
à contratação temporária de
88.439 pessoas para atuarem no
Censo Agropecuário e nas pes-
quisas econômicas e sociodemo-
gráficas, deverão ter a mesma
estrutura da seleção em anda-
mento, para 1.409 contratos
temporários. A informação, do
coordenador de Recursos Huma-
nos do IBGE, Bruno Malheiros,
é importante para quem deseja
estudar antecipadamente.

Se isso se cumprir, os concor-
rentes serão avaliados somen-
te por meio de prova objetiva,

CCCCCARARARARARGOSGOSGOSGOSGOS | Próximo concurso deverá ser para 18.214 vagas de agente

Temporários do IBGE: seleção
terá apenas provas objetivas

composta, provavelmente, por
60 questões. As disciplinas do
concurso aberto são Língua Por-
tuguesa, Noções de Administra-
ção e Situações Gerenciais, Ra-
ciocínio Lógico e Conhecimen-
tos Específicos, dependendo da
função. Malheiros não revelou,
porém, se essas matérias serão
mantidas.

O próximo edital do IBGE
será para 18.214 vagas, sendo
5.500 de agente censitário
municipal (nível médio),
12.540 de agente censitário
supervisor (médio) e 147 de
agente censitário de informá-
tica (médio/técnico). Os gan-
hos deverão passar de R$2.018.

Em seguida, serão divulgadas
as regras da seleção para 62.400
vagas de recenseador, de nível
fundamental, cujo rendimento
varia de acordo com o núme-

ro de pesquisas, podendo che-
gar a R$3 mil. Ambos os edi-
tais precisam ser divulgados
até 14 de junho, seis meses
após a publicação da portaria
de autorização do Ministério
do Planejamento.

No cronograma traçado pelo
IBGE e divulgado por Bruno
Malheiros, as provas objetivas
para 18.214 vagas acontecerão
até o fim deste ano, e as de re-
censeador, no primeiro trimes-
tre de 2017. O próximo passo da
fundação rumo à divulgação do
edital para mais de 18 mil va-
gas é ter o projeto básico apro-
vado pelo setor de licitação e
contratos, para enviá-lo às can-
didatas a organizarem a seleção.
Ainda não há um prazo para isso,
mas a definição deverá ocorrer
em curto período.

Mais 7 mil vagas - O IBGE

também abrirá, até 6 de julho,
concurso para 7.825 vagas
temporárias, visando às pes-
quisas econômicas e sociode-
mográficas. É necessário de-
finir a organizadora, além da
distribuição das vagas pelo país
e dos salários.

Haverá 25 vagas de supervisor
de pesquisa por telefone, para
graduados em áreas ainda não
informadas; 300 de agentes de
pesquisa por telefone e 7.500
agentes de pesquisa e mapea-
mento, ambos de nível médio,
havendo no primeiro a exigên-
cia de experiência de um ano.

Os selecionados nos três pró-
ximos concursos serão contra-
tados por até um ano, com pos-
sibilidade de prorrogação, até o
limite de três, tendo direito a 13º
e férias, além de auxílio-alimen-
tação, de R$458.

CONTEÚDOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: I - Compreensão e interpretação de texto. II - Significação
das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. III - Pontuação. Estru-
tura e seqüência lógica de frases e parágrafos. IV - Ortografia oficial. Acentuação
gráfica. V - Classes das palavras. VI - Concordância nominal e verbal. VII - Regência
nominal e verbal. Emprego da crase. VIII - Emprego dos verbos regulares, irregulares
e anômalos. Vozes dos verbos. IX - Emprego dos pronomes. X - Sintaxe: termos essen-
ciais, integrantes e acessórios da oração.

RACIOCÍNIO LÓGICO: Avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura
lógica de relações entre pessoas, lugares, coisas e/ou eventos, deduzir novas informa-
ções e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. As
questões das provas poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas; lógica de
argumentação; diagramas lógicos; aritmética; álgebra e geometria básicas.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
1AGENTE CENSITÁRIO REGIONAL (ACR)
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO/ SITUAÇÕES GERENCIAIS II: I - Aspectos gerais da
Administração. Organizações como sistemas abertos. II - Funções administrativas: pla-
nejamento, organização, direção, coordenação e controle. III - Motivação, comunicação
e liderança. IV - Processo decisório e resolução de problemas. V - Noções básicas de
gerência e gestão de organizações e de pessoas. VI - Eficiência e funcionamento de
grupos. O indivíduo na organização: papéis e interações. Trabalho em equipe. Equipes de
trabalho. VII – Responsabilidade, coordenação, autoridade, poder e delegação. VIII -
Avaliação de desempenho. IX - Compromisso com a qualidade nos serviços prestados.
Nota: Embora os conteúdos de Noções de Administração/Situações Gerenciais I e II
sejam semelhantes, as provas terão níveis de complexidade diferenciados.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento “Estudo dos conhecimentos téc-
nicos a serem aplicados no Censo Demográfico 2010”. (Anexo VI do Roteiro do Candidato).

NOÇÕES DE INFORMÁTICA II: I - Utilização da Internet: noções gerais. II - Correio
Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias). III - Windows XP, Windows
Vista e Windows Explorer. Periféricos. Componentes. Estruturação de diretórios, sub-
diretórios e arquivos. IV - Noções gerais de operação da planilha Excel: digitação e
edição de dados; formatação de dados e gráficos. V - Noções básicas de Word.

Agente censitário: veja programa anterior

Para orientação dos futuros candidatos agente censitário  do
IBGE, FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do último con-
curso, realizado em 2010, e que serve como referência de estu-
do, segundo especialistas na área. Não perca tempo e inicie logo
a sua preparação.

AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL (ACM)/ AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR
(ACS)
CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento “Estudo dos conhecimen-
tos técnicos a serem aplicados no Censo Demográfico 2010”. (Anexo VI do Roteiro do
Candidato).

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO/ SITUAÇÕES GERENCIAIS I: I - Aspectos ge-
rais da Administração. Organizações como sistemas abertos. II - Funções admi-
nistrativas: planejamento, organização, direção, coordenação e controle. III - Moti-
vação, comunicação e liderança. IV - Processo decisório e resolução de proble-
mas. V - Noções básicas de gerência e gestão de organizações e de pessoas. VI
- Eficiência e funcionamento de grupos. O indivíduo na organização: papéis e inte-
rações. Trabalho em equipe. Equipes de trabalho. VII - Responsabilidade, coorde-
nação, autoridade, poder e delegação. VIII - Avaliação de desempenho. IX - Com-
promisso com a qualidade nos serviços prestados. Nota: Embora os conteúdos de
Noções de Administração/Situações Gerenciais I e II sejam semelhantes, as pro-
vas terão níveis de complexidade diferenciados.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA II: I - Utilização da Internet: noções gerais. II -
Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias). III - Windows XP,
Windows Vista e Windows Explorer. Periféricos. Componentes. Estruturação de
diretórios, subdiretórios e arquivos. IV - Noções gerais de operação da planilha
Excel: digitação e edição de dados; formatação de dados e gráficos. V - Noções
básicas de Word.

AGENTE CENSITÁRIO DE INFORMÁTICA (ACI)
NOÇÕES DE INFORMÁTICA III: I - Conceitos Básicos: operação de microcompu-
tadores, funcionalidades e aspectos de configuração de CPU, monitor de vídeo,
dispositivos de memória dinâmica e de massa, teclado, mouse, impressora, arma-
zenamento de dados, conceito de diretórios e arquivos, operações usuais no manu-
seio de dados computacionais. II - Aspectos de Segurança dos Sistemas Compu-
tacionais: qualificações de acesso, chaves e senhas, vírus e antivírus, procedimen-
tos de “back up”. II - Aplicativos Computacionais Básicos: funcionamento de edi-
tores de texto, planilhas eletrônicas, navegadores, conhecimentos de Word e Ex-
cel. IV - Comunicação através de Redes Computacionais: recursos necessários e
mecanismos de comunicação; programas de transferência e arquivos e correio
eletrônico; Organização da Intranet e Internet. V - Operação dos Sistemas Windo-
ws XP e Windows Vista.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS: Conteúdo do documento “Estudo dos conhecimen-
tos técnicos a serem aplicados no Censo Demográfico 2010”. (Anexo VI do Roteiro do
Candidato).

Administração Pública
tem orientação para Anac

AAAAAVVVVVALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃO     | Provas ocorrerão no domingo, 20

Disciplina será
cobrada para o cargo
de técnico em
regulação, de nível médio

As provas objetivas do concur-
so para a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) serão apli-
cadas já no próximo dia 20, do-
mingo, em locais que estarão
disponíveis a partir de 16 des-
te mês, no site da Esaf, organi-
zadora. Portanto, os candidatos
às 150 vagas oferecidas devem
intensificar os estudos. A fun-
ção de técnico em regulação ci-
vil, que exige o nível médio,
contará com a disciplina Admi-
nistração Pública, em Conhe-
cimentos Específicos. Para au-
xiliar nesse conteúdo, a FOLHA
DIRIGIDA entrevistou o profes-
sor Bruno Eduardo Martins, do
curso GranCursos.

Para o especialista, a prova
contará com uma questão so-
bre o período burocrático. Se-
gundo ele, o diferencial será
saber distinguir a diferença
entre a administração geral e
a pública. “Recomendo ao alu-
no a leitura do Plano Diretor
de Reforma do Aparelho do Es-
tado (PDRAE) de Bresser Perei-
ra, pois aborda a evolução da
Administração Brasileira. Foco
na Administração Burocrática
de Weber e cuidados especiais
ao estudar a Burocracia Brasi-
leira”, afirma.

Além disso, para ele é co-
mum abordar questões sobre
a administração científica de
Taylor em contraste com a ad-
ministração clássica de Fayol,
relacionando com Weber. “Na
Administração Pública sempre
é previsível uma questão do
Dasp ou do Decreto-Lei n°
200/67, tentando confundir a
burocracia brasileira com o pe-

ríodo da ditadura militar”,
alerta.

O docente alerta para um
bom preparo do candidato
quanto às provas da Esaf. De
acordo com ele, a banca abor-
da termos técnicos com enun-
ciados extensos, tornando a
prova cansativa. E acrescenta
que os concorrentes costumam
errar no período burocrático e
no processo de desburocratiza-
ção do governo JK. “Normal-
mente, o candidato relaciona
o período de ditadura militar
com burocracia, mas para efei-
to de prova deve-se pensar no
período de ditadura militar
como algo positivo para a ad-
ministração, como flexibiliza-
ção, desconcentração e descen-
tralização. E não esquecer que
a Constituição Federal é a nos-
sa “malvada” responsável pelo
retrocesso”, finaliza.

O concurso para a Anac conta
com 51.903 candidatos, sendo
28.831 para as funções de nível
médio. O cargo com maior nú-
mero de inscritos foi o de téc-
nico administrativo (16.465).

Professor Bruno Eduardo Martins
acredita que período burocrático
será cobrado na prova da Anac

SERVIÇO
Locais de prova:
www.esaf.fazenda.gov.br
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A Agência Brasileira de Inte-
ligência (Abin) voltou a confir-
mar, na última quarta, dia 9, que
reencaminhará, até 31 de maio,
pedido de concurso ao Ministé-
rio do Planejamento. A solici-
tação precisa ser feita até esta
dada, de forma que possa ser
incluída na lei orçamentária de
2017.

A Abin havia solicitado con-
curso em 2015, porém o pedi-
do foi negado após o governo fe-
deral anunciar o ajuste fiscal. Na
ocasião, a agência havia solici-
tado 470 vagas em cargos dos
níveis médio e superior.

A expectativa é de que seja
solicitado, ao menos, o mesmo
quantitativo, abrangendo os car-
gos de oficial de inteligência,
oficial técnico de inteligência,
que exigem o nível médio; e
agente de inteligência e agente

técnico de inteligência, ambos
de nível superior. As remunera-
ções, dependendo da função
desejada, variam entre
R$5.876,31 e R$14.747,34, já
contando com o auxílio-ali-
mentação de R$458.

Em 2008, foi realizado o últi-
mo concurso para oficial técni-
co de inteligência e agente téc-
nico de inteligência. Já em 2010,
foi a vez das funções de oficial
de inteligência e agente de in-
teligência. As avaliações foram
por meio de prova objetiva, con-
tendo as disciplinas de Língua
Portuguesa, Atualidades, Conhe-
cimentos Específicos do cargo
e Redação. Além desta etapa, o
certame contou com investiga-
ção social e funcional, prova de
capacidade física, avaliação
médica e psicológica e curso de
formação em Inteligência.

Abin garante que vai
refazer pedido de concurso

EEEEESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADE     | Cargos de 2º e 3º graus

BC segue trabalhando
em pedido de concurso

CCCCCARÊNCIAARÊNCIAARÊNCIAARÊNCIAARÊNCIA     | Déficit é de 2 mil servidores

Solicitação será
enviada até dia 31 de
maio para o Ministério
do Planejamento

O Banco Central (BC) segue
trabalhando na elaboração do
pedido de concurso que terá
que ser encaminhado ao Mi-
nistério do Planejamento até
o fim de maio. Com cerca de
2 mil vagas ociosas em seu qua-
dro (30% do total) e 600 ser-
vidores em condições de se
aposentar, o banco precisa da
nova seleção para repor saídas
que já ocorreram e que ve-
nham a acontecer. A falta de
pessoal tem paralisado diver-
sas atividades da autarquia.

Com a validade do último
concurso para técnico e ana-
lista tendo sido encerrada em
novembro do ano passado e a
proximidade do término da vi-
gência da atual seleção para
procurador, em junho, (as se-
leções foram organizadas pelo
Cespe/UnB) o mais provável
é que a solicitação contemple
os três cargos que compõem a
estrutura do banco. A expecta-

tiva de que ao menos a autori-
zação possa acontecer este
ano. O intuito do BC é abrir a
seleção no ano que vem.

O cargo de técnico é volta-
do para quem possui, pelo me-
nos, o ensino médio comple-
to (há projeto no Congresso
visando a exigência de nível
superior) e proporcionará re-
muneração inicial de
R$6.463,44 (incluindo o auxí-
lio-alimentação, de R$458) a
partir de agosto.

No caso de analista, o requi-
sito é a formação superior em
qualquer área, com os iniciais
passando a R$16.286,90 em
agosto. Para procurador, por sua
vez, é necessário possuir o ba-
charelado em Direito, inscri-
ção na Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) e, no mínimo,
dois anos de prática forense. Os
iniciais de R$17.788,33.

O BC conta com unidades
no Rio de Janeiro, Brasília, São
Paulo, Belém, Porto Alegre,
Salvador, Belo Horizonte, Cu-
ritiba, Fortaleza e Recife. A dis-
tribuição das vagas do novo
concurso, porém, ainda será
definida.
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Lista definitiva
sai até dia 14, e
taxa pode ser paga
até 18 deste mês

BBBBBALANÇOALANÇOALANÇOALANÇOALANÇO|No total, única parcial divulgada do concurso é de um milhão de candidatos em todo o país

INSS: mais de 32 mil isenções de taxas

Embora o Instituto Naci-
onal do Seguro Social (INSS)
ainda não tenha divulgado
o número exato de inscritos
no concurso para 950 va-
gas, já se sabe que, segundo
o resultado provisório,
32.511 candidatos carentes
conseguiram o direito de
não pagar a taxa, de R$65
para técnico e R$80 para
analista. A parcial de 1
milhão de inscritos, infor-
mada pela presidente do
INSS, Elisete Berchiol, às en-
tidades sindicais, refere-se
apenas às fichas de inscri-
ção preenchidas.

O número de cadastros
pagos até o próximo dia 18
(data final para pagamen-
to da taxa) sairá somente
após 28 de abril. Nessa data,
o INSS divulgará um edital
de convocação para as pro-
vas objetivas do dia 15 de

Tópicos de RLM cobrados em 2011 pelo INSSQuem tiver o pe-
dido indeferido
também deverá
pagar a taxa até
o dia 18, em qual-
quer agência ban-
cária, bem como
nas lotéricas e nos
Correios.

A prova objeti-
va será compos-
ta por 120 ques-
tões. A aplicação
ocorrerá em to-
das as capitais,
além de cidades
do interior. Uma
das disciplinas
que serão cobra-
das para o técni-
co, de nível mé-

dio, é Raciocínio Lógico.
Até oito questões de RLM

- O professor Felipe Lessa,
do Estratégia Concursos,
acredita que serão propos-
tas sete ou oito questões da
matéria, tendo por base os
últimos concursos. Ele tam-
bém fez apostas de quais
conteúdos deverão estar pre-
sentes no exame.

Professor Felipe Lessa acredita que prova de técnico
terá sete ou oito questões de Raciocínio Lógico

D
IVU

LG
AÇÃO

maio. Nesse documento, a
autarquia informará quan-
do o cartão de confirmação,
com local e horário das ava-
liações, será liberado. Se-
gundo o Cebraspe (antigo
Cespe/UnB), o número fi-
nal de inscritos sairá no mes-
mo dia do cartão. Nesta se-
gunda, 14, será divulgada
a lista final dos isentos.

“Na última prova do INSS
foram cobradas três ques-
tões de Raciocínio Lógico de
um total de 20, ou seja, 15%
da prova de Conhecimen-
tos Gerais. Acredito na ma-
nutenção dessa proporção
e, por isso, meu palpite é
que tenhamos, neste ano,
sete ou oito questões de
Raciocínio Lógico. Fiz uma
análise dos últimos 20 anos
de provas de nível médio
do Cespe/UnB e, dentro dos
itens do edital deste ano, o
mais cobrado é o cálculo
com porcentagens. Por isso,

acredito que tenhamos umas
três questões de porcenta-
gens, duas sobre conjuntos
e duas ou três sobre concei-
tos básicos de Raciocínio Ló-
gico”, destacou.

Em 2011, ano do último
concurso, houve, segundo
Felipe Lessa, duas questões
de porcentagem e uma de
conceitos básicos de racio-
cínio lógico. Faltando qua-
se dois meses para a prova,
a orientação de Felipe Lessa
é praticar.

“Para os que já estudaram
todo o conteúdo previsto no

edital, aconselho a continuar
praticando e fazendo mui-
tos exercícios. Aos que nem
começaram a estudar Raci-
ocínio Lógico, não se deses-
perem. Ainda dá tempo de
começar pois o conteúdo é
bem reduzido”, assinalou.

Das 950 vagas oferecidas
pelo INSS, 800 são de téc-
nico do seguro social (ní-
vel médio completo e remu-
neração de R$5.344,87) e
150 de analista do seguro
social (para graduados em
Serviço Social, com ganhos
de R$7.954,09).

Duas questões de porcentagem
Uma questão de conceitos básicos de raciocínio lógico.
Apostas a prova de RLM do INSS
Três questões de porcentagens,
Duas questões sobre conjuntos
Duas ou três questões sobre conceitos básicos de raciocínio lógico

INSS

Professores especialistas em concursos são
unânimes: candidatos devem estudar comFicha de Exercícios

Resolva teste com comentários
Para ajudar na preparação dos candidatos ao

concurso do INSS, FOLHA DIRIGIDA publica ques-
tões de Raciocínio Lógico-Matemático , prepara-
das pelo professor Daniel Lustosa, do curso Al-
facon.

Raciocínio Lógico

1. (CESPE   2016  DPU  Agente Administrativo) Considere que
as seguintes proposições sejam verdadeiras.

• Quando chove, Maria não vai ao cinema.
• Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema.
• Quando Cláudio sai de casa, não faz frio.
• Quando Fernando está estudando, não chove.
• Durante a noite, faz frio.
Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue o

item subsecutivo.
1. Se Maria foi ao cinema, então Fernando estava estudando.

2. (CESPE   2016  DPU  Agente Administrativo) Considere que
as seguintes proposições sejam verdadeiras.

• Quando chove, Maria não vai ao cinema.
• Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema.
• Quando Cláudio sai de casa, não faz frio.
• Quando Fernando está estudando, não chove.
• Durante a noite, faz frio.
Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue o

item subsecutivo.
2. Durante a noite, não chove.

3. (CESPE   2015  TCE-RN  Assessor de Informática)  Em cam-
panha de incentivo à regularização dadocumentação de imó-
veis, um cartório estampou um cartaz com osseguintes di-
zeres: “O comprador que não escritura e não registra oimó-
vel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a propo-
siçãoP: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele
não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte.

3. A negação da proposição  pode ser expressa corretamente
por “Se o comprador escritura o imóvel, então ele o regis-
tra”.

4. (CESPE   2015  TCE-RN  Assessor de Informática)  Em cam-
panha de incentivo à regularização dadocumentação de imó-
veis, um cartório estampou um cartaz com osseguintes di-
zeres: “O comprador que não escritura e não registra oimó-
vel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a propo-
siçãoP: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele
não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte.

4. A proposição P é logicamente equivalente à proposição”O
comprador escritura o imóvel, ou não o registra”.

5. (CESPE   2015  TCE-RN  Assessor de Informática)  Em cam-
panha de incentivo à regularização dadocumentação de imó-
veis, um cartório estampou um cartaz com osseguintes di-
zeres: “O comprador que não escritura e não registra oimó-
vel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a propo-
siçãoP: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele
não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte.

5. Um comprador que tiver registrado o imóvel, necessariamente,o
escriturou.

6. (CESPE   2015  TCE-RN  Assessor de Informática) Em cam-
panha de incentivo à regularização dadocumentação de imó-
veis, um cartório estampou um cartaz com osseguintes di-
zeres: “O comprador que não escritura e não registra oimó-
vel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a propo-
siçãoP: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele
não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte.

6. Se A for o conjunto dos compradores que escrituram o imóvel,e
B for o conjunto dos que o registram, então B será subcon-
junto de A.

7. (CESPE   2015  TCE-RN  Assessor de Informática) Em cam-
panha de incentivo à regularização dadocumentação de imó-
veis, um cartório estampou um cartaz com osseguintes di-
zeres: “O comprador que não escritura e não registra oimó-
vel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a propo-
siçãoP: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele
não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte.

7. A proposição do cartaz é logicamente equivalente a “Se o
comprador não escritura o imóvel ou não o registra, então
não se torna seu dono”.

8. (CESPE   2015  TCE-RN  Assessor de Informática) Em cam-
panha de incentivo à regularização dadocumentação de imó-
veis, um cartório estampou um cartaz com osseguintes di-
zeres: “O comprador que não escritura e não registra oimó-
vel não se torna dono desse imóvel”.

A partir dessa situação hipotética e considerando que a propo-
siçãoP: “Se o comprador não escritura o imóvel, então ele
não o registra” seja verdadeira, julgue o item seguinte.

8. Considerando-se a veracidade da proposição P, é correto
afirmar que, após a eliminação das linhas de uma tabela-
verdade associada à proposição do cartaz do cartório que
impliquem a falsidade da proposição P, a tabela-verdade re-
sultante terá seis linhas.

9. (CESPE   2015  STJ   Técnico Judiciário - Tecnologia da In-
formação) Mariana é uma estudante que tem grande apre-
ço pela matemática, apesar de achar essa uma área muito
difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Ma-
riana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa
na faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a
disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No

entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não
será aprovada nessa disciplina. 

A partir das informações apresentadas nessa situação hipotéti-
ca, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

9. Designando porp e q as proposições “Mariana tem tempo
suficiente para estudar” e “Mariana será aprovada nessa
disciplina”, respectivamente, então a proposição “Mariana
não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada
nesta disciplina” é equivalente a ¬p ‘“ ¬q.

10. (CESPE   2015  STJ   Técnico Judiciário - Tecnologia da In-
formação) Mariana é uma estudante que tem grande apreço
pela matemática, apesar de achar essa uma área muito di-
fícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Maria-
na é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na
faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disci-
plina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entan-
to, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será
aprovada nessa disciplina. 

A partir das informações apresentadas nessa situação hipotéti-
ca, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

10. Considerando-se comop a proposição “Mariana acha a ma-
temática uma área muito difícil” de valor lógico verdadeiro e
comoq a proposição “Mariana tem grande apreço pela mate-
mática” de valor lógico falso, então o valor lógico dep ’! ¬qé
falso.

Gabarito comentado
1. ERRADO. Valorando as informações contidas nas proposi-

ções, de acordo com o enunciado, tem-se que “Maria foi ao
cinema” é verdadeiro e “Fernando estava estudando” não
tem valor, portanto não se pode afirmar o que Fernando
estava fazendo e com isso a questão fica errada, já que não
dá para afirmar nem que ela é verdadeira nem que ela é
falsa.

2. CERTO. Valorando as informações contidas nas proposições,
de acordo com o enunciado, tem-se que “Maria foi ao cine-
ma” é verdadeiro e com isso dá para garantir que não cho-
vera, já que para a proposição composta “Quando chove,
Maria não vai ao cinema” ser verdadeira e já sendo o conse-
quente dela falso é necessário que o antecedente também
seja falso.

3. ERRADO. A proposição P é uma proposição composta por
condicional e a negação de um condicional é uma proposi-
ção composta por conjunção, o que não está na questão.

4. CERTO. Sendo uma proposição composta por condicional, e
sabendo que uma das equivalências do condicional é com
uma proposição composta por disjunção, em que nega-se o
antecedente OU manter o consequente, a questão fez exa-
tamente isso.

5. CERTO.De acordo com a proposição P (um condicional) e
fazendo sua equivalência com outro condicional – em que
troca-se as proposições de lugar e nega-as – a questão diz
exatamente o que está nessa equivalência: “Se o compra-
dor registrar o imóvel, então ele o escritura”.

6. CERTO. De acordo com a proposição P (um condicional) e
fazendo sua equivalência com outro condicional – em que
troca-se as proposições de lugar e nega-as – tem-se que
“Se o comprador registrar o imóvel, então ele o escritura” e
a representaçãodessa proposição em conjuntos é o conjun-
to B (dos que registram o imóvel) dentro do conjunto A (dos
que escrituraram o imóvel). Graficamente seria:

7. ERRADO. Comentário: a proposição do cartaz é equivalente
a: "Se o comprador não escritura o imóvel E não o registra,
então não se torna seu dono", portanto o antecedente do
condicional é uma conjunção e não uma disjunção como pro-
põe a questão.

8. CERTO. Desenhando a tabela verdade do cartaz, que terá 8
linhas, e dela retirando as linhas que tornam a proposição
P falsa, que serão duas linhas, sobram exatamente 6 linhas.
Veja:

A: o comprador não escritura o imóvel
B: o comprador não registra o imóvel
C: o comprador não se torna dono do imóvel
Tabela do cartaz: (A?B)?C

Proposição P: A?B, que só será falsa quando A for verdadeiro e
B for falso, então da tabela do cartaz basta retirar as linhas
3 e 4, restando todas as outras 6 linhas da tabela.

9. CERTO. Comentário: a questão quer apenas a simbolização
do que está escrito e inclusive já deu quais seriam as pro-
posições p e q, bastando apenas que seja notado que as
mesmas foram negadas tanto no texto como nos símbolos.

10. ERRADO. Se p = verdadeiro e q = falso, e não importa o que
está escrito já que no final a questão usou apenas os sím-
bolos, então a proposição p ? q = V?V = Verdadeira.
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Cargos - Nível Superior - Classificação “E”

Código/Cargo Vagas Requisitos para o Cargo

00116,01  ENGENHEIRO/ ENGENHARIA CIVIL    
Campus São Carlos 

1 Curso Superior em Engenharia Civil  e  Registro vigente no conselho competente 

00116.02  FÍSICO  Campus São Carlos 01 Curso Superior em Física ou Engenharia Física e Registro vigente no conselho competente. 
00116.03  TECNÓLOGO/  BIOTECNOLOGIA 

Campus São Carlos 
01 Curso tecnológico em Biotecnologia  e  Registro vigente no conselho competente. 

00116.04  BIBLIOTECÁRIO/  DOCUMENTALISTA 
Campus São Carlos 

01 Curso superior em Biblioteconomia  e  Registro vigente no conselho competente. 

0116.05  BIBLIOTECÁRIO/  DOCUMENTALISTA 
Campus Lagoa do Sino 

01 Curso superior em Biblioteconomiae  Registro vigente no conselho competente. 

00116.06  MÉDICO 
Campus Lagoa do Sino 

01 Curso Superior em Medicina  e  Registro vigente no conselho competente. 

Cargos - Nível Intermediário - Classificação “D”

Código/Cargo Vagas Requisitos para o Cargo

00116.07 
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Campus São Carlos 
01 

Curso médio profissionalizante na área do cargo
ou  Médio completo + Curso técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais  ou  Médio 

Completo + Curso técnico em Informática 
00116.08 

TÉCNICO EM MECÂNICA 
Campus São Carlos 

01 
Curso médio profissionalizante na área do cargo  ou  Médio completo + Curso técnico na área do cargo  e  

Registro vigente no conselho competente. Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979 do CONFEA. 

00116.09 
TÉCNICO EM TELEFONIA 

Campus São Carlos 
01 Curso médio profissionalizante  ou  Médio completo + 12 meses de experiência na área do cargo. 

00116.10 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ EDIFICAÇÕES 

Campus São Carlos 
01 

Curso médio profissionalizante na área do cargo
ou  Médio completo + Curso técnico na área do cargo  e  Registro vigente no conselho competente. Resolução 

nº 262, de 28 de julho de 1979 do CONFEA. 
00116.11 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ MICROBIOLOGIA 
Campus São Carlos 

01 
Curso médio profissionalizante na área do cargo  ou  Médio completo + curso técnico em Biotecnologia  e  

Registro vigente no conselho competente 

00116.12 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ BIOLOGIA 

Campus São Carlos 
01 

Curso médio profissionalizante  ou  Médio completo +  curso técnico em Biotecnologia  ou  Médio completo +  
Curso técnico em Ciências da Saúde  e  Registro vigente no conselho competente. 

00116.13 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

(PRODUÇÃO EM MONOGÁSTRICOS) 
Campus Araras 

01 
Curso médio profissionalizante na área do cargo ou  Médio completo + curso técnico em Agropecuária  e  

Registro vigente no conselho competente. Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979 do CONFEA. 

00116.14 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ GEOGRAFIA 

Campus Sorocaba 
01 

Curso médio profissionalizante na área do cargo ou Curso médio completo + curso técnico em Meio 
Ambiente  ou  Curso médio completo + curso técnico em Geodésia e Cartografia  ou  Curso médio completo + 

curso técnico em Geoprocessamento  ou  Curso médio completo + curso técnico em Guia de Turismo  e  
Registro vigente no conselho competente. 

00116.15 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Campus Sorocaba 
01 

Curso médio profissionalizante  na área do cargo  ou  Médio completo + curso técnico na área do cargo.  e  
Registro vigente no conselho competente. 

 
Incentivo à Qualificação 

Classificação “E” Relação Direta Relação Indireta

 %(*)  Incentivo  Salário + Incentivo %(*) Incentivo Salário + Incentivo  
Especialização  30  1.099,96  4.766,50 20 733,31 4.399,85  

Mestrado  52  1.906,60  5.573,14 35 1.283,29 4.949,83  
Doutorado  75  2.749,91  6.416,45 50 1.833,27 5.499,81  

 
Quadro IV – Incentivo à Qualificação

Classificação “D” Relação Direta Relação Indireta

 %(*)  Incentivo  Salário + Incentivo %(*) Incentivo Salário + Incentivo  
Graduação  25  543,79  2.718,96 15 326,28 2.501,45  

Especialização  30  652,55  2.827,72 20 435,03 2.610,20  
Mestrado  52  1.131,09  3.306,26 35 761,31 2.936,48  
Doutorado  75  1.631,38  3.806,55 50 1.087,59 3.262,76  

 

Assistente em Administração 

Requisitos (1) 
Total de 
vagas no 

concurso  (2) 

Nº vagas para 
ampla 

concorrência  (3) 

Nº vagas 
reservadas 
para negros  

(4) 

Nº vagas 
reservadas para 

pessoas com 
deficiência  (5) 

Carga 
horária 

semanal 

Vencimento 
Básico 

- Ensino Médio completo + Curso 
Técnico de  Administração ou - 

Ensino Médio completo + 
Experiência de 12 meses nas 

atribuições do cargo 

14 10 3 1 40 horas R$ 2,175,17 

Técnico em Eletrônica 

Requisitos (1) 
Total de 
vagas no 

concurso  (2) 

Nº vagas para 
ampla 

concorrência  (3) 

Nº vagas 
reservadas 
para negros  

(4) 

Nº vagas 
reservadas para 

pessoas com 
deficiência  (5) 

Carga 
horária 

semanal 

Vencimento 
Básico 

- Ensino Médio completo + Curso 
Técnico em Eletrônica 

2 2 0 0 40 horas R$ 2,175,17 

UFABC inscreve para cargos de
nível médio até quinta-feira, 24

UniversidadeUniversidadeUniversidadeUniversidadeUniversidade|Concurso para a área técnico-administrativa

Provas objetivas
do concurso estão
previstas para
o dia 1º de maio

Quadro de vagas

Notas:
(1) O candidato que apresentar no momento da posse certificado de comprovação da escolaridade exigida para o cargo com denominação diversa da
disposta neste Edital, deverá apresentar histórico escolar como comprovante de que o curso é compatível com as atividades exercidas pelo cargo.
(2) Número total de vagas existentes, somatório das vagas de ampla concorrência e das vagas reservadas para candidatos com deficiência e negros.
(3) Número de vagas para ampla concorrência, excluindo-se a reserva para candidatos com deficiência e negros.
(4) Reserva de vagas para candidatos declarados Negros nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo III deste Edital.
(5) Reserva de vagas para candidatos com deficiência nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo IV deste Edital.

Sucen prepara edital
para cargos de 2º grau

EEEEESSSSSTTTTTADOADOADOADOADO|Serão oferecidas 540 vagas

Aprovados
no concurso serão
contratados pelo prazo
máximo de um ano

 A Universidade Federal do
ABC (UFABC), localizada na
Grande São Paulo, segue com
inscrições abertas até as 16h da
próxima quinta-feira, dia 24,
no concurso para 16 vagas na
área técnico-administrativa,
além de cadastro de reserva. A
oferta é dividida entre as car-
reiras de técnico em eletrôni-
ca, com duas vagas, e assisten-
te em administração, com 14.
Ambas as oportunidades exi-
gem nível médio. Para técni-
co em eletrônica é necessário
ainda possuir curso técnico ou
profissionalizante em eletrô-
nica e, para assistente,  12
meses de experiência.

A remuneração para ambos
os cargos é R$2.633,17, já in-
cluso o auxílio alimentação de
R$458. As inscrições poderão
ser realizadas no site da Fun-
dação Vunesp, organizadora do
concurso. A taxa dcusta
R$47,50 e deve ser paga por
meio da Guia de Recolhimento
da União (GRU).

A prova está prevista para o dia
1º de maio, no período da ma-
nhã. As contratações serão de
acordo com o regime jurídico.
O concurso terá validade de dois
anos, podendo ser prorrogado
uma vez pelo mesmo período.

A Universidade Federal do

ABC foi criada em 2005, por
meio da Lei 11.145, e conta com
campi nas cidades de Santo
André e São Bernardo do Cam-
po. Atualmente o quadro conta
com 746 servidores técnicos ad-
ministrativos, sendo 498 em
carreiras de nível médio e 248

de nível superior. Os dados têm
como base agosto deste ano,
quando foi publicado o último
levantamento da Universidade.

SERVIÇO
Inscrições - www.vunesp.com.br
Edital - www.folhadirigida.com.br

UUUUUNIVERSIDADENIVERSIDADENIVERSIDADENIVERSIDADENIVERSIDADE     | 15 vagas em cargos dos níveis médio/técnico e superior

Ufscar inscreve para cargos de
2º e 3º graus até dia 1º de abril
De acordo com
o cargo escolhido,
vencimentos iniciais
chegam a R$3.666

 A Universidade Federal de
São Carlos (Ufscar) inscreve
até 1º de abril no concurso pú-
blico para 15 vagas imediatas,
além de cadastro, sendo seis
para nível superior e nove
para médio/técnico, distribu-
ídas entre os campi São Car-
los, ArAaras, Sorocaba e Lagoa
do Sino. Alguns cargos exigem
experiência comprovada e re-
gistro no conselho de classe.
Os vencimentos variam de
R$2.175,17 a R$3.666,54 para
jornadas de 20 a 40 horas se-
manais. Os servidores ainda
recebem auxílio-alimentação
de R$458.

Há vagas para engenheiro,
físico, bibliotecário-docu-
mentalista, médico, além de
diversos cargos de nível técni-
co. São 10 vagas para o cam-
pus de São Carlos, uma para
o de Araras, duas para  Soro-
caba e duas para Lagoa do
Sino.

As taxas custam R$70 (car-
gos de nível médio/técnico) e
R$90 (superior e tecnólogo).
Para efetuar o pagamento os
candidatos devem acessar o
site da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da
Fazenda, fazer o preenchi-
mento de uma Guia de Reco-
lhimento da União (GRU),
imprimir a GRU e realizar o
pagamento até o último dia de
inscrições.

A seleção contará com pro-
va objetiva, prevista para 1º de
maio. Haverá prova de títulos
para todos os cargos e exame
prático para os cargos de físi-
co, tecnólogo/biotecnologia,
técnico em mecânica, técni-

Quadro de vagas

co em telefonia,técnico de la-
boratório/edificações, técnico
de laboratório/microbiologia,
técnico de laboratório/biologia,
técnico em agropecuária e téc-
nico de laboratório/geografia.

A contratação será feita de
acordo com o regime estatu-
tário. Além das vagas inicias,
outras poderão ser preenchi-
das durante o prazo de vali-
dade do concurso, que será de

dois anos, podendo ser pror-
rogado uma vez por igual pe-
ríodo.

SERVIÇO
Inscrições - www.concursos.ufscar.br
Editais - www.folhadirigida.com.br

 Está prevista para este mês a
publicação dos editais do proces-
so seletivo da Superintendência
de Controle de Endemias (Su-
cen). Serão oferecidas 549 vagas,
sendo 540 para cargos de nível
médio e nove para superior. As
remunerações variam de R$1.223
a R$3.154,18. O processo seleti-
vo convocará inicialmente cerca
de 300 candidatos, já que, de
acordo com o setor de Recursos
Humanos, foram preenchidas re-
centemente cerca de 200 vagas
com candidatos remanescentes
do último processo seletivo, re-
alizado em 2015.

As vagas serão divididas em
seis editais, um para cada car-
go da seleção. Entre as carreiras
de nível médio a maior oferta
fica por conta de desinsetizador,
com 460 vagas, cargo que pro-
porciona remuneração inicial
de R$1.224,38. As outras 80 va-
gas estão divididas igualmen-

te entre as carreiras de oficial
operacional (motorista) e ofi-
cial administrativo, ambas com
salário de R$1.223.

Já as nove vagas de nível supe-
rior estão divididas entre os car-
gos de analista administrativo (3),
engenheiro agrônomo (3) e agente
técnico de assistência à saúde –
biologista (3). As remunerações
são de R$2.723,96, R$3.154,18 e
R$1.928,02, respectivamente. Os
valores ainda podem ser maiores,
caso os servidores alcancem 100%
do prêmio de incentivo à quali-
dade (PIN)). Os aprovados ainda
contarão com benefícios como
vale-transporte e vale-refeição.

As contratações serão pelo re-
gime de Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) e terão dura-
ção máxima de um ano. A ex-
pectativa é de que as inscrições
e o processo de seleção ocorram
rapidamente, visando o início
das atividades nos primeiros
meses de 2016. A seleção faz
parte do plano emergencial para
combate às endemias transmi-
tidas pelo mosquito Aedes Ae-
gypti, como dengue, chikun-
gunya e Zika.

Taboão da Serra oferece
vagas para cargo de 1º grau

Grande SPGrande SPGrande SPGrande SPGrande SP| Assistente de desenvolvimento

A Prefeitura de Taboão da Ser-
ra, na Grande São Paulo, recebe
inscrições até o dia 21 de março
no concurso público para 40 va-
gas imediatas, além de cadastro,
no cargo de assistente de desen-
volvimento infantil. A remune-
ração inicial é R$1.108, já com o
vale-alimentação de R$178, para
uma jornada de 40 horas sema-
nais. Para concorrer é necessário
nível fundamental completo (an-
tigo 1º grau).

Taboão fica na divisa com a
zona oeste da capital, próxima a
Embu das Artes. As inscrições
poderão ser realizadas até o pró-
ximo dia 21 de março, no site do
Instituto Zambini, organizador

do concurso. A taxa é de R$48,90
e deve ser paga por meio de bo-
leto bancário até o encerramen-
to das inscrições.

A seleção contará apenas com
prova objetivas, previstas para 10
de abril. As contratações serão de
acordo com o regime estatutário.
Além das vagas iniciais, outras
poderão ser preenchidas durante
o prazo de validade do concurso,
que será de um ano, podendo ser
prorrogado uma vez pelo mesmo
período. A homologação do con-
curso está prevista para 31 de maio.

SERVIÇO
Inscrições: www.zambini.org.br
Edital: www.folhadirigida.com.br

Para o cargo de Assistente de Desenvolvimento Escolar
Língua Portuguesa Interpretação de texto, acentuação gráfica, ortografia oficial, divi-
são silábica, pontuação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal,
significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das pala-
vras, emprego de tempos e modos verbais, emprego das classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação
e sentido que imprimem às relações entre as orações).
Matemática Operações no conjunto dos números Naturais; Operações no conjunto
dos números Inteiros; Operações no conjunto dos números racionais; Operações no
conjunto dos números reais; Expressões numéricas e algébricas em N, Z e Q; Poten-
ciação e radiciação no conjunto N; Resolução de situação problema; MDC e MMC
(operações e problemas); Números fracionários; Operações com frações; Medidas de
comprimento e de superfície (perímetro e área); Medidas de volume, capacidade e
massa; Equação do 1º grau e do 2º grau; Razão e proporção; Regra de três simples e
composta; Porcentagem e juros simples; Média aritmética simples e ponderada.
ECA Lei n.º 8069 de 13.07.90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te - ECA. Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Funda-
mentais das Crianças. http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa http://pacto.mec.gov.br/images/
pdf/Cadernos_2015/cadernos_novembro/pnaic_cad_2_19112015.pdf

São Paulo: prova para
Saúde no dia 3 de abril

MédicosMédicosMédicosMédicosMédicos| Vencimentos de até R$10.954

Estão previstas para 3 de abril
as provas do concurso para o cargo
de analista de saúde (médicos),
dividido em oito especialidades,
e para obstetriz da Prefeitura de
São Paulo. O local e o horário de
realização dos exames serão dis-
ponibilizados no site do IBFC a
partir de 28 de março. No dia da
prova, os candidatos devem es-
tar munidos de caneta de tinta
azul ou preta, lápis preto e bor-
racha, além de um documento
original com foto. O candidato
deve chegar com no mínimo
uma hora de antecedência ao
local de prova.

Os candidatos resolverão 50
questões objetivas, distribuídas
pelas disciplinas de conheci-
mentos gerais (10) e específicos
(40). Na avaliação da prova ob-

jetiva será utilizado o escore pa-
dronizado, com média igual a
50 e desvio igual a 10. O cargo
de médico terá prova de títulos,
tendo limite de 15 pontos, sendo
desconsiderados os demais.

O concurso oferece 1.100 va-
gas. Do total, 1.090 são para
o cargo de analista de saúde
(medico). Nesse caso, as remu-
nerações variam de
R$5.499,09 a R$10.954,45, de
acordo com a jornada de tra-
balho. A partir de 1ª de maio
de 2016 os valores serão rea-
justados, variando de R$6.000
a R$12.000. Já as outras 20
vagas são para analista de saú-
de (obstetriz), carreira criada
este ano no quadro da prefei-
tura. Os vencimentos iniciais
são R$4.390,75.

Programa oficial de estudo
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IFSP: inscrições até esta quarta-feira, 16
UUUUUNIVERSIDNIVERSIDNIVERSIDNIVERSIDNIVERSIDADEADEADEADEADE|De acordo com o cargo escolhido, vencimentos iniciais chegam a R$7.333

Vagas para a capital,
Jacareí, São Roque,
Votuporanga, entre
outras cidades

SERVIÇO
Inscrições - www.ifsp.edu.br
Edital - www.folhadirigida.com.br

O Instituto Federal de Edu-
cação Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) inscreve até
quarta-feira, 16, no concurso
para 103 vagas em cargos téc-
nico-administrativos. Do total,
29 são para cargos com exi-
gência de nível fundamental,
38 para médio e técnico e 36
para superior. Os vencimentos
variam de R$1.739 a
R$7.333,09 para jornadas de
40 horas semanais. Os servi-
dores ainda contam com R$458
de auxílio alimentação.

As inscrições podem ser rea-
lizadas no site do IFSP. As taxas
são de R$70 para cargos de ní-
vel fundamental, R$90 para
médio e R$110 para superior e
deverão ser pagas por meio da
Guia de Recolhimento da União
(GRU), gerada no ato da ins-
crição.

Para nível fundamental as
vagas são destinadas a assis-

tente de alunos (11), assistente
de laboratório (7), em diver-
sas áreas, auxiliar de biblioteca
(2), auxiliar em assuntos edu-
cacionais (2) e operadores de
máquinas agrícolas (1), todos
com iniciais de R$1.739.

Para nível médio as oportu-
nidades são de assistente em ad-
ministração (5), técnico em
agropecuária (1), técnico em
secretariado (1), técnico de la-
boratório (13), técnico em TI
(10) em diversas áreas, técnico
em contabilidade (1), intérprete
de Libras (7). A remuneração
é de R$2.175,17.

Já para nível superior as opor-
tunidades se dividem entre ad-
ministrador (3), analista de
TI (13), bibliotecário (4), en-
genheiro civil (1), nutricio-
nista (7), pedagogo (1), pro-
gramador visual (1), tecnó-
logo em Recursos Humanos
(1), tecnólogo em processo
químico (1) e tecnólogo em
redes de telecomunicação (2),
todos com iniciais de
R$3.666,54, além de médi-
co do trabalho (2), este com
vencimentos de R$7.333,09.

A prova objetiva está previs-
ta para 22 de maio. Além das
vagas iniciais, outras poderão
ser preenchidas durante o pra-
zo de validade do concurso,
que será de dois anos, poden-
do ser prorrogado uma vez pelo
mesmo período. As contrata-
ções serão de acordo com o
regime estatutário.

 As vagas são para os campi
do IFSP, localizados nas cida-
des de Araraquara, Avaré, Bar-
retos, Birigui, Boituva, Bragança
Paulista, Campinas, Campos
do Jordão, Capivari, Caragua-
tatuba, Catanduva, Cubatão,
Guarulhos, Hortolândia, Ilha
Solteira, Itapetininga, Jacareí,
Jundiaí, Matão, Piracicaba,
Presidente Epitácio, Registro,
Salto, São Carlos, São João da
Boa Vista (câmpus e Núcleos
Descentralizados da Reitoria),
São José dos Campos, São Paulo
(câmpus e Reitoria), São Ro-
que, Sertãozinho, Sorocaba,
Suzano, Tupã, Votuporanga.

Vagas de Provimento Imediato

Cargos 
Ampla 

Concorrência 

Candidatos 
com 

Deficiência 

Candidatos 
Negros 

Total 
Unidades do IFSP com 

Vagas de Provimento Imediato 

NÍVEL SUPERIOR   
Administrador 2 (*) 1 3 Câmpus Hortolândia,  Câmpus Piracicaba e Câmpus Ilha Solteira 

Analista de Tecnologia da 
Informação 

8 2 3 13 

Câmpus Barretos, da Boa Câmpus Birigui, Câmpus Boituva, Câmpus 
Campinas, Câmpus Itapetininga, Câmpus Piracicaba, Câmpus Presidente 
Epitácio, Câmpus Registro, Câmpus São José dos Campos, Câmpus São 
Paulo, Câmpus Suzano,Reitoria – Núcleo Descentralizado na cidade De 
São João da Boa Vista e Reitoria - cidade de São Paulo 

Bibliotecário – Documentalista 2 1 1 4 
Câmpus Ilha Solteira, Câmpus Itapetininga, Câmpus Jacareí e Câmpus 
Votuporanga.  

Engenheiro/ 
Área – Civil 

1 (*) (**) 1 Câmpus Presidente Epitácio  

Médico do Trabalho 2 (*) (**) 2 Reitoria – Núcleo Descentralizado na cidade de São João da Boa Vista 

Nutricionista 5 1 1 7 
Câmpus , Avaré, Câmpus Barretos, Câmpus Presidente Epitácio Câmpus 
São Paulo, Câmpus Sertãozinho e Câmpus Suzano e Reitoria – cidade 
de São Paulo 

Pedagogo 1 (*) (**) 1 Câmpus Presidente Epitácio

Programador Visual 1 (*) (**) 1 
Câmpus São Paulo
 

Tecnólogo em Recursos Humanos 1 (*) (**) 1 Câmpus Boituva
Tecnólogo em Processos Químicos 1 (*) (**) 1 Câmpus Avaré

Tecnólogo em Redes de 
Telecomunicação 

2 (*) (**) 2 
Reitoria – Núcleo e Descentralizado na cidade de São João da Boa Vista 
Reitoria – cidade de São Paulo  

NÍVEL INTERMEDIÁRIO   

Assistente em Administração 3 1 1 5 
Câmpus Jundiaí, Câmpus Ilha Solteira, Câmpus Salto, Câmpus São 
Roque, Câmpus Registro e Câmpus Tupã  

Técnico em Agropecuária 1 (*) (**) 1 Câmpus Avaré
Técnico em Secretariado 1 (*) (**) 1 Câmpus São Paulo

Técnico de Laboratório/ 
Área: Mecânica 

2 (*) 1 3 Câmpus Bragança Paulista, Câmpus Guarulhos e Câmpus Registro 
 

Técnico de Laboratório/ 
Área: Eletroeletrônica 

2 (*) (**) 2 Câmpus São João da Boa Vista e Câmpus Tupã 

Técnico de Laboratório/ 
Área: Eletrônica 

2 (*) (**) 2 Câmpus Bragança Paulista e Câmpus São Carlos 

Técnico de Laboratório/ 
Área: Biologia 

1 (*) (**) 1 Câmpus Avaré 

Técnico de Laboratório/ 
Área: Automação 

2 (*) 1 3 Câmpus Araraquara, Câmpus Salto e Câmpus Sertãozinho 

Técnico de Tecnologia da 
Informação 

6 2 2 10 

Câmpus Birigui, Câmpus Guarulhos, Câmpus Ilha Solteira, Câmpus 
Jundiaí, Câmpus Salto, Câmpus São Carlos, Câmpus São João da Boa 
Vista, Câmpus Registro, Câmpus Tupã, Reitoria – Núcleo 
Descentralizado na cidade de São João da Boa Vista 

Técnico em Contabilidade 1 (*) (**) 1 Câmpus Matão

Tradutor e Intérprete de Linguagem 
de Sinais 

5 1 1 7 
Câmpus Barretos, Câmpus Campos do Jordão, Câmpus Jacareí, 
Câmpus Itapetininga, Câmpus Salto, Câmpus Suzano e Câmpus 
Votuporanga,  

Técnico de Laboratório/ 
Área: Edificações 

1 (*) (**) 1 Câmpus Ilha Solteira  

Técnico de Laboratório/ Área: 
Informática 

1 (*) (**) 1 Câmpus Sorocaba  

NÍVEL FUNDAMENTAL   

Assistente de 
Alunos 

7 2 2 11 

Câmpus Araraquara, Câmpus Campos do, Jordão, Câmpus Guarulhos 
Câmpus Ilha Solteira, Câmpus Jacareí, Câmpus Jundiaí, Câmpus Matão, 
Câmpus Presidente Epitácio, Câmpus São Carlos, Câmpus São Roque e 
Câmpus Tupã 

Assistente de Laboratório/ Área: 
Indústria 

2 (*) 1 3 Câmpus Campinas, Câmpus Registro e Câmpus São João da Boa Vista. 

Assistente de Laboratório/ 
Área: Ciências da Natureza 

2 (*) 1 3 Câmpus . Barretos, Câmpus Presidente Epitácio e Câmpus São Paulo 

Assistente de Laboratório/  
Área: Eventos 

1 (*) (**) 1 Câmpus Avaré 

Assistente de Laboratório/  
Área: Informática 

2 1 1 4 
Câmpus Barretos, Câmpus Jundiaí, Câmpus Matão e Câmpus São João 
da Boa Vista  

Auxiliar de Biblioteca 2 (*) (**) 2 Câmpus Avaré e Câmpus Jundiaí Cargo

Auxiliar em Assuntos Educacionais 2 1 1 4 
Câmpus Capivari, Câmpus Campos do Jordão, Câmpus Catanduva e 
Câmpus São Carlos 

Operador de Máquinas Agrícolas 1 (*) (**) 1 Câmpus Barretos
(*). Não há reserva de vagas de provimento imediato para candidatos com deficiência, de acordo com a Lei nº 8.112, de 11/ 12/ 1990.
(**) Não há reserva de vagas de provimento imediato para candidatos negros, de acordo com a Lei 12.990, de 09/06/2014. 
.Os requisitos mínimos para o ingresso, o regime de trabalho e os vencimentos básicos estarão indicados no 

CARGO NÍVEL REQUISITOS PARA INGRESSO 
VENCIMENTO 

BÁSICO 

CARGA 

HORÁRIA 

NÍVEL SUPERIOR 

Cargo 1 Administrador E I-01 
Diploma,  devidamente re-gistrado, de con-clusão de curso de gradua-ção em nível su-perior em Administra-ção, fornecido 

por instituição de ensino supe-rior reconhecida pelo MEC e registro no conselho compe-tente. (**) 
R$ 3,666,54 40 horas 

Cargo 2 Analista  
de Tecnologia da 

Informação 
E I-01 

Diploma, devi-damente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior na área de Tecnologia da 
Informação, for-necido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. (**) 

R$ 3,666,54 40 horas 

Cargo 3  
Bibliotecário 

Documentalista 
E I-01 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de gradua-ção em nível su-perior em Biblioteco-nomia fornecido por 
instituição de ensino supe-rior reconhecida pelo MEC e registro no conselho compe-tente. (**) 

R$ 3,666,54 40 horas 

Cargo 4 Engenheiro/ 
Área:  Civil 

E I-01 
Diploma, devidamente  registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior em  Engenharia Ci-vil, fornecido 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho compe-tente. (**) 
R$ 3,666,54 40 horas 

Cargo 5 Médico  
do Trabalho 

E I-01 
Diploma, devidamente re-gistrado, de con-clusão de curso superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior  
reconhecida pelo MEC, acrescido de título de especia-lista ou residên-cia em Medicina do Trabalho, e re-gistro no conselho 

compe-tente. (**) 
R$ 7,333,09 40 horas 

Cargo 6 Nutricionista E I-01 
Diploma, devidamente re-gistrado, de con-clusão de curso superior em Nutrição, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC e registro no conselho compe-tente. (**) 
R$ 3,666,54 40 horas 

Cargo 7 Pedagogo E I-01 
Diploma, devidamente re-gistrado, de con-clusão de curso superior em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC. (**) 
R$ 3,666,54 40 horas 

Cargo 8  
Programador Visual 

E I-01 
Diploma, devi-damente registrado de conclusão de curso superior em Comunica-ção Visual ou Comunicação Social com ha-
bilitação em Publicidade ou Desenho Industrial com habilitação em Programação Vi-sual, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC. (**) 
R$ 3,666,54 40 horas 

Cargo 09  
Tecnólogo 

em Recursos 
Humanos 

E I-01 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos ou 
Tecnologia em Desenvolvimento de Recursos Humanos ou Tecnologia em Gerência de Desenvolvimento de Pessoas ou 
Tecnologia em Gestão de Pessoas e Competênciasou Gestão de Pessoas e das Relações de Trabalho ou Tecnologia em 

Gestão de Pessoas nas Organizações ou Tecnologia em Gestão de Talentos ou Tecnologia em Gestão em Controladoria em 
Recursos Humanos ou Te c n o l o g i a em Recursos Humanos, forne-cido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC. (**) 

R$ 3,666,54 40 horas 

Cargo 10 Tecnólogo 
em Processos  

Químicos 
E I-01 

Diploma, devi-damente registrado, de conclusão de curso superior de Tecnologiaem Processos Químicos ou Tecnologia 
emControle de Pro-cessos Químicos ou Tecnologia emGestão em Processos Quí-micos ou Tecno-logia em Processos 
Químicos Indus-triais ou Tecnologia emQuímica Agroindustrial ou Tecnologiaem Química de Processos Industriais ou 
Tecnologia emQuímica Farmacoindus-trial ou Tecnolo-gia em Química In-dustrial ou Tec-nologia em Tratamento de 

Superfícies para Indústria Moveleira, for-necido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.(**) 

R$ 3,666,54 40 horas 

Cargo 11  
Tecnólogo em Redes 
de Teleco-municação 

E I-01 

Diploma, devi-damente registrado, de conclusão de curso superior de Tecnologiaem Redes Avan-çadas em Telecomuni-
cações ou Tecnologia emRedes Conver-gentes ou Tecnologiaem Redes de Acesso em Te l e c o m u n i c a -ções ou Tecno-

logia em Redes de Computadores ou Tecnologia emRedes Multimí-dia e Telefonia ou Tecnologia emRedes Wireless ou 
Tecnologia emRedes ou Tecnologia emSistemas de Comunicações Fixas e Móveis ou Tecnologia emSistemas Móveis em Te 

l e c o m u n i c a -ções ou Tecno-logia em Telecomuni-cações em Redes Fixas e Móveis ou Tec-nologia em Telecomuni-
cações, modalidade: re-des de comuni-cação ou qualquer cur-so superior na área de Informática -Telecomunicações 

R$ 3,666,54 40 horas 

NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

Cargo 12 Assistente 
em Administração 

D I-01 
Certificado de conclusão de curso de nível médio ou de curso de nível médio profissionalizante, expedido por instituição de 

ensino reconhecida pelo MEC. 
R$ 2.175,17 40 horas 

Cargo 13 Técnico em 
Agro-pecuária 

D I-01 
Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Agropecuária ou de curso de nível médio pro-

fissionalizante em Agropecuária, expedido por instituição de ensino reconhe-cida pelo MEC. (*) 
R$ 2,175,17 40 horas 

Cargo 14 Técnico em 
Secre-tariado 

D I-01 
Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Se-cretariado ou de curso de nível médio pro-

fissionalizante em Secretariado, ex-pedido por insti-tuição de ensino reconhe-cida pelo MEC. (*) 
R$ 2,175,17 40 horas 

Cargo 15 Técnico de 
Laboratório/  

Área: Mecânica 
D I-01 

Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Me-cânica ou de curso de nível médio pro-
fissionalizante em Mecânica, expe-dido por insti-tuição de ensino reconhe-cida pelo MEC. (*) 

R$ 2,175,17 40 horas 

Cargo 16 Técnico de 
Laboratório/ Área: 
Eletroeletrônica 

D I-01 
Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Eletroeletrônica ou de curso de nível médio 

profissionalizante em Eletroeletrônica, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. (*) 
R$ 2.175,17 40 horas 

Cargo 17 Técnico em 
Laboratório/  

Área: Eletrônica 
D I-01 

Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Ele-trônica ou de curso de nível médio pro-
fissionalizante em Eletrônica, expe-dido por institui-ção de ensino reconhe-cida pelo MEC. (*) 

R$ 2,175,17 40 horas 

Cargo 18 
Técnico em 

Laboratório/ Área: 
Biologia 

D I-01 
Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico na Área ou de curso de nível médio profissionalizante na 

Área, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. (*) 
R$ 2.175,17 40 horas 

Cargo 19 Técnico de 
Laboratório/ Área: 

Automação 
D I-01 

Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Automação Industrial ou de curso de nível médio 
profissionalizante em Automação Industrial, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

(*) 
R$ 2.175,17 40 horas 

Cargo 20 
Técnico de Tecnologia 

da Informação 
D I-01 

Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais ou 
Curso Técnico contido no eixo Tecnológico de Informação e Comunicação ou de curso de nível médio profissionaliz ante em 

Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais ou Curso Técnico contido no eixo Tecnológico de Informação e 
Comunicação, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. (*) 

R$ 2.175,17 40 horas 

Cargo 21 
Técnico em 

Contabilidade 
D I-01 

Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Con-tabilidade ou de curso de nível médio pro-
fissionalizante em contabilidade, expedido por instituição de ensino reconhe-cida pelo MEC. (*) 

R$ 2,175,17 40 horas 

Cargo 22 
Tradutor e Intérprete 

de Linguagem de 
Sinais 

D I-01 
Certificado de conclusão do curso de nível, médio ou médio profissionalizan-te acrescido de cer-tificado de profi-ciência em 

Libras, expe-didos por insti-tuição de ensino reconhe-cida pelo MEC. 
R$ 2,175,17 40 horas 

Cargo 21 Técnico em 
Contabilidade 

D I-01 
Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Contabilidade ou de curso de nível médio 

profissionalizante em contabilidade, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. (*) 
R$ 2.175,17 40 horas 

Cargo 22 Tradutor e 
Intérprete de 

Linguagem de Sinais 
D I-01 

Certificado de conclusão do curso de nível, médio ou médio profissionalizante acrescido de certificado de proficiência em 
Libras, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

R$ 2.175,17 40 horas 

Cargo 23 Técnico de 
Laboratório/ Área: 

Edificações 
D I-01 

Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Edificações ou de curso de nível médio 
profissionalizante em Edificações, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. (*) 

R$ 2.175,17 40 horas 

Cargo 24 Técnico de 
Laboratório/ Área: 

Informática 
D I-01 

Certificado de conclusão de curso de nível médio + curso técnico em Informática ou de curso de nível médio 
profissionalizante em Informática, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. (*) 

R$ 2.175,17 40 horas 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo 25 Assistente 
de Alunos 

C I-01 
Certificado de conclusão de curso de nível médio ou de curso de nível médio profissionalizante, expedido por instituição de 

ensino reconhecida pelo MEC. 
R$ 1.739,04 40 horas 

Cargo 26 Assistente 
de Laboratório/ Área: 

Indústria 
C I-01 Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. R$ 1.739,04 40 horas 

Cargo 27 Assistente 
de Laboratório/ Área: 
Ciências da Natureza 

C I-01 Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. R$ 1.739,04 40 horas 

Cargo 28 Assistente 
de Laboratório/ Área: 

Eventos 
C I-01 Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. R$ 1.739,04 40 horas 

Cargo 29 Assistente 
de Laboratório/ Área: 

Informática 
C I-01 Certificado de conclusão do Ensino . Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC R$ 1.739,04 40 horas 

Cargo 30 
Auxiliar de Biblioteca 

C I-01 Certificado de conclusão do Ensino . Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC R$ 1.739,04 40 horas 

Cargo 31 Auxiliar de 
Assuntos 

Educacionais 
C I-01 Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. R$ 1.739,04 40 horas 

Cargo 32 Operador de 
Máquinas Agrícolas 

C I-01 
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acrescido de certificado de curso profissionalizante de operador de máquina 

agrícola, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
R$ 1.739,04 

40 horas 
 

(*) Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (**) Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia  (***) Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura 

 

Quadro de vagas
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12 a 18 de março de 20166 OPINIÃO

Menos mal
pesar da grave crise política, econômica e de con-
fiança que abala o país, impondo restrições de

toda ordem, os concursos públicos continuam acon-
tecendo. Com limitações, é verdade, mas as oportuni-
dades, como se previa, continuam à disposição de quem
está bem preparado, disposto a investir numa carreira
estável e, muitas vezes, promissora. Ou seja, vale a pena
continuar estudando.

A média de oferta de vagas está em torno de 25 mil, com
remunerações que vão do salário mínimo a mais de R$20
mil, nas três esferas de governo, incluindo Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, assim como as administrações indireta
e fundacional. Um ritmo que deve prosseguir, pois vários
setores do serviço público não podem ser mais sucateados
do que já estão, sem falar que, em várias situações, o reforço
de pessoal resulta em aumento da arrecadação.

Apesar de todos os percalços, aconteceram ou estão
acontecendo, na esfera federal, concursos como os dos
conselhos profissionais, agências reguladoras, INSS, Imbel,
IBGE, tribunais, hospitais universitários, Eletronuclear,
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e Defensoria Públi-
ca da União (DPU). O da Funai terá edital até 22 de abril.

São incógnitas, mas não por muito tempo, as sele-
ções para o Banco do Brasil - com cadastro esgotado
em seis estados -, Receita Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Polícia Federal, Correios, Banco Central e Fio-
cruz, entre outras instituições. Alguns órgãos terão de
reapresentar os pedidos de vagas ao Ministério do Pla-
nejamento, para inclusão no orçamento de 2017, o que
será inevitável, nem que seja com cortes.

Como escreveu o cineasta Cacá Diegues, “o presente
pode ser um tempo ruim, mas é certo que outros virão,
piores ou melhores, e é para esses que devemos nos
preparar, tentando construir no meio das ruínas”. Cer-
tamente, os próximos tempos serão melhores, pois as
crises fortalecem as pessoas e as nações.

Desperdício
Brasil que aperta o cinto até o último furo, sucate-
ando inclusive setores essenciais, como saúde e se-

gurança pública, é o mesmo que desperdiça rios de di-
nheiro, por não fazer os investimentos corretos. Um exem-
plo claro disso está nas fronteiras desguarnecidas, pro-
porcionando trânsito livre a todo tipo de criminoso.

O Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasilei-
ro, por exemplo, calcula que o país perdeu em 2015,
com o contrabando, R$115 bilhões, crescimento de 15%
em relação ao ano anterior. Entre as principais razões
são apontadas a fragilidade das fronteiras e o aumento
sucessivo de impostos.

Resumo de um relatório do Tribunal de Contas da
União sobre a fragilidade das nossas fronteiras foi
apresentado pelo ministro Augusto Nardes, apontan-
do problemas como baixo grau de investimentos e
carência de recursos humanos, materiais e financeiros
dos órgãos responsáveis pela prevenção, controle, fis-
calização e repressão aos crimes nessas regiões. Segun-
do o documento, as fronteiras estão vulneráveis ao crime,
incluindo, além do contrabando de cigarros, brinque-
dos e medicamentos, o tráfico de armas e drogas.

Além de não providenciar contingentes suficientes de
fiscais e policiais nessas regiões, pois não faz concursos
regularmente ou os faz para vagas muito aquém das
necessárias, o governo não regulamentou o adicional
de fronteira, por ele mesmo proposto ao Congresso,
para fixar os servidores públicos nas fronteiras, longe
das comodidades dos grandes centros. Com essa po-
lítica, em vez de economizar, o Planalto perde grande
volume de recursos, que poderiam contribuir para sanear
as contas públicas e promover a retomada do cresci-
mento econômico.

A

editoriais

BENITO ALEMPARTE
benito.alemparte@folhadirigida.com.brponto de encontro
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Carga tributária federal aproximada de 20%

Filiada à

coluna do leitor

Esta coluna está aberta para receber críticas,
opiniões, sugestões, reclamações e informa-
ções de todos os leitores. Em casos de de-
núncias ou críticas, só serão publicadas car-
tas acompanhadas 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.

FELIPE SIMÃO
colunadoleitor@folhadirigida.com.br

Concurseira quer informações sobre
seleções para Caixa, BB e Polícia Federal
■■■■■     Gostaria de saber quando vão ser abertas inscrições para concur-
sos da Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Polícia Federal, no
Estado do Piauí?
Leandrah Gomezz – Via Facebook

Leandrah, vamos por partes. O Banco do Brasil realizou, no ano passa-
do, um concurso para escriturário na Região Nordeste, cuja homologação
aconteceu no dia 23 de dezembro. Como a seleção é válida por um ano,
podendo dobrar, o mais provável é que um novo certame para essa locali-
dade só aconteça em meados de 2017 ou início de 2018.

Já a Caixa Econômica Federal até poderia abrir concurso em 2016 para
técnico bancário, já que o prazo de validade do certame de 2014 venceria em
16 de junho deste ano. Entretanto, em virtude de uma ação civil pública impe-
trada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que cobra a convocação de
mais aprovados da seleção anterior para substituição de terceirizados, a ju-
íza Roberta de Melo Carvalho, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª
Região, concedeu uma liminar prorrogando, por prazo identerminado, a vali-
dade do concurso anterior, até que seja concluída toda a tramitação da ação
civil pública. Em reunião com representantes sindicais, dirigentes da Caixa
também informaram que, em virtude da crise do país e da necessidade de
cortar gastos, não estava nos planos do banco abrir concurso em 2016.

Já a Polícia Federal (PF) pretende abrir concurso para 558 vagas, sendo
491 de delegado e 67 de perito, ambos de nível superior, com remuneração
de R$17.288,85 no início da carreira (incluindo auxílio-alimentação, de R$458).
No entanto, a PF aguarda uma posição do Ministério do Planejamento a res-
peito de disponibilidade orçamentária para realizar a seleção. Acredita-se
que a liberação de verbas possa acontecer em meados desse ano. Entren-
tanto, não dá para afirmar que a corporação abrirá vagas para o Piauí. Ge-
ralmente, os concursos da PF não costumam ser regionalizados, ou seja
com vagas específicas por estado. O mais provável é que o órgão faça a
lotação dos aprovados de acordo com suas necessidades, priorizando sempre
estados que fazem frionteiras com países.

Cotas no IFRJ geram
dúvidas em candidato
■ ■ ■ ■ ■ Meu nome é Fábio Pires, sou as-
sinante da FOLHA DIRIGIDA Onli-
ne desde 2003 e nesse momento
gostaria muito de uma ajuda de
vocês. Trata-se do concurso para
o IFRJ-2015, que no edital para o
cargo de técnico em secretariado
mencionava duas vagas para am-
pla concorrência e uma para negros.
Minha dúvida é quanto à legisla-
ção, pois nela diz que 20% das
vagas serão reservadas para ne-
gros e pardos quando houver três
ou mais vagas. Nesse caso só
havia duas. Diante disso, gosta-
ria muito de um esclarecimento dos
senhores, caso possível, no sen-
tido de saber se realmente deve-
ria haver cota neste caso, pois a
lei diz três ou mais vagas, mas não
deixa claro se é em cima das va-
gas de ampla concorrência.
O meu interesse é porque fui 4º
colocado para o cargo citado.
Depois de muita luta e 13 anos,
essa nomeação seria de muita
importância na minha vida. An-
tecipadamente, agradeço pela
atenção e ajuda. .
Fábio Pires - por e-mail

De acordo com o diretor de De-
senvolvimento Institucional e Expan-
são do IFRJ, Marcos Freitag, há um
equívoco por parte do candidato.
Segundo ele, para o cargo de técni-
co em secretariado foram ofereci-
das três vagas e não duas, confor-
me consta em edital. Segundo Frei-
tag, sendo três vagas, obrigatoria-
mente uma será de cotas.
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“ORAÇÃO DOS CONCURSEIROS”, QUE FAZ SUCESSO NA INTERNET

Vaga nossa que está no
serviço público, azarado seja o

concorrente. Seja correta nossa
resposta, assim na certeza como

no chute. O cursinho nosso de
cada dia que pagamos até hoje.
Justificai nossas despesas, assim
como justificamos as respostas
dissertativas. E não nos deixe

cair em pegadinhas, mas
livrai-nos da reprovação.

Amém.

“

“

Sobrecarga nos TRTs
O crescimento do desemprego traz
um problema adicional para a Justi-
ça do Trabalho, que não conta com
servidores suficientes para enfren-
tá-lo: o número de processos aumen-
tou 12,3%, ano passado. Foram re-
cebidas 2,6 milhões de ações, recorde
da série histórica, iniciada em 1941.
Para piorar, os TRTs tiveram corte or-
çamentário: o do Paraná, por exem-
plo, sofreu redução de 27,8% nos
gastos ordinários, provocando alte-
ração do horário de atendimento ao
público, para economizar luz. O qua-
dro sugere não apenas concursos,
para reforço de juízes e pessoal de
apoio, mas também a valorização da
negociação coletiva e a flexibilização/
modernização da legislação.

À espera dos dados
As organizadoras ainda não recebe-
ram o projeto básico do próximo con-
curso para temporários do IBGE, o
das 18.214 vagas. Trata-se de do-
cumento essencial à elaboração das
propostas (orçamento). A publicação
do edital, contudo, acontecerá até 14
de junho, estabelecendo, provavel-
mente, apenas prova objetiva.

Eu curti, bacana!
Por unanimidade, o Conselho Naci-
onal de Justiça (CNJ) determinou que
o Tribunal de Justiça do Ceará ini-
cie em 90 dias a substituição dos
terceirizados irregulares por concur-
sados. Segundo o processo, quase
20% do quadro é de não concursa-
dos, executando tarefas exclusivas
de servidores públicos, entre elas
a emissão de certidões dotadas de
fé pública. Foi relator o conselheiro
Arnaldo Hossepian, e há concurso
em vigência. A providência ao CNJ
foi pedida pelo Sindicato dos Servi-
dores do Poder Judiciário do Ceará.

Acompanhe o blog da coluna em
pontodeencontro.folhadirigida.com.br

#boraestudar
Nada contra as mudanças nos con-
cursos, quando necessárias e anun-
ciadas com boa antecedência: o pró-
ximo concurso para auditor-fiscal da
Receita Federal incluirá uma redação,
e é quase certo que o curso de for-
mação volte a ser eliminatório, con-
sistindo na segunda fase da seleção.

VALTER CAM
PAN

ATO
/ABR

Segurados do INSS precisam de doses extras de
paciência

Perícia sem peritos
Sabe quando o INSS conseguirá acabar com a

longa espera pela perícia médica? Talvez no dia
de São Nunca, pois a fila já era imensa antes da
longa e recente greve, encerrada com o acordo
de reajuste de 27,9% em quatro anos. O quadro
de peritos médicos sempre foi incompleto e, ain-
da por cima, boa parte desses profissionais de-
sempenham atividades burocráticas. E mais: em
seis meses, eles receberão a proposta de implan-
tação formal da carga semanal de 30 horas. O
instituto necessita de mais 3 mil peritos, mas o
concurso... você sabe.

Empresa sete vidas
Diz a sabedoria popular que é fácil fundar uma

empresa estatal, mas é quase impossível fechá-
la de fato. Uma prova disso é a Rede Ferroviária
Federal (RFFSA), oficialmente extinta em 2007,
após um processo que durou oito anos. Hoje, a
empresa ainda conta com 250 funcionários, sem
previsão de quando tudo terminará. Enquanto
isso, o Planalto ‘economiza’ suspendendo os
concursos.

Será mesmo, Cunha?
A Polícia Federal pressiona na Câmara pela rá-

pida aprovação da PEC 402/09, que lhe garante
autonomia financeira, administrativa e funcional,
evitando assim interferência política nas suas ati-
vidades. O presidente Eduardo Cunha prometeu
apoio a um grupo de cerca de 40 delegados que
o procurou na Casa.

Punição ridícula
O presidente da Ferroeste, João Vicente Bre-

solin Araújo, foi multado pelo Tribunal de Contas
do Paraná por irregularidade na admissão de apro-
vados no concurso de 2012. O valor, contudo, é
ridículo: R$145,10. Além da multa, a Ferroeste -
sociedade de economia mista ligada ao governo
estadual - teve negados os registros de contrata-
ções referentes ao concurso. O TCE ainda reco-
mendou a nomeação de uma comissão interna
para fiscalização e acompanhamento de concur-
sos públicos.

Vem chumbo grosso
Entre as exigências do governo federal para alon-

gar a dívida dos estados por 20 anos está o con-
gelamento dos salários dos servidores, exceto
os decorrentes de recomposição e de decisão
judicial. A União também exige a extinção de 10%
dos cargos de livre provimento e nomeação por
dois anos (São Paulo garante que cortou 15%,
ano passado). O Ministério da Fazenda quer alte-
rar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), para
fechar brechas usadas pelos estados para ma-
quiar as despesas com pessoal. Há governos, por
exemplo, que não consideram os terceirizados para
efeitos do limite dessa lei.

Vaga desprezada
Se você fosse cirurgião geral, teria interesse em

ganhar cerca de R$1 milhão por ano, com três meses
de férias? Pena que o emprego é em uma cidade
rural da Nova Zelândia, com 13.600 habitantes.
Há dois anos tenta-se preencher a vaga. Enquanto
isso em Manchester, no Reino Unido, há uma vaga
de babá de gatos, para ganhar até R$43 por hora.

É grave a crise
Em 2015, os desempregados demoraram, em

média, oito meses para encontrarem uma nova
colocação - 36 dias a mais do que no fim do ano
anterior. A constatação é do Serviço de Proteção
ao Crédito, tomando por base dados do IBGE.

Vaga assegurada
Um projeto em tramitação na Câmara dos De-

putados objetiva um direito que já vem sendo ga-
rantido pelo Judiciário: pode ser matriculado em
curso superior quem ainda está cursando o ensi-
no médio e obtém a pontuação requerida no Enem.
A iniciativa, do deputado Beto Rosado (PP-RN), só
precisa passar por duas comissões.

Luta unificada
Os servidores públicos federais lançam sua cam-

panha unificada em 16 deste mês, e uma das
reivindicações é o direito irrestrito de greve. Já o
funcionalismo fluminense, pode entrar em esta-
do de greve dia 16 deste mês, e cruzar os braços
em 6 de abril, exigindo a volta do antigo calendá-
rio de pagamentos.

A favor do doutor
Por decisão da 4ª Turma do TRF, uma universidade

paranaense foi obrigada a empossar como professor
de Química um profissional concursado graduado em
Farmácia, mas com doutorado em Química.

Eu não sou
capaz de opinar

O número 10 nos persegue: o
desemprego está na faixa dos
10%, assim como a inflação, o
déficit fiscal e a aprovação do
governo Dilma.

Ainda sob suspeita
A Polícia Civil do Piauí prorrogou até
este mês o inquérito sobre possível
fraude no concurso do Tribunal de
Justiça, feito por quase 43 mil candi-
datos, em 20 de dezembro último. Na
ocasião, quatro pessoas foram deti-
das, portando celulares e documen-
tos falsos. A investigação transcorre
sob sigilo, e a organizadora é a FGV.

Marinha condenada
A Marinha, além de pagar R$25 mil
por danos morais, terá de aceitar
um aprovado para técnico em radi-
ologia médica que havia sido exclu-
ído por ser portador de HIV. A deci-
são é da juíza Luciana Villar, da 23ª
Vara Federal do Rio, em ação impe-
trada pelo Núcleo de Prática Jurídi-
ca das Faculdades Hélio Alonso.

Banco Central ainda
não informou cargos
■ ■ ■ ■ ■ Soube que o Banco Central vai
abrir concurso este ano. Gosta-
ria de saber se haverá vagas para
técnico (nível médio), qual o quan-
titativo a ser aberto e se haverá
oportunidades para a Região Su-
deste.
Bruno Costa – por e-mail

Bruno, ainda não está certo que o
Banco Central (BC) abrirá concurso
este ano. A instituição informou que
está fazendo um levantamento de suas
necessidades e que encaminhará, até
31 de maio, ao Ministério do Planeja-
mento, um pedido para realizar uma
seleção. Dessa forma, o Planejamento
analisará a solicitação e poderá ou não
autorizar o concurso.

É muito provável que o concurso
seja autorizado em virtude da gran-
de carência de pessoal no BC, que
é superior a 2 mil funcionários. A
tendência, porém, é de que a publi-
cação dessa autorização e a aber-
tura da seleção aconteçam em 2017.
Em relação às vagas e aos cargos,
o banco não informou qual as fun-
ções e nem o quantitativo que será
solicitado ao Ministério do Planeja-
mento. Entretanto, como o déficit é
generalizado, é quase certo que as
chances sejam para as carreiras de
técnico (nível médio), analista (su-
perior) e procurador (Direito). A dis-
tribuição das vagas pelos estados
só ocorrerá quando a seleção for au-
torizada e o edital estiver sendo ela-
borado.
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No processo SAP-157-15 (CC-25.332-15), sobre autorização para a abertura de con-
curso público: “Diante dos elementos de instrução do processo, da exposição de
motivos oferecida pelo ecretário da Administração Penitenciária e das manifestações
as Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda, autorizo a Pasta requerente
a adotar as providências necessárias para a abertura de concurso público, visando
ao provimento, para o exercício de 2017, de 1.034 cargos de Agente de Segurança
Penitenciária de Classe I, em vagas relacionadas às fls.28/59, observadas as dis-
ponibilidades orçamentário-financeira e obedecidos os demais preceitos legais e re-
gulamentares atinentes à espécie.”
No processo SAP-236-12 (CC-18.816-12), sobre autorização para o provimento de
cargos, mediante a abertura de concurso público: “À vista dos elementos de instru-
ção do processo, da exposição de motivos oferecida pelo Secretário da Administra-
ção Penitenciária e das manifestações das Secretarias de Planejamento e Gestão e
da Fazenda, autorizo a Pasta requerente a adotar as providências necessárias para
a abertura de concursopúblico, visando ao provimento de 252 cargos vagos de Mé-
dico
I, observadas as disponibilidades orçamentárias e obedecidos os demais preceitos
legais e regulamentares atinentes à espécie.” No processo SAP-585-15 (CC-88.231-
15), sobre autorização para a abertura de concurso público: “Diante dos elementos
de instrução do processo, da exposição de motivos oferecida pelo Secretário da
Administração Penitenciária e da manifestação da ecretaria de Planejamento e Ges-
tão, autorizo a Pasta requerente a adotar as providências necessárias para a aber-
tura de concursopúblico, visando ao provimento, para o exercício de 2017, de 393
cargos, sendo 47 de Agente Técnico de Assistência à Saúde (42 de Psicólogo e 5 de
Terapeuta Ocupacional), 5 de Analista Sociocultural (Pedagogo), 25 de Analista Admi-
nistrativo, 51 de Técnico de Enfermagem e 265 de Oficial Administrativo, em vagas
relacionadas às fls.4/16, observadas as disponibilidades orçamentário-financeira e
obedecidos os demais

Autorização do concurso

CONFIRA O PROGRAMA DO ÚLTIMO CONCURSO PARA
AGENTE DE SEGURANÇA – REALIZADO EM 2014 PELA FUNDAÇÃO VUNESP

LÍNGUA PORTUGUESA –Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literári-
os e não literários).  Sinônimos  e  antônimos.  Sentido próprio  e  figurado  das
palavras.  Pontuação. Classes  de  palavras:  substantivo,  adjetivo,  numeral,  pro-
nome,  verbo,  advérbio,  preposição  e conjunção:  emprego  e  sentido  que  impri-
mem  às  relações  que  estabelecem.  Concordância verbal e nominal. Regência
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
MATEMÁTICA –Operações  com  números  reais.    Mínimo  múltiplo  comum  e
máximo  divisor comum.  Razão  e  proporção.  Porcentagem.  Regra  de  três  simples
e  composta.  Média aritmética  simples  e  ponderada.  Juro  simples.  Equação  do
1.º  e  2.º  graus.  Sistema  de equações  do  1.º  grau.  Relação  entre  grandezas:
tabelas  e  gráficos.  Sistemas  de  medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução
de situações-problema.
CONHECIMENTOS  GERAIS –Questões  relacionadas  a  fatos  políticos,  econômi-
cos,  sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 2º semestre
de 2013, divulgados na  mídia  local  e/ou  nacional.  Questões  relacionadas  à  Lei
Federal  n°  12.527,  de  18  de novembro de 2011 e ao Decreto n° 58.052, de 16 de
maio de 2012.Noções de Administração Pública e  de  Informática,  nos  termos  do
que  dispõe o  artigo  29  do  Decreto  60.449, de 14.05.2014

Programa anterior

PPPPPENITENCIÁRIAENITENCIÁRIAENITENCIÁRIAENITENCIÁRIAENITENCIÁRIA| Concurso foi autorizado pelo governador Geraldo Alckmin no dia 23 de fevereiro

Estado-SP: 1.679 vagas para 2º e 3º graus
Somente para
o cargo de agente de
segurança serão
1.034 vagas

SAP

Professores especialistas em concursos são unânimes: candidatos devem
estudar com  antecedência e resolver muitos exercícios. Veja teste especialFicha de Exercícios

Veja questões de Língua Portuguesa

Para responder às questões de números 01 a 04,
leia a charge.

O PENSADOR TÁ PENSANDO …

(www.chargeonline.com.br. Adaptado)

01 A lacuna presente na charge deve ser preenchida
com

(a) por quê
(b) por quê ou porquê
(c) porque
(d) porquê ou porque
(e) por que

02 É correto afirmar que a charge tem relação com o
texto da Cult, pois

(a) revela que sempre se faz justiça, remetendo à se-
guinte informação: Três anos e cinco meses depois,
Euclides de Araújo Valério foi inocentado.

(b) trata o mesmo aspecto do tema nele abordado, re-
metendo à seguinte informação: Dois crimes, dois
castigos.

(c) mostra que a justiça é lenta, remetendo à seguinte
informação: processos estacionados.

(d) explora as mudanças positivas na lei, remetendo à
seguinte informação: os dispositivos jurídicos brasi-
leiros avançaram significativamente nas últimas dé-
cadas.

(e) afirmam-se os gastos exagerados nos processos,
remetendo à seguinte informação: Somente as 150
folhas (...) custariam em média R$ 3,50.

03 Pelo exposto na charge, sugere-se que a lei que se
aplica à filha deve

(a) ser a mesma aplicada ao jornalista, ao ator e ao maluco.
(b) inocentá-la, pois, de fato, não cometeu um crime.
(c) condená-la, apesar de homicídios não deverem ser

punidos.
(d) refletir a parcialidade das leis nos julgamentos.
(e) mostrar que a justiça coíbe os crimes.

04 Para chegar à sua consideração final, o pensador
elabora seus pensamentos valendo-se de uma série
de orações, iniciadas pela conjunção SE, indicativa
de

(a) alternância. (b) causa.
(c) explicação. (d) concessão.
(e) condição.

Leia o trecho para responder às questões de números
05 a 10.

As projeções sobre qual impacto o aquecimento global
terá em relação à saúde das pessoas ainda são pou-
co precisas, principalmente quanto à incidência de do-
enças. Mas uma coisa é cer ta: a maior freqüência de
eventos climáticos extremos, como secas e inunda-
ções, vai deixar populações, cujo destino será incer-
to, em situação de fragilidade ainda maior. O proble-
ma é que os estudos são pouco específicos sobre os
países onde ocorrerão as maiores alterações climáti-
cas. Sabe-se apenas que esses lugares sofrerão com
o aumento das ondas de calor e das doenças respira-
tórias.

Previsões sobre desnutrição, aumento de moléstias
ligadas à água, como diarréias, são genéricas. Não há
dúvidas de que haverá esse impacto na população, mas
exatamente quando,

onde e como não se sabe.
(O Estado de S.Paulo, 07.04.2007. Adaptado)

05 Assinale a alternativa em que está correto, de acor-
do com a norma culta, o uso do pronome, em desta-
que.

(a) Os conflitos pelo uso da água tendem a se multipli-
car. Aquilo trará mais problemas às pessoas.

(b) O setor doméstico é responsável por 30% do consu-
mo da água, onde à indústria cabem 18%.

(c) Este ano de 2007 será decisivo para aumentar a cons-
cientização quanto ao meio ambiente.

(d) O Brasil, que os recursos hídricos são imensos, terá
de economizar água.

(e) O país dispõe de 48,3 mil metros cúbicos anuais de
água por habitante, segundo as estatísticas, e aquelas
são confiáveis.

06 Assinale a alternativa em que o adjetivo em desta-
que tem a mesma função predicativa do adjetivo
genéricas em – Previsões sobre desnutrição, aumento
de moléstias ligadas à água, como diarréias, são
genéricas.

(a) Até 2050 o acesso à água potável e aos alimentos
diminuirá.

(b) O impacto do aquecimento global atingirá a África se-
veramente.

(c) Os fenômenos extremos também trarão impacto à
saúde.

(d) Se houver uma migração em massa de gente doen-
te, aí haverá um problema.

(e) São conflitantes as conclusões a respeito da África.

07 Assinale a alternativa que reescreve, corretamente,
de acordo com o sentido do período, o trecho em
destaque em: Não há dúvidas de que haverá esse
impacto na população, mas quando, onde e como
não se sabe.

(a) Não há dúvida de que haverá esse impacto na
população, entretanto não se sabe quando, onde
e como.

(b) Não há dúvida de que haverá esse impacto na
população porque não se sabe quando, onde e
como.

(c) Não há dúvida de que haverá esse impacto na
população e com isso não se sabe quando, onde
e como.

(d) Não há dúvida de que haverá esse impacto na popu-
lação, dessa forma não se sabe quando, onde e como.

(e) Não há dúvida de que haverá esse impacto na popu-
lação, logo que se souber quando, onde e como.

08 O grau do adjetivo maior em – … situação de fragilida-
de ainda maior. – repete-se em:

(a) A floresta tropical da Amazônia será substituída por
uma vegetação menos rica que a savana.

(b) As populações da África são as mais vulneráveis do
planeta.

(c) Os novos projetos de desenvolvimento sustentável
são os melhores até agora apresentados.

(d) O cenário para o meio ambiente é o mais sombrio já

Veja teste de Língua Portuguesa com ques-
tões da Vunesp selecionadas pela equipe da
Central de Concursos.

Língua Portuguesa

projetado.
(e) O relatório científico deste ano teve um tom mais ameno

que o do ano passado.

09 Assinale a alternativa em que o verbo em destaque
repete o mesmo tempo verbal de terá em – As proje-
ções sobre qual impacto o aquecimento global terá
em relação à saúde das pessoas ainda são pouco
precisas…

(a) O país ainda não conhece a vulnerabilidade das pes-
soas em relação ao meio ambiente.

(b) Fenômenos extremos e menos qualidade de vida: é
o novo clima.

(c) O que já acontece com a biosfera por causa do aque-
cimento global e da alta concentração do gás carbô-
nico na atmosfera.

(d) Os próximos documentos das Nações Unidas trarão
alternativas para a redução do efeito estufa.

(e) Problemas ambientais adversos reduziram a capaci-
dade produtiva do solo.

10 Atente para as afirmações:
I. A frase – As projeções sobre qual impacto o aqueci-

mento global terá em relação à saúde das pessoas
ainda são pouco precisas… – está corretamente re-
escrita em: As projeções sobre qual impacto o aque-
cimento global terá no que tange a saúde das pes-
soas ainda são pouco precisas.

II. Os dois pontos em – Mas uma coisa é certa: a maior
freqüência de eventos climáticos extremos, como secas
e inundações, vai deixar populações… – indicam ex-
plicação de idéia anteriormente enunciada.

III. Em – O problema é que os estudos são pouco espe-
cíficos… – a palavra pouco expressa idéia de intensi-
dade.

Está correto apenas o contido em
(a) I. (b) II.
(c) III. (d) I e II.
(e) II e III.

11
I.  Todos devem comparecer em traje social.
II. O tempo deve melhorar amanhã.
III. – Vamos, a reunião deve estar começando.

Considerando-se que o uso de recursos lingüísticos
diversos acarreta modalidades distintas, pode-se
afirmar que

(a) em I, há uma modalidade de possibilidade.
(b) em III, a modalidade do dever é predominante.
(c) em II e III, as modalidades expressam o mesmo sen-

tido.
(d) em II, a modalidade presente é a probabilidade.
(e) em I, II e III, a expressão deve pressupõe a modalida-

de obrigatória.

12
I. Dentro de um ano, ela estará aqui.
II. Cabe-me, pesarosamente, anunciar que ele faleceu.
III. É possível que ele vença o concurso.

Assinale a alternativa que apresenta, correta e res-
pectivamente, expressões que marcam a enunciação
do discurso.

(a) ela – faleceu – é possível
(b) aqui – Cabe-me – o concurso
(c) estará – anunciar – ela
(d) dentro de um ano – pesarosamente – é possível
(e) um ano – ela – vença

13 Assinale a alternativa em que a flexão verbal está
corretamente empregada, de acordo com a norma
culta.

(a) Os empresários ficarão contentes quando transpo-
rem o obstáculo das altas taxas de juros.

(b) A economia dos países sul-americanos se moderni-
zou sem que a estrutura de renda acompanhou as
transformações.

(c) Quando se fazer previsões acerca da situação eco-
nômica, deve-se ter em mente as indicações do Ban-
co Mundial.

(d) A polícia interviu na greve dos bancários com hosti-
lidade.

(e) Quando o deputado vir o resultado das eleições, fi-
cará exultante.

14 Assinale a alternativa que completa, correta e res-
pectivamente, as lacunas das frases.

I. É uma situação______nunca nos esqueceremos.
II. A situação _________ chegamos é inadmissível.
III. A reportagem, _______teor discordei, foi censura-

da.
IV. O hotel _______ ficava era distante do centro.
V. É uma situação ______ se deve evitar.

(a) que ... em que ... de cujos ... o qual ... que
(b) da qual ... a que ... cujo ... que ... por que
(c) de que ... a que ... cujo ... de que ... que
(d) de que ... a que ... de cujo ... em que ... que
(e) da qual ... em que ... cujo ... onde ... a que

15 Assinale a alternativa cuja preposição completa cor-
retamente o verbo.

(a) As pessoas gostam relacionamentos amorosos. (por)
(b) Atualmente, os casais precisam confiança. (de)
(c) Nós insistimos um amor ideal. a)
(d) Demos um presente os noivos. (entre)
(e) Creio uma vida harmônica. (com)

16 Assinale a alternativa correta, de acordo com a gra-
mática normativa da língua portuguesa.

(a) As meninas frágeis temiam a dor física.
(b) Os menino travesso fizeram uma grande algazarra.
(c) Os homens e as mulher saberiam os perigo da vida.
(d) Eles quer casar com várias testemunhas.
(e) Os mamãos amadurece na fruteira.

17 Assinale a frase correta quanto ao uso da crase.
(a) A discussão trata da transferência da corte portu-

guesa à esta cidade.
(b) Alguns historiadores são avessos à qualquer come-

moração do evento.
(c) O Rio de Janeiro deveria dedicar-se ao combate à

violência urbana.
(d) A violência urbana deve ser motivo de vergonha à

toda a nação brasileira.
(e) Dom João VI recusou-se a ficar cara à cara com as

tropas napoleônicas.

18 Assinale a frase em que não há ambigüidade sintá-
tica causada pela expressão em destaque, ou seja,
em que a expressão destacada somente pode se
referir a um substantivo.

(a) Ao final da aula, o professor pediu ao aluno para
copiar o texto.

(b) Conformado, o homem decidiu entregar-se a seus
inimigos.

(c) Quando a guerra terminou, meu pai retornou a seu
país arrasado.

(d) Todos comentavam sobre o presidente e os minis-
tros acusados de corrupção.

(e) Serão premiados os filhos dos funcionários que
estiverem vestindo nossa camiseta.

19 Assinale a frase em que a expressão em destaque
está grafada/ empregada corretamente.

(a) A matéria há cerca da clonagem de órgãos humanos
foi alvo de diversas críticas.

(b) O artigo do cientista apresentou uma rezenha das
teorias mais recentes sobre o cérebro humano.

(c) O documento contêm informações sigilosas a res-
peito de diversas transações da Bolsa de Valores.

(d) A empresa subsídia diversas Organizações Não Go-
vernamentais no interior do Estado do Mato Grosso.

(e) Segundo os especialistas, não há por que se preo-
cupar com o aquecimento global a curto prazo.

20 Assinale a alternativa correta quanto à flexão verbal.
(a) Nossos tios vêm nos visitar no próximo final de se-

mana.
(b) Seus pais não vêm com bons olhos o namoro de sua irmã.

(c) É preferível que os produtos adquiridos vêm por sedex.
(d) Poucos vem passar o Natal aqui nesta pequena ci-

dade.
(e) Nossos filhos vem a realidade de forma diversa da

nossa.

Raciocínio Lógico
21. Em um colégio de São Paulo, há 120 alunos na 1.ª

série do Ensino Médio, 144, na 2.ª e 60, na 3.ª. Na
semana cultural, todos esses alunos serão organi-
zados em equipes com o mesmo número de elemen-
tos, sem que se misturem alunos de séries diferen-
tes. O número máximo de alunos que pode haver em
cada equipe é igual a

(a) 7. (b) 10.
(c) 12. (d) 28.
(e) 30.

22 O valor de uma determinada tarifa bancária sofre
anualmente um acréscimo de 10%. O valor atual des-
ta tarifa é de R$ 12,00.

Após um ano de vigência desta tarifa, o seu valor atuali-
zado será de

(a) R$13,20. (b) R$13,50.
(c) R$14,00. (d) R$15,42.
(e) R$16,00.

22 Maria Eduarda e Heloísa desejam comprar em socie-
dade uma lanchonete. Uma delas possui a terça parte
do valor pedido pelo estabelecimento, e a outra, a
sexta parte.Somando-se as quantias que as duas
possuem, ainda faltam R$ 27.600,00.

Então, pode-se afirmar que o valor total da lanchonete é
de

(a) R$ 50.800,00. (b) R$ 51.400,00.
(c) R$ 52.600,00. (e) R$ 53.700,00.
(e) R$ 55.200,00.

24 A soma das idades de Gabriela e Izabela é 63 anos.
A divisão da idade de uma pela idade da outra é igual
a 6. Se Gabriela é mais velha que Izabela, pode-se
afirmar que sua idade é igual a

(a) 10 anos. (b) 18 anos.
(c) 27 anos. (d) 54 anos.
(e) 56 anos.

25. Em uma fábrica de tecidos, 7 operários produziram,
em 10 dias, 4 060 decímetros de tecido. Em 13 dias,
5 operários, trabalhando nas mesmas condições,
produzem um total em metros de tecidos igual a

(a) 203. (b) 377.
(c) 393. (d) 487.
(e) 505.

26. Maiara foi a uma agência bancária consultar o geren-
te, sobre uma aplicação financeira para o seu capi-
tal. Disse que o montante para ser aplicado era de
R$ 375.000,00. O gerente lhe garantiu uma taxa de
12% ao ano, e , os juros a serem obtidos seriam
exatamente de R$ 90.000,00. Maiara aceitou e assi-
nou a proposta, fazendo a aplicação em um determi-
nado prazo. Esse prazo, em meses, é igual a

(a) 10. (b) 12.
(c) 24. (d) 40.
(e) 44.

27. O diretor de uma instituição bancária resolveu pre-
miar seus gerentes regionais com a quantia de
R$ 36.000,00 em par tes iguais. Marcou o dia da
distribuição e escreveu no e-mail desse comuni-
cado que, se alguém não comparecesse no dia
marcado, o montante seria distribuído entre os
presentes, não havendo outra opor tunidade. No
dia da distribuição, faltaram 3 gerentes e, desse
modo, os que compareceram foram beneficiados
com R$ 1.000,00 a mais cada um. O total de ge-
rentes regionais dessa instituição bancária é igual
a

(a) 5. (b) 6.
(c) 7. (d) 8.
(e) 12.

28. Em um colégio de Ibiúna a média final em qual-
quer disciplina, é obtida através da média ponde-
rada das notas dos quatro bimestres do ano le-
tivo. Os pesos são respectivamente, 1(um), 1(um),
2(dois) e 2(dois). Lucas, em Matemática, por exem-
plo, tem 6 (seis) no 1.º bimestre, 6 (seis), no 2.º,
7 (sete), no 3.º e 8 (oito), no 4.º. Nesse caso,
pode-se afirmar que sua média final em Matemá-
tica é igual a

(a) 7. (b) 6.
(c) 5. (d) 4.
(e) 3.

29. Dada a tabela, localizar no plano cartesiano em fun-
ção de x e y, os pontos dados (A, B, C e D). Unindo
os pontos encontrados, obtém-se uma figura geo-
métrica, com perímetro igual a

30. Victor Hugo comprou um terreno de formato tri-
angular. Dois lados desse terreno formam entre
si um ângulo reto. O maior lado desse terreno
mede 50 m, um outro lado mede 40 m.

Nesse terreno há um reservatório para se colocar
água, no formato cilíndrico, cujo diâmetro mede 2
metros e a altura 1 metro. A área do terreno em
metros quadrados e o total de litros que comporta
o reservatório são, respectivamente, Dado: Utili-
zar o valor do π  (“pi”) como sendo 3,14

(a) 300 e 570. (b) 600 e 3 140.
(c) 900 e 4 000. (d) 1000 e 4 240.
(e) 1200 e 4 700.

Gabarito
01 E|02 B|03 A|04 E|05 C|06 E|07 A|08 E|09 D|
10 E|11 D|12 D|13 E|14 D|15 B|16 A|17 C|18 B|
19 E|20 A|21 C|22 A|23 E|24 D|25 B|26 C|27 E|
28 A|29 D|30 B|

A Secretaria de Administração
Penitenciária de São Paulo pu-
blicará até junho os editais de
seus concursos para 1.679 vagas
iniciais. A diretora do Centro de
Seleção da pasta, Daniela Mari-
nho Nunes Borsetti, informou
que a comissão organizadora
iniciará nos próximos dias o
processo de escolha da organi-
zadora, que deve acontecer por
meio de dispensa de licitação.
Ela ressaltou ainda que todos os
concursos com fase única serão
homologados ainda este ano.
Neste caso, a exceção fica por
conta da carreira de agente de
segurança penitenciária que
conta com teste físico.

Das vagas, 1.034 são somen-
te para o cargo de agente de se-
gurança penitenciária de classe
I, que exige nível médio comple-
to e possui remuneração inici-
al de R$3.267,39, já incluso adi-
cional de insalubridade de
R$571,51. Há ainda 265 vagas
para o cargo de oficial adminis-
trativo, também de nível médio,
que possui remuneração de
R$1.118 já incluso abono com-
plementar de R$86. A remune-
ração pode chegar a R$1.308 caso

Enquanto os futuros candida-
tos do concurso para a SAP aguar-
dam pelo edital, especialistas em
concursos destacam que os es-
tudos já podem ser iniciados
antes mesmo da definição do
conteúdo programático. Eles ob-
servam que o conteúdo de dis-
ciplinas básicas como Língua
Portuguesa e Informática, por
exemplo, possuem tópicos que
caem em todas as provas.

 A professora Viviane Rocha,
que leciona Técnicas de Concur-
sos na Central de Concursos,
destaca que os futuros candida-
tos a agente de segurança peni-
tenciária já podem montar um
cronograma para os estudos.
“Estude a teoria memorizando
conceitos, regras e dados impor-
tantes e resolva o máximo de
exercícios que conseguir. Os
exercícios são a forma rápida
para a assimilação da matéria
estudada e permite que se ava-
lie a evolução”, disse.

Além disso, o candidato pre-

o servidor alcance 100% do prê-
mio de desempenho individu-
al.

Outras 252 vagas são para o
cargo de médico I, que exige
superior em medicina e regis-
tro no conselho de classe e pos-
sui remuneração de R$4.575
para a jornada de 20h semanais
e de R$5.440 para a jornada de
24h semanais, já incluso adici-
onal de insalubridade de R$250.
Os valores ainda podem chegar
a R$6.250 e R$7.450, de acordo
com a carga horária semanal,
caso os servidores alcancem
100% do prêmio de produtivi-
dade médica.

As demais oportunidades são
para os cargos de agente técni-
co de assistência a saúde – psi-
cólogo (42), agente técnico de
assistência a saúde – terapeu-
ta ocupacional (5), analista so-
ciocultural – pedagogo (5) e
analista administrativo (25),
todos de nível superior e para
o cargo de técnico de enferma-
gem (51), de nível médio/téc-
nico. Neste caso as remunera-
ções variam de R$1.754,74 a
R$2.695,34.

Os concursos foram autoriza-
dos pelo governador Geraldo Al-
ckmin do último dia 23 e visam
o preenchimento de vagas para
o ano de 2017. Já a comissão
organizadora foi formada no
último dia 26 de fevereiro.

Candidatos já
devem montar
cronograma para
os estudos

cisa ficar bem informado sobre
os acontecimentos no Brasil e
no mundo, envolvendo políti-
ca, economia, cultura, entre
outros assuntos de destaque. “O
edital ainda não foi publicado,
mas o candidato não pode per-
der tempo. Iniciando agora os
estudos, essa dedicação será fun-
damental para realização de um
sonho, o de ser um funcionário
público”, destaca a professora
Viviane Rocha.

Dica da professora

Professora Viviane Rocha leciona
Técnicas de Concursos na Central de
Concursos
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casos de sucesso

Uma lição de persistência e de como
administrar bem o tempo de estudos
RENATO DECCACHE
renato.deccache@folhadirigida.com.br

Nascido na cidade de Par-
naíba, no Piauí, Leonardo
César Santos Chaves con-
quistou a proeza de ficar com
a primeira colocação no
concurso para o auditor de
controle externo do Tribu-
nal de Contas do Estado,
realizado em 2014. Sua his-
tória é inspiradora para os
demais concurseiros por
vários aspectos. Um deles, é
a persistência, pois, como
ele mesmo ressalta, perdeu
as contas do número de con-
cursos de que participou até
conquistar a vaga.

“Nossa! Fiz tanto concur-
so que não sei se lembrarei to-
dos. Mas creio que uns nove
concursos, dos quais fui apro-
vado em três deles (TCE-CE,
CGU e TCE-PI), sendo o 1º
Lugar no TCE-PI, e Classifica-
do em outros três, TCM-GO,
TCU e SEAD-PI”, lembra o
auditor, que estudou no pre-
paratório Qconcursos.com.

Um dos diferenciais da tra-
jetória de Leonardo Chaves
rumo ao serviço público é o
fato de ter aliado a obstinação
para perseguir seu objetivo
com métodos de preparação
que otimizaram seu esforço
de estudo. E isso foi funda-
mental, uma vez que não dis-
punha, na época, de tempo
para dedicar-se exclusivamen-
te à preparação.

Segundo Leonardo, espe-
cificamente para o concur-
so do TCE-PI, ele preparou-
se durante cinco meses. Em
novembro de 2013, ele fazia
um curso de ensino superi-
or, quando soube das primei-
ras informações a respeito do
concurso para o tribunal de
contas. A partir daí, come-
çou a se preparar para a pro-
va, que ocorreu em abril do
ano seguinte.

“Como eu trabalhava em
torno de 8 horas por dia, criei
um horário de estudo que me
garantia uma hora de estudo
no intervalo do almoço e de-
pois estudava mais umas três
horas na parte da noite, em
geral, das 19h às 22h, segun-
da a sexta-feira. Aos sábados
estudava pela manhã e à tar-
de. Aos domingos eu fazia uma
espécie de simulado das dis-
ciplinas estudadas na sema-
na. Isso sem falar que eu re-
solvia muitas questões duran-
te a semana”, explica o audi-
tor, ao falar sobre sua rotina
de preparação para a prova.

Como Leonardo Chaves
não dispunha de muito tem-
po para estudar, tinha de uti-
lizar cada minuto da forma
mais eficiente possível. Por
isso, uma boa lição que os
concurseiros podem apren-
der com ele é em relação a
como distribuía o tempo que
tinha pelos conteúdos. Uma
das dicas do auditor é fazer
uma análise do programa e
do edital, para hierarquizas
as matérias cobradas por grau
de importância.

“O tempo de preparação e

dedicação para cada uma das
14 disciplinas foi analisado de
acordo com a importância re-
lativa no conjunto das provas.
Dessa forma eu disponibilizei
mais tempo para aquelas dis-
ciplinas que tinham maior
peso”, disse Leonardo. Segun-
do ele, um dos aspectos que
levou em conta foi o fato de,
no concurso para o TCE-PI, o
edital trazer a quantidade de
questões para o conjunto de
disciplinas de conhecimentos
básicos e para o conjunto de
disciplinas de conhecimentos
específicos com seus pesos,
mas não indicar o número de
itens por disciplina.

“Assim, analisei meus pontos
fortes (disciplinas que eu domi-
nava mais) e pontos fracos (dis-
ciplinas que eu ainda não ha-
via estudado) e dediquei mais
tempo para essas últimas, sem-
pre observando se valia a pena
estudar todo assunto do edital
de acordo com o peso. E eu ti-
nha que ser muito estratégico,
pois meu tempo de estudo era
escasso”, salienta.

Antes de ingressar no TCE-
PI, Leonardo Chaves formou-
se em Ciências Militares pela
Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN), com ênfase
em Engenharia e atualmente
sou formando em Ciências
Contábeis. Ele foi também ofi-
cial do Exército durante 14
anos e chegou a figurar no
posto de capitão. Bem estabe-
lecido na corporação militar,
do ponto de vista financeiro
e profissional, segundo ele,
ainda faltava algo. Um dos as-
pectos que mais o incomoda-
va era viver longe da família,
que estava no Piauí. “Nesse pe-
ríodo, perdi muitos momen-
tos bons e ruins também”,
relembra Leonardo, que tam-
bém buscava uma melhor si-
tuação financeira. Por isso,
estabeleceu como objetivo
pessoal ingressar no quadro de
profissionais do TCE-PI. “Ini-
cialmente tentei concursos no

âmbito Federal que pudes-
sem me dar mobilidade ter-
ritorial, ainda que inicial-
mente eu não pudesse estar
em Teresina-PI, mas que ao
longo do tempo eu tivesse
a oportunidade fazer essa
escolha. Mas tudo aconte-
ceu de modo mais simples
do que eu imaginava, pois
fui aprovado num concur-
so de âmbito estadual e que
preencheu os requisitos que
eu procurava”, ressalta Leo-
nardo Chaves, ressaltando
que, além de tudo isso, a ex-
pectativa de trabalhar em
um órgão com ótimos am-
biente de trabalho e cultu-
ra organizacional também
foi decisivo para tentar in-
gressar no TCE.

“A sensação de liberdade,
associada à qualidade de
vida, e a remuneração tam-
bém foram fatores que ana-
lisei. Eu já ouvia falar muito
do TCE-PI e encontrei nele
a oportunidade que eu tan-
to queria. O concurso ofere-
ceu inicialmente somente
duas vagas para cargo de Au-
ditor de Controle Externo,
mas eu encarei como um de-
safio e deu certo.”

Aos concurseiros, principal
dica que Leonardo Chaves
deixa é a de persistirem na
busca por seus objetivos, mas
de modo eficiente. A partir de
sua experiência, ele criou um
canal, no site Hit Concursos,
em que disponibiliza um
curso para ensinar as técni-
cas que utilizou.

“Não basta saber o que quer
e onde se quer chegar, deve-
se saber utilizar o tempo de
estudo a seu favor, aplicando
as diversas técnicas de estu-
do disponíveis que ativam os
nossos canais de comunica-
ção (visão, audição, tato, etc.).
Sem isso, fica difícil conquis-
tar o cargo público dos seus
sonhos, pois a concorrência
está cada vez mais acirrada”,
conclui Leonardo Chaves.
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Para Leonardo Chaves, é fundamental usar técnicas para otimizar a preparação

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

Artesp já tem comissão de
concurso para 2º e 3º graus

EEEEESSSSSTTTTTADOADOADOADOADO| Vencimentos iniciais de até R$10.285

Primeiro edital
terá oferta de 161
vagas, além de
cadastro de reserva

A Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados
de Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp) já conta com
comissão para o primeiro
concurso de sua história. O
grupo, formado por membros
da diretoria geral da entidade,
já se concentra no processo de
escolha da organizadora, que
deverá ser finalizado ainda no
primeiro semestre. A inten-
ção da Artesp é que o edital seja
publicando logo no início do
segundo semestre, visando a
conclusão de todo processo se-

letivo ainda em 2016.
A seleção contará com uma

oferta de 161 vagas imediatas.
O número corresponde à me-
tade do quadro previsto por lei
para a empresa (322). A sele-
ção foi autorizada pelo gover-
nador Geraldo Alckmin em
janeiro deste ano e visa ao pre-
enchimento de 81 vagas em
2016 e 80 em 2017.

Da oferta total, 72 serão des-
tinadas para o cargo de agen-
te de fiscalização e regulação
de transporte I que exige ní-
vel médio completo, sendo 31
para preenchimento em 2016
e 41 em 2017. A carreira con-
ta com inicial de R$2.777 pode
chegar a R$4.741 depois de
todas as progressões.

As outras 89 vagas são para

cargos de nível superior, sen-
do 16 para analista de suporte
à regulação de transporte (oito
em cada ano). Neste caso os
vencimentos são de R$7.300,
podendo chegar a R$12.473.

As 73 vagas restantes são
para especialista em regulação
do transporte de nível I (42 va-
gas) e nível III (31 vagas). Os
iniciais são de R$8.500 e
R$10.285, respectivamente.
Para especialista as oportuni-
dades são divididas entre as
áreas de Engenharia, Econo-
mia, Administração, Direito,
Ciências Contábeis, Gestão
Pública ou Tecnologia da In-
formação (TI). Ambas as car-
reiras de nível superior ainda
exigem três anos de experiên-
cia na área de atuação.

Alckmin autoriza nomeações
em concurso da Polícia Civil

EEEEESSSSSTTTTTADOADOADOADOADO     | Etapa é fundamental para abertura de novo concurso

Das vagas para a
próxima seleção, 851
serão para cargos que
exigem nível médio

 O governador Geraldo Alck-
min autorizou no último dia 8 as
nomeações para as dez carreiras
policiais que fizeram parte de uma
série de concursos da Polícia Ci-
vil. A lista começa com o concurso
de delegado, seguido por médico
legista, perito crimina, fotógrafo,
desenhista, escrivão, investigador,
auxiliar de necropsia e por fim
atendente de necrotério.

Ao todo foram nomeados
1.078 aprovados nesta primeira
chamada. O destaque ficou por
conta dos cargos de escrivão,
com 394 nomeações, investi-
gador, com 346 e perito, com
112. As seleções foram homo-
logadas entre o fim de 2015 e
o início deste ano. Além das
nove carreiras citas, fizeram
parte da série de concursos os
cargos de oficial administrati-
vo e técnico de laboratório,
funções de apoio que passaram
a integrar o quadro do órgão.
Neste caso as seleções foram fi-

nalizadas ainda em 2014.
Considerando somente a área

policial, os concursos encerra-
dos registraram 6.602 aprovados
para um total de 3.297 vagas
iniciais, o que representa 3.305
aprovados além da oferta inici-
al. O destaque fica por conta de
escrivão, com um total de 1.866
aprovados, seguido por investi-
gador (1.788) e perito (1.342).

O início das convocações
abre caminho para que a Aca-
depol se concentre na realiza-
ção da nova série de concursos

do órgão, já prevista no orça-
mento de 2016. O órgão já en-
caminhou à Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão um pedido
para o preenchimento de 3.176
vagas, que serão divididas entre
a realização de novos concursos
e o aproveitamento de remanes-
centes. Do total de vagas, 851 são
para cargos de nível médio e
2.325 para nível superior. Ago-
ra a instituição aguarda o aval do
governador Geraldo Alckmin,
antes de iniciar a elaboração de
uma nova série de concursos.

CARGOS VAGAS REMUNERAÇÃO 

NÍVEL MÉDIO 

Agente Policial 249 R$3.365,11 

Agente de telecomunicações 252 R$4.023,29 

Auxiliar de papiloscopista 136 R$3.365,11 

Papiloscopista 72 R$4.023,29 

Auxiliar de Necropsia 36 R$4.023,29 

Atendente de Necrotério 54 R$3.365,11 

Desenhista 11 R$4.023,29 

Fotógrafo 41 R$4.023,29 

NÍVEL SUPERIOR 

Investigador 985 R$4.171,49 

Escrivão 922 R$4.171,49 

Perito 129 R$8.538,49 

Médico Legista 68 R$8.538,49 

Delegado 221 R$10.079,28 

* Os valores citados já incluem o adicional de insalubridade de R$571,51, pago a todas as carreiras da área policial 

Quadro de vagas para o próximo concurso
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TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRF-SP

Enquanto os candidatos aguardam pelas provas, a resolução de exercícios é um bom
teste para avaliar seus conhecimentos. A cada semana veja uma bateria de questõesFicha de Exercícios

Técnico e analista: teste com gabarito comentado

01 Os fundamentos da República Federativa do Brasil são:
(a) soberania, cidadania e pluralismo político;
(b) soberania, dignidade da pessoa humana, pluralismo políti-

co;
(c) valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e cidadania;
(d) soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valo-

res sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo po-
lítico.

02 Por permitirem distinguir as diferentes espécies de institui-
ções e fatos do mesmo gênero, as classificações são muito
utilizadas pelos cientistas para fins didáticos. Assim é que
as Constituições têm sido classificadas de várias formas,
com a utilização de diferentes critérios.  Algumas dessas
classificações são úteis, enquanto outras não oferecem
serventia. Entre as principais classificações de Constitui-
ções encontram-se aquelas cujos critérios são os da ori-
gem, mutabilidade, forma e conteúdo.  De acordo com tais
critérios, a Constituição brasileira de 1988 é, respectiva-
mente:

(a) promulgada, rígida, dogmática e formal.
(b) votada, rígida, histórica e material.
(c) outorgada, semiflexível, escrita e formal.
(d) promulgada, rígida, costumeira e material.

03 Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa corre-
ta.

I. Considerando a existência das chamadas cláusulas pétre-
as, a Constituição Brasileira é classificada como semi-rígi-
da.

II. Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão, deve o
tribunal notificar o Poder competente para adotar as provi-
dências necessárias em 30 dias, sob pena de decretação
de intervenção.

III.  Julgando procedente a ação direta de inconstitucionalida-
de, o Supremo Tribunal Federal comunicará ao Senado Fe-
deral para suspensão da lei ou ato normativo.

IV.  A ação declaratória de constitucionalidade pode ser pro-
posta pelas mesmas entidades que têm legitimidade para
propor a ação direta de inconstitucionalidade.

(a) Está correta apenas a assertiva I.
(b) Está correta apenas a assertiva III.
(c) Está correta apenas a assertiva IV.
(d) Estão corretas apenas as assertivas II e IV.

04 Para a declaração definitiva de inconstitucionalidade da lei
ou ato normativo em ação direta de inconstitucionalidade,
com eficácia “ex nunc”, será necessária:

(a) maioria absoluta;
(b) maioria simples;
(c) maioria de 2/3;
(d) não é possível dar eficácia “ex nunc” às declarações defi-

nitivas de inconstitucionalidade.

05 Assinale a alternativa correta:
(a) Compete privativamente à União legislar sobre Direito Ci-

vil, Penal, Administrativo e Tributário, dentre outros ramos
do Direito, podendo os Estados legislar apenas supletiva-
mente sobre os dois últimos ramos citados;

(b) A União e os Estados podem legislar concorrentemente sobre
procedimentos em matéria processual, mas não o Distrito
Federal, que deve seguir o rito estabelecido na lei federal;

(c) Os Estados poderão legislar sobre questões específicas
de matérias de competência privativa da União desde que
autorizados por lei complementar federal;

(d) Compete privativamente à União legislar sobre águas e ener-
gia, bem como o controle da poluição visando conservar a
natureza e proteger o meio ambiente.

Gabarito comentado
01
A: Incorreta. A assertiva não deve ser assinalada por estar in-

completa;
B: Incorreta. A assertiva não deve ser assinalada por estar

incompleta;
C: Incorreta. A assertiva não deve ser assinalada por estar

incompleta
D: Correta. A República Federativa do Brasil, formada pela união

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Fede-
ral, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a
dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político, nos
termos do art. 1º, da CF/88. Vejamos: A República Fede-
rativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos es-
tados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado democrático de direito e tem como fundamentos:
I - Soberania: Na definição de Marcelo Caetano, sobera-
nia é “um poder político supremo e independente, enten-
dendo-se por poder supremo aquele que não está limita-
do por nenhum outro na ordem interna e por poder inde-
pendente aquele que, na sociedade internacional, não
tem de acatar regras que não sejam voluntariamente
aceitas e está em pé de igualdade com os podres supre-
mos dos outros povos”.  É a capacidade de editar suas
próprias normas, sua própria ordem jurídica (a começar
pela Lei Magna), de tal modo que qualquer regra heterô-
noma só possa valer nos casos e nos termos admitidos
pela própria Constituição. A Constituição traz a forma de
exercício da soberania popular no art. 14; II – Cidadania:
A cidadania representa um status e apresenta-se simul-
taneamente como objeto e um direito fundamental das
pessoas; III - Dignidade da pessoa humana: A dignidade
da pessoa humana concede unidade aos direitos e ga-
rantias fundamentais, sendo inerente às personalidades
humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predomí-
nio das concepções transpessoalistas de Estado e Na-
ção, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é
um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se
manifesta singularmente na autodeterminação conscien-
te e responsável da própria vida e que traz consigo a
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas,
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatu-
to jurídico deve assegurar, de modo que, somente ex-
cepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercí-
cio dos direitos fundamentais, mas sempre sem menos-
prezar a necessária estima que merecem todas as pes-
soas enquanto seres humano;  IV - Valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa: É através do trabalho que o
homem garante sua subsistência e o crescimento do país,
prevendo a Constituição, em diversas passagens, a li-
berdade, o respeito e a dignidade ao trabalhador. Como
salienta Paolo Barile, a garantia de proteção ao trabalho
não engloba somente o trabalhador subordinado, mas
também aquele autônomo e o empregador, enquanto em-
preendedor do crescimento do país; V - Pluralismo políti-
co: Demonstra a preocupação do legislador constituinte
em afirmar-se a ampla e livre participação popular nos
deestinos políticos do país, garantindo a liberdade de
convicção filosófica e política e, também, a possibilidade
de organização e participação em partidos políticos. O
Estado Democrático de Direito, que significa a exigência

Número de inscritos
para técnico e
analista sai nos
próximos dias

PPPPPRRRRROOOOOVVVVVASASASASAS| Exames objetivos do concurso estão previstos para o dia 3 de abril, no período da manhã

TRF-SP convocação sai nos próximos dias

 O Tribunal Regional Fe-
deral da 3ª Região (TRF-SP)
confirmará nos próximos
dias a data de prova do con-

curso público para os car-
gos de técnico e analista em
São Paulo. Os exames estão
previstos para o dia 3 de abril,
no período da manhã. Jun-
tamente com a confirmação
da data, o órgão deverá di-
vulgar o número de inscri-
tos na seleção.

Enquanto os candidatos

aguardam, eles podem in-
tensificar os estudos com
mais um testes especial ela-
borado por especialistas em
concursos públicos. No dia
da prova, os candidatos
devem estar munidos de um
documento original com
foto, caneta esferográfica de
material transparente de tinta

preta ou azul.
Os candidatos serão sub-

metidos à prova objetiva
sobre conhecimentos gerais
(40 questões) e conhecimen-
tos específicos (60). Será
considerado aprovado na
parte objetiva o candidato
que obtiver total de pontos
igual ou superior a 240. O

estudo de caso está previsto
para o dia 19 de junho.

A seleção visa ao preenchi-
mento de 33 vagas de técni-
co judiciário, com exigência
de nível médio, e analista ju-
diciário, para quem possui
nível superior. Todas as va-
gas são destinadas ao esta-
do de São Paulo, sendo uma

para o interior e o restante
para a capital e Grande São
Paulo.

As contratações serão feitas
de acordo com o Regime e Ju-
rídico dos Servidores Públicos
Civis da União. O concurso
terá validade de dois anos,
podendo ser prorrogado uma
vez por igual período.

FOLHA DIRIGIDA publica testes de Direito Cons-
titucional, produzidos pelo professor Fábio Tava-
res, da Rede de Ensino LFG. As questões são
voltadas para os candidatos a técnico e analista
judiciário.

Direito Constitucional

de reger-se por normas democráticas, com eleições livres,
periódicas e pelo povo, bem como o respeito das autorida-
des públicas aos direitos e garantias fundamentais, pro-
clamado no caput do artigo, adotou, igualmente, no seu
parágrafo único, o denominado princípio democrático, ao
afirmar que “todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos da Constituição”.

02 Reparem que aqui o examinador cobrou no enunciado conhe-
cimento no que tange a classificação, sendo que a alternativa
absolutamente correta é a “A”. Vejamos: QUANTO À ORIGEM;
QUANTO À ESTABILIDADE - (MUTABILIDADE OU PROCESSO DE
REFORMA), QUANTO À FORMA, QUANTO AO MODO DE ELABO-
RAÇÃO e QUANTO AO CONTEÚDO. Quanto a ORIGEM, as Cons-
tituições podem ser: PROMULGADAS – (também chamadas
de populares ou democráticas); OUTORGADAS; CESARISTAS
– (também chamadas de bonapartistas); ou PACTUADAS –
(também chamadas de dualistas). As Constituições PROMUL-
GADAS – (modelo adotado pela CF/88) -, são aquelas que
decorrem da vontade popular, expressa na eleição de uma
Assembleia Constituinte para a elaboração da Constituição.
As Constituições OUTORGADOS são aquelas produzidas sem
a participação popular, ou seja, sem a utilização de instru-
mentos democráticos, sendo, portanto, impostas pelo titular
do Poder. Nas Constituições CESARISTAS, o povo é chamado
para se manifestar através de referendo ou plebiscito, sobre
ordenamentos integralmente elaborados pelo detentor do poder,
como exemplos, de Constituições CESARISTAS, podemos ci-
tar a Constituição Napoleônica e a Constituição Chilena ela-
borada à época do Governo Pinochet.  Por fim, as Constitui-
ções PACTUADAS são aquelas em que o Poder Constituinte
Originário se encontra nas mãos de mais de um titular, sendo
certo que tais constituições surgiam em decorrência de pac-
tos, acordos entre esses titulares.  - Quanto à ESTABILIDADE
- (MUTABILIDADE OU PROCESSO DE REFORMA) as Constitui-
ções podem ser: IMUTÁVEIS – (também chamadas de perma-
nentes, graníticas ou intocáveis); SUPER-RÍGIDAS; RÍGIDAS;
SEMIRRÍGIDAS – (também chamadas de semi-flexível); FLEXÍ-
VEIS - (também chamadas de plástica); TRANSITÓRIAMENTE
FLEXÍVEIS e FIXAS – (também chamadas de silenciosas). As
Constituições IMUTÁVEIS são aquela que proíbem de forma
expressa mudanças FORMAIS do seu texto. No tocante as
Constituições SUPER-RÍGIDAS, sustentam alguns doutrinado-
res que a Constituição além de prever um processo legislativo
diferenciado para alteração de algumas normas, prevê tam-
bém normas que estão na esfera do intocável, sendo, portan-
to, imutáveis. Alexandre de Moraes é um dos defensores dessa
corrente. Todavia, parece-nos que a CF/88 não adotou tal mo-
dalidade, tendo em vista que suas cláusulas pétreas podem
ser alteradas para ampliar direitos. As Constituições RÍGIDAS
– (adotada pela CF/88), são aquelas que permitem altera-
ções FORMAIS em seu texto, todavia, estipulam um processo
solene, complexo e extremamente mais rigoroso do que é ado-
tado para modificar a legislação infraconstitucional, prevendo
ainda, limitações de ordem material, procedimental – (ou for-
mal) e circunstanciais. Nas Constituições SEMIRRÍGIDAS uma
parte do seu texto é RÍGIDO e a outra FLEXÍVEL. No que tange
as Constituições FLEXÍVEIS, a alteração do seu texto, diferen-
temente do que ocorre com as Constituições RÍGIDAS é de
competência do legislativo ordinário, não obedecendo um pro-
cesso complexo e rígido. As Constituições TRANSITÓRIAMEN-
TE FLEXÍVEIS são aquelas que preveem texto passível de re-
forma pelo legislador comum apenas por período determina-
do, ultrapassado esse período o Constitucional passa a ser
acobertado pela rigidez. Por fim, as Constituições FIXAS são
aquelas que só podem ter seus dispositivos alterados por um
Poder que tenha a mesma competência que àquele que os
criou, ou seja, só o Poder Constituinte Originário pode refor-
má-la. - QUANTO À FORMA, as Constituições podem ser: ES-
CRITAS – (também chamadas de instrumental) e NÃO ESCRI-
TAS – (também chamadas de costumeiras ou consuetudinári-
as). As Constituições ESCRITAS são aquelas em que os pre-
ceitos estão positivados de forma sistematizada em um mes-
mo diploma. Já nas Constituições NÃO ESCRITAS, as normas
não estão grafadas de forma sistematizada, de modo único.
Não há um documento formal e solene. – QUANTO AO MODO
DE ELABORAÇÃO as Constituições podem ser: DOGMÁTICAS
ou HISTÓRICAS. As Constituições DOGMÁTICAS - (adotada pelo
Constituinte de 1988) - são aquelas que impõem seus precei-
tos como dogmas em relação aos demais diplomas normati-
vos. Ela esta associada aos diplomas escritos. No que diz
respeito às Constituições HISTÓRICAS, suas normas se for-
mam com o processo de evolução da sociedade, sendo, por-
tanto, composta por diversas fontes, como por exemplo, os
costumes.  - QUANTO AO CONTEÚDO, pode ser FORMAL – (ou
procedimental) ou MATERIAL – (ou substancial). Constituição
FORMAL – (adotada pelo constituinte de 1988). Escrevendo
sobre essa classificação ensina Pedro Lenza que: “Material-
mente constitucional será aquele texto que contiver as nor-
mas fundamentais e estruturais do Estado, a organização de
seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais. Como exemplo
podemos citar a Constituição do Império do Brasil, de 1824,
que, em seu art. 178, prescrevia ser constitucional somente
o que dissesse respeito aos limites e atribuições respectivos
dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos
cidadãos; tudo o que não fosse constitucional poderia ser
alterado, sem as formalidades referidas (nos arts. 173 a 177),
pelas legislaturas ordinárias. Formal, por seu turno, será aquela
Constituição que elege como critério o processo de sua for-
mação, e não o conteúdo de suas normas. Assim, qualquer
regra nela contida terá o caráter de constitucional. A brasileira
de 1988 é formal! Cabe observar (e este tema ainda não está
fechado) que, com a introdução do § 3.º no art. 5.º, pela EC
n. 45/2004, passamos a ter uma espécie de conceito misto,
já que a nova regra só confere a natureza de emenda consti-
tucional (norma formalmente constitucional) aos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos (matéria),
desde que observadas as formalidades de aprovação (for-
ma). Como se sabe (e voltaremos a essa análise), nos ter-
mos do art. 5.º, § 3.º, “os tratados e convenções internacio-
nais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quin-
tos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais”. Nesse sentido, podemos lem-
brar o Decreto Legislativo n. 186/2008, que aprova o texto da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30
de março de 2007, promulgados pelo Decreto n. 6.949, de
25.08.2009, tendo sido, assim, incorporado ao ordenamento
jurídico brasileiro com o status de norma constitucional.”. (LENZA,
Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16 ed. São Pau-
lo: Saraiva, 2012, p. 88-89.).
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I: incorreta. Ensina a doutrina, que quanto à ESTABILIDADE - (MU-

TABILIDADE OU PROCESSO DE REFORMA) as Constituições
podem ser: IMUTÁVEIS – (também chamadas de permanen-
tes, graníticas ou intocáveis); SUPER-RÍGIDAS; RÍGIDAS; SE-
MIRRÍGIDAS – (também chamadas de semi-flexível); FLEXÍ-
VEIS - (também chamadas de plástica); TRANSITÓRIAMENTE
FLEXÍVEIS e FIXAS – (também chamadas de silenciosas). As
Constituições IMUTÁVEIS são aquelas que proíbem de forma
expressa mudanças FORMAIS do seu texto. No tocante as
Constituições SUPER-RÍGIDAS, sustentam alguns doutrina-
dores que a Constituição além de prever um processo legis-
lativo diferenciado para alteração de algumas normas, prevê
também normas que estão na esfera do intocável, sendo,
portanto, imutáveis. Alexandre de Moraes é um dos defen-
sores dessa corrente. Todavia, parece-nos que a CF/88 não
adotou tal modalidade, tendo em vista que suas cláusulas
pétreas podem ser alteradas para ampliar direitos. As Cons-

tituições RÍGIDAS – (adotada pela CF/88), são aquelas que
permitem alterações FORMAIS em seu texto, todavia, estipu-
lam um processo solene, complexo e extremamente mais ri-
goroso do que é adotado para modificar a legislação infra-
constitucional, prevendo ainda, limitações de ordem materi-
al, procedimental – (ou formal) e circunstanciais. Nas Cons-
tituições SEMIRRÍGIDAS uma parte do seu texto é RÍGIDO e
a outra FLEXÍVEL. No que tange as Constituições FLEXÍVEIS,
a alteração do seu texto, diferentemente do que ocorre com
as Constituições RÍGIDAS é de competência do legislativo
ordinário, não obedecendo a um processo complexo e rígido.
As Constituições TRANSITÓRIAMENTE FLEXÍVEIS são aque-
las que preveem texto passível de reforma pelo legislador
comum apenas por período determinado, ultrapassado esse
período o Constitucional passa a ser acobertado pela rigi-
dez. Por fim, as Constituições FIXAS são aquelas que só
podem ter seus dispositivos alterados por um Poder que te-
nha a mesma competência que àquele que os criou, ou seja,
só o Poder Constituinte Originário pode reformá-la. Reparem,
portanto, que dentre todas essas classificações, a CF/88
melhor se adéqua a classificação RÍGIDA.

II: incorreta. Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão,
deve o tribunal notificar o órgão administrativo, e não o Poder
competente,  para adotar as providências necessárias em
30 dias. A decisão neste caso tem natureza jurídica manda-
mental, tanto é, que a pessoa que deixar de cumprir poderá
responder pela prática do crime de desobediência previsto
no art. 330, do Código Penal Brasileiro;

III: Incorreta. O Senado Federal não atua no controle concentrado
de constitucionalidade;

IV: correta, art. 103, da CF. Cabe lembrar, quem antes da EC n.
45/2004, que deu nova redação ao art. 103, bem como, re-
vogou seu § 4º, a CF/88 previa como legitimados a propor a
ação declaratória de constitucionalidade, apenas o Presidente
da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câma-
ra dos Deputados e o Procurador-Geral da República.

Alternativa C

04 C : Correta. Literalidade do art. 27, da Lei 9.868/1999. Ve-
jamos: As decisões que declararam a inconstitucionalidade
de determinada norma baseiam-se no princípio da nulidade
da lei, ou seja, atribuir-se-á efeito “ex tunc” a essa decisão
e ela será inconstitucional desde sua origem. Com a aprova-
ção da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e jul-
gamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação
declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tri-
bunal Federal, no entanto, introduziu-se significativa altera-
ção no cenário brasileiro com relação à técnica de controle
de constitucionalidade. Em seu art. 27, a lei prescreve a fór-
mula segundo a qual,”ao declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supre-
mo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir
que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado
ou de outro momento que venha a ser fixado”.Eduardo Tala-
mini pondera o seguinte entendimento sobre    a modulação
de efeitos: “A possibilidade de excepcionalmente restringir
os efeitos retroativos ou mesmo atribuir apenas efeitos pros-
pectivos à declaração de inconstitucionalidade – ao contrário
do que possa parecer – confere maior operacionalidade ao
sistema de controle abstrato. A regra da retroatividade ab-
soluta e sem exceções acaba fazendo com que o tribunal
constitucional, naquelas situações de conflito entre os valo-
res acima mencionados, muitas vezes simplesmente deixe
de declarar a inconstitucionalidade da norma, para assim evitar
gravíssimas conseqüências que adviriam da eficácia ex tunc
dessa declaração”. (2009, p. 439).Fica claro que o legislador
deu uma fórmula diferente à simples declaração de nulida-
de, correspondente à tradição brasileira. É mister, portanto,
analisar os contornos dessa mudança e as possibilidades
de decisão abertas ao Supremo Tribunal Federal referente
ao controle de constitucionalidade. Baseada na antiga dou-
trina americana, o direito brasileiro fazia uma equiparação
entre constitucionalidade e nulidade. Dessa forma, o reco-
nhecimento de qualquer efeito a uma lei inconstitucional im-
portaria na suspensão provisória ou parcial da Constituição.
(BUZAID apud MENDES In: BRANCO; COELHO; MENDES, 2010,
p. 1419-20). No entanto, hoje podemos falar em eventual
decisão de caráter restritivo, desde que estampada nos ter-
mos do art. 27 da Lei 9.868/99.A inconstitucionalidade de
uma lei pode levar ainda a diferentes formas de declaração
de nulidade, quais sejam: declaração de nulidade total; de-
claração de inconstitucionalidade em vir tude de dependên-
cia unilateral; declaração de inconstitucionalidade em virtu-
de da chamada dependência recíproca; declaração de incons-
titucionalidade consequente ou por arrastamento; declara-
ção de nulidade parcial sem redução de texto; e interpreta-
ção conforme a Constituição. (MENDES In: BRANCO; COE-
LHO; MENDES, 2010, p. 1419-32). Como o próprio nome diz,
a declaração de nulidade total ocorre quando toda a lei ou
ato normativo é invalidado pelo Tribunal. A maioria dos ca-
sos está atrelada a defeitos formais, em especial violação
às normas constitucionais de repartição de competências; é
a chamada declaração de nulidade total como expressão de
unidade técnico-legislativa. (MENDES In: BRANCO; COELHO;
MENDES, 2010, p. 1420). O Supremo Tribunal Federal pode
ainda declarar a inconstitucionalidade total de uma lei se
verificada a dependência ou interdependência entre partes
constitucionais e inconstitucionais de uma mesma lei, acon-
tecendo quando a parte principal do texto normativo é consi-
derada inconstitucional, pronunciando o Supremo Tribunal a
inconstitucionalidade de toda lei, salvo se determinado dis-
positivo possa subsistir sem a parte considerada constituci-
onal; é a chamada declaração de inconstitucionalidade em
virtude de dependência unilateral. (MENDES In: BRANCO; CO-
ELHO; MENDES, 2010, p. 1421). A indivisibilidade pode constituir-
se ainda de uma for te integração entre as partes diferente.
Nesse caso, temos a declaração de inconstitucionalidade em
virtude da chamada dependência recíproca. (MENDES In: BRAN-
CO; COELHO; MENDES, 2010, p. 1421). Essa dependência
ou interdependência entre dispositivos de uma lei pode jus-
tificar a extensão da declaração de inconstitucionalidade de
dispositivos constitucionais. É o que a doutrina chama decla-
ração de inconstitucionalidade conseqüente ou por arrasta-
mento. (MENDES In: BRANCO; COELHO; MENDES, 2010, p.
1422). A doutrina e jurisprudência brasileira admitem a teo-
ria da divisibilidade da lei, de modo que o Tribunal somente
deve proferir a inconstitucionalidade daquelas normas vicia-
das, só devendo estender esse juízo a outras partes, caso
elas não subsistam autonomamente. (BITTENCOURT apud
MENDES In: BRANCO; COELHO; MENDES, 2010, p. 1.422).
Por fim, a declaração de nulidade sem redução de texto está
ligada ao fato de que a lei é constitucional, no entanto, se
aplicada a determinados casos, será inconstitucional. Esta
modalidade muitas vezes é confundida com a chamada inter-
pretação conforme a constituição, porém, enquanto a primei-
ra exclui, por inconstitucionalidade, determinadas hipóteses
de aplicação, a segunda declara a constitucionalidade com a
interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial. (MEN-
DES In: BRANCO; COELHO; MENDES, 2010, p. 1428). Pedro
Lenza nos explica o seguinte sobre a interpretação confor-
me a constituição: “muitas vezes, o STF pode declarar que a
mácula da inconstitucionalidade reside em uma determinada
aplicação da lei, ou em um dado sentido interpretativo. Nes-
te último caso, o STF indica qual seria a interpretação con-
forme, pela qual não se configura a inconstitucionalidade”.
(2011, p. 316). Em favor da interpretação conforme a Cons-
tituição milita a presunção de que o legislador não poderia
aprovar conscientemente lei inconstitucional, encontrando,
todavia, limites para sua interpretação. Pelo exposto, a in-
terpretação conforme a constituição só será admissível se

não estabelecer violência contra expressão literal do texto
e não alterar significado da concepção original do legisla-
dor. (MENDES In: BRANCO; COELHO; MENDES, 2010, p.
1426). Apesar de o Supremo Tribunal Federal adotar um
autocontrole para não ir para uma decisão interpretativa
corretiva da lei, em alguns julgados, amparado pela prática
da Corte Constitucional italiana, pode-se encontrar deci-
sões manipulativas de efeitos aditivos. (MENDES In: BRANCO;
COELHO; MENDES, 2010, p. 1.431). Considera-se manipu-
lativa a decisão em que o órgão constitucional modifica ou
adita normas de sua apreciação, fazendo-as concordante
com a Constituição, porém com conteúdo diverso do origi-
nal. (MENDES In: BRANCO; COELHO; MENDES, 2010, p.
1.431). Desta feita, caso o Supremo Tribunal Federal,
modifique ou adite normas, com pretexto de uma interpre-
tação conforme a Constituição, colocando-as em conteúdo
diverso do pretendido pelo legislador, temos a chamada
decisão manipulativa de efeito aditivo. O STF consagrou
também uma flexibilização das técnicas de controle de cons-
titucionalidade, introduzindo ao lado da declaração de in-
constitucionalidade, um reconhecimento de um estado que
ainda é incompleto ou imperfeito. (MENDES In: BRANCO;
COELHO; MENDES, 2010, p. 1.436-7). Desse modo, a lei é
considerada constitucional até que determinada medida seja
efetuada; completas as condições para a aplicação daque-
la medida, a lei será considerada inconstitucional. Essa
técnica guarda estrita relação com a aplicação da lei
inconstitucional,ou seja, a suspensão da aplicação da norma
constitui conseqüência lógica em processos de controle abs-
trato de inconstitucionalidade por omissão e mandado de
injunção – nesses casos tem-se uma omissão legislativa
que é mister seja consertada. No entanto, mesmo sendo
declarada a inconstitucionalidade de uma norma, sua apli-
cação é indispensável para o período de transição, até a
promulgação de lei sobre o assunto. (MENDES In: BRAN-
CO; COELHO; MENDES, 2010, p. 1.439).

05
A: Incorreta. Compete concorrentemente á todos os entes da

federação, exceto os municípios, legislar sobre Tributário;
B: Incorreta. A Competência concorrente é legislativa e ela per-

tence á União, aos Estados e ao Distrito Federal;
C: Correta. A competência privativa da União que é legislativa

pode ser delegada aos Estados através da edição de lei
complementar;

D: Incorreta. Competência Concorrente.
Vejamos: Nos termos do art. 22, da CF, compete privativamen-

te à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal,
processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espa-
cial e do trabalho; II - desapropriação; III - requisições civis
e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de
guerra; IV - águas, energia, informática, telecomunicações
e radiodifusão; V - serviço postal; VI - sistema monetário e
de medidas, títulos e garantias dos metais; VII - política de
crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; VIII -
comércio exterior e interestadual; IX - diretrizes da política
nacional de transportes; X - regime dos portos, navegação
lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; XI - trânsi-
to e transporte; XII - jazidas, minas, outros recursos mine-
rais e metalurgia; XIII - nacionalidade, cidadania e naturali-
zação; XIV - populações indígenas; XV - emigração e imigra-
ção, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; XVI -
organização do sistema nacional de emprego e condições
para o exercício de profissões; XVII - organização judiciária,
do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e
da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organiza-
ção administrativa destes; XVIII - sistema estatístico, siste-
ma cartográfico e de geologia nacionais; XIX - sistemas de
poupança, captação e garantia da poupança popular; XX -
sistemas de consórcios e sorteios; XXI - normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convoca-
ção e mobilização das polícias militares e corpos de bom-
beiros militares; XXII - competência da polícia federal e das
polícias rodoviária e ferroviária federais; XXIII - seguridade
social; XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; XXV
- registros públicos; XXVI - atividades nucleares de qual-
quer natureza; XXVII - normas gerais de licitação e contra-
tação, em todas as modalidades, para as administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Es-
tados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto
no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; XXVIII
- defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima,
defesa civil e mobilização nacional; XXIX - propaganda
comercial.Lei complementar poderá autorizar os Estados a
legislar sobre questões específicas das matérias relacio-
nadas neste artigo. Nos termos do art. 23, da CF,  é da
competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: I - zelar pela guarda da Constitui-
ção, das leis e das instituições democráticas e conservar
o patrimônio público; II - cuidar da saúde e assistência pú-
blica, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência; III - proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumen-
tos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueoló-
gicos; IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracteri-
zação de obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico ou cultural; V - proporcionar os meios de acesso à
cultura, à educação e à ciência; VI - proteger o meio ambi-
ente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; VIII - fomentar
a produção agropecuária e organizar o abastecimento ali-
mentar; IX - promover programas de construção de moradi-
as e a melhoria das condições habitacionais e de sanea-
mento básico; X - combater as causas da pobreza e os
fatores de marginalização, promovendo a integração social
dos setores desfavorecidos; XI - registrar, acompanhar e
fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e explora-
ção de recursos hídricos e minerais em seus territórios; XII
- estabelecer e implantar política de educação para a segu-
rança do trânsito. Leis complementares fixarão normas para
a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desen-
volvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Nos termos
do art. 24, da CF, compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito
tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanísti-
co; II - orçamento; III - juntas comerciais; IV - custas dos
serviços forenses; V - produção e consumo; VI - florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente
e controle da poluição; VII - proteção ao patrimônio históri-
co, cultural, artístico, turístico e paisagístico; VIII - res-
ponsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumi-
dor, a bens e direitos de valor ar tístico, estético, histó-
rico, turístico e paisagístico; IX - educação, cultura, en-
sino e despor to; X - criação, funcionamento e processo
do juizado de pequenas causas; XI - procedimentos em
matéria processual; XII - previdência social, proteção e
defesa da saúde; XIII - assistência jurídica e Defenso-
ria pública; XIV - proteção e integração social das pes-
soas por tadoras de deficiência; XV - proteção à infân-
cia e à juventude; XVI - organização, garantias, direitos
e deveres das polícias civis. No âmbito da legislação
concorrente, a competência da União limitar-se-á a esta-
belecer normas gerais. A competência da União para legis-
lar sobre normas gerais não exclui a competência suple-
mentar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas
gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena,
para atender a suas peculiaridades. A superveniência de
lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.
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Concurso deverá
ser autorizado a
qualquer momento
pelo governador

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA|Somente para oficial administrativo serão oferecidas 90 vagas imediatas, além de cadastro

PGE: 318 vagas para cargos de 2º e 3º graus
Programa do último concurso para nível médio

LÍNGUA PORTUGUESA
Observação: A prova poderá valer-se das normas
ortográficas em vigor antes ou depois daque-
las implementadas pelo Decreto Presidencial nº
6.583, de 29 de setembro de 2008, em decor-
rência do período de transição previsto no art.
2º, parágrafo único da citada norma, que esta-
beleceu o Acordo Ortográfico da Língua Portu-
guesa. Ortografia; Acentuação gráfica. Flexão no-
minal e verbal; Pronomes: emprego, formas de
tratamento e colocação. Emprego de tempos e
modos verbais. Vozes do verbo. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocor-
rência de crase. Pontuação. Intelecção de tex-
to. Significado de palavras e expressões.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Números inteiros e racionais: operações (adi-
ção, subtração, multiplicação, divisão, potenci-
ação); expressões numéricas; múltiplos e divi-
sores de números naturais; problemas. Relação
entre grandezas: tabelas, gráficos e fórmulas.
Razões e proporções; divisão em partes propor-
cionais; regra de três simples e composta; por-
centagem e problemas. Juros simples e compos-
tos. Equações do 1º e do 2º grau; sistemas de
equações. Noções de probabilidade e estatísti-
ca. Estrutura lógica de relações arbitrárias en-
tre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictíci-
os; deduzir novas informações das relações for-
necidas e avaliar as condições usadas para es-
tabelecer a estrutura daquelas relações. Com-
preensão e elaboração da lógica das situações
por meio de: raciocínio verbal, raciocínio mate-
mático, raciocínio sequencial, orientação espa-

Para orientação dos futuros candidatos
do  concurso ao cargo de oficial admi-
nistrativo da PGE-SP, veja programa ofi-
cial do concurso de 2011, organizado
pelo IBFC.Cresce a expectativa pela au-

torização do novo concurso para
a Procuradoria Geral do Estado
de são Paulo (PGE-SP). O pedi-
do, enviado pelo órgão ao gover-
nador Geraldo Alckmin, prevê
318 vagas para cargos dos níveis
médio e superior. A seleção já está
prevista no orçamento de 2016
e deve ser liberada em breve por
Alckmin.

Das 318 vagas pedidas à Secre-
taria de Planejamento em Ges-
tão, 90 são para oficial adminis-
trativo, que exige nível médio
(antigo 2º grau) e proporciona
remuneração inicial de
R$1.509,41, sendo R$1.333,41
de vencimento-base e R$176 de
auxílio-alimentação (valor uni-
tário de R$8, para média de 22
dias de trabalho). No entanto,
com o Prêmio de Incentivo à
Produtividade e Qualidade
(PIPQ), os rendimentos podem
chegar a R$1.914,31.

Para o nível superior há 228
vagas, sendo 180 para procu-
rador, que exige graduação em
Direito e proporciona remune-

ração de R$19.528,88. Ainda
para o 3º grau serão oferecidos
os cargos de analista adminis-
trativo (duas) e analista soci-
ocultural, com remuneração
inicial de R$3.286,58. Para esse
cargo, poderão participar inte-
ressados com nível superior
em qualquer área. Por último,
39 vagas de engenheiro (áreas
a serem definidas), cargo que
proporciona remuneração de
R$5.031,24. Todos os valores já
incluem R$176 de auxílio-ali-
mentação.

O último concurso para a
PGE-SP para oficial administra-
tivo, de nível médio, foi em 2011
e ofereceu 250 vagas, distribuí-
das por todo o estado. A seleção
foi composta apenas de provas
objetivas, com questões de Lín-
gua Portuguesa, Matemática e
Raciocínio Lógico, Noções de
Informática e Conhecimentos
em Legislação. O organizador
foi o IBFC.  Já para o cargo de
procurador, o último concurso
ocorreu em 2012, quando foram
oferecidas 105 vagas. A organi-
zadora foi a Fundação Carlos
Chagas. A seleção teve duas pro-
vas escritas, incluindo prova
objetiva e avaliação discursiva,
além de prova oral e análise de
títulos.

cial e temporal, formação de conceitos, discri-
minação de elementos. Compreensão do proces-
so lógico que, a partir de um conjunto de hipó-
teses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens
(anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word
2007 e versões posteriores: estrutura básica dos
documentos, edição e formatação de textos, ca-
beçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcado-
res simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão,
ortografia e gramática, controle de quebras, nu-
meração de páginas, legendas, índices, inserção
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
Microsoft Excel 2007 e versões posteriores: es-
trutura básica das planilhas, conceitos de célu-
las, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração
de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções,
impressão, inserção de objetos, campos predefi-
nidos, controle de quebras, numeração de pági-
nas, obtenção de dados externos, classificação.
Microsoft PowerPoint 2007 e versões posteriores:
estrutura básica das apresentações, conceitos de
slides, anotações régua, guias cabeçalhos e ro-
dapés, noções de edição e formatação de apre-
sentações, inserção de objetos, numeração de pá-
ginas, botões de ação, animação e transição. Mi-
crosoft Windows XP, VISTA e 7: conceito de pas-
tas, diretórios, arquivos e atalhos, área de traba-
lho, área de transferência, manipulação de arqui-
vos e pastas, uso dos menus, programas e apli-
cativos, interação com o conjunto de aplicativos
Microsoft Office. Navegação Internet, conceitos de
URL, links, sites, impressão de páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (legislação).
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente
até a data da publicação do Edital de Abertura
de Inscrições.

• Constituição Federal: – Título II, Capítulo II. –
Título III, Capítulo VII, Seção II.
• Constituição do Estado de São Paulo: – Título
I, Dos Fundamentos do Estado, artigos 1º, 2º, 3º
e 4º. – Título II, Da Organização e Poderes, Capí-
tulo I, Disposições Preliminares, artigos 5º, 6º,
7º e 8º; Capítulo III, Do Poder Executivo, Seção I,
artigos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;
Seção II, artigo 47; Seção III, artigo 48, 49, 50;
Seção IV, artigos 51, 52 e 53; Capítulo V, Das
Funções Essenciais à Justiça, Seção II, Da Procu-
radoria Geral do Estado, artigos 98, 99, 100,
101 e 102. – Título III, Da Organização do Esta-
do, Capítulo I, Da Administração Pública, Seção
I, artigos 111, 112, 113, 114 e 115-caput e in-
cisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XVIII, XIX, XXIV,
XXVI, XXVII; Capítulo II, Dos Servidores Públicos
do Estado, Seção I, Dos Servidores Públicos Ci-
vis, ar tigo 124-caput, ar tigos 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137. – Título VII, Capítulo VII, Da Proteção Espe-
cial, Seção I, Da Família, da Criança, do Adoles-
cente, do Idoso e dos Portadores de Deficiência,
artigos 277, 278, 279, 280, 281. – Título VIII,
Disposições Constitucionais Gerais, artigos 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290 e 291.
• Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado: Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968.
• Lei nº 10.177, de 30/12/1998: Regulamen-
ta o processo administrativo no âmbito da Ad-
ministração Pública Estadual.
• Lei Complementar nº 1.080/2008: CAPÍTU-
LO I, Disposição Preliminar, artigo 1º; CAPÍTU-
LO II, Do Plano Geral de Cargos, Vencimentos e
Salários, SEÇÃO I - Disposições Gerais, Seção
II - Do Ingresso, Seção III - Do Estágio Probató-
rio, Seção IV - Da Jornada de Trabalho, dos Ven-
cimentos e das Vantagens Pecuniárias, Seção
VII - Da Progressão, Seção VIII - Da Promoção,
Seção IX - Da Substituição; CAPÍTULO IV - Das
Disposições Finais, artigos 54, 55 e 56.

PGE-SP

Professores especialistas em concursos são unânimes: candidatos devem estudar
com antecedência e resolver muitos exercícios. Veja teste preparado por especialistaFicha de Exercícios

Resolva teste comentado de Língua Portuguesa

O problema ecológico
Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra,

com certeza seus tripulantes diriam que neste planeta não habita
uma civilização inteligente, tamanho é o grau de destruição dos recursos
naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano.
Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os

Língua Portuguesa é matéria básica nos con-
cursos. Po risso, intensifique os etudos na disci-
plina e veja, a seguir, como estão seus conheci-
mentos.

Língua Portuuesa

valores fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamen-
te de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas natu-
rais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das flores-
tas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e a deteriora-
ção da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa de
uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem promo-
vendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza.

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado).

01 Segundo o Texto, o cientista americano está preocupado com:
(a) a vida neste planeta.
(b) a qualidade do espaço aéreo.
(c) o que pensam os extraterrestres.

(d) o seu prestígio no mundo.
(e) os seres de outro planeta.
02 Para o autor, a humanidade:
(a) demonstra ser muito inteligente.
(b) ouve as palavras do cientista.
(c) age contra sua própria existência.
(d) preserva os recursos naturais.
(e) valoriza a existência sadia.

03 Da maneira como o assunto é tratado no Texto, é correto afir-
mar que o meio ambiente está degradado porque:

(a) a destruição é inevitável.
(b) a civilização o está destruindo.
(c) a humanidade preserva sua existência.
(d) as guerras são o principal agente da destruição.
(e) os recursos para mantê-lo não são suficientes.

04 A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista
americano.” (L.3) quer dizer que o cientista é:

(a) inimigo. (b) velho.
(c) estranho. (d) famoso.
(e) desconhecido.

05 Se o homem cuidar da natureza _______ mais saúde. A forma
verbal que completa corretamente a lacuna é:

(a) teve. (b) tivera.
(c) têm. (d) tinha.
(e) terá.

06 Na expressão que se segue foram omitidos os acentos gráfi-
cos, se houver.
Não me referi a sua irmã mas a minha.
De acordo com as regras de utilização do acento indicativo da
crase, indique a alternativa correta:

(a) Existe fusão obrigatória antes do primeiro pronome possessi-
vo e facultativa antes do segundo.

(b) Existe fusão facultada antes do primeiro pronome possessivo
e facultativa antes do segundo

(c) Existe fusão obrigatória antes do primeiro pronome possessi-
vo e obrigatória antes do segundo.

(d) Existe fusão facultada antes do primeiro pronome possessivo
e obrigatória antes do segundo.

(e) Não há obrigatoriedade de crase nos dois casos.

07 Quais os números entre parênteses que ocupam uma vírgula
pontuando adequadamente o texto abaixo, de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa? A extensão da frase foi
(1) durante muito tempo (2) característica exclusiva da poesia
(3) mas o que distingue o verso da prosa (4) vai além da dis-
posição gráfica. 

(a) 1 2 3 4 (b) 3 4
(c) 2 3 4 (d) 1 2 3
(e) 2 3

08 Assinale a opção que contém violação à concordância.
(a) Como mostram as denúncias, os abusos são prática comum

entre policiais, agentes penitenciários, militares das Forças
Armadas e até a Força Nacional de Segurança, criada há ape-
nas cinco anos.

(b) Faça uma enquete, professor: quantos dos seus alunos pre-
tendem dedicar-se ao magistério?

(c) Como mostra as denúncias, os abusos são prática comum
entre policiais, agentes penitenciários, militares das Forças
Armadas e até a Força Nacional de Segurança, criada há ape-
nas cinco anos.

(d) Inseguras, as pessoas sentem medo do que lhes possa acon-
tecer até mesmo quando se dirigem ao trabalho ou à escola.

(e) Como comandante militar das forças de paz da ONU, o Brasil
mantém no país caribenho mais de 1,2 mil militares, que se
voltaram desde o primeiro momento ao resgate e atendimen-
to às vítimas do terremoto.

09
O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas. A edi-

ficação rudimentar permitia à multidão sem lares fazer até doze
casas por dia; e, à medida que se formava, a tapera colossal parecia
estereografar a feição da sociedade ali acoitada. Era a concretiza-
ção dessa insânia imensa 

(Euclides da Cunha, Os sertões).

O fragmento o arraial crescia vertiginosamente, coalhando as
colinas, por uma questão de sentido, não aceita a seguinte
reescrita:

(a) o arraial crescia vertiginosamente, todavia coalhava as coli-
nas.

(b) o arraial crescia vertiginosamente e coalhava as colinas
(c) o arraial crescia de forma vertiginosa; coalhava, então, as

colinas
(d) coalhando as colinas, o arraial crescia vertiginosamente
(e) o arraial, coalhando as colinas, crescia vertiginosamente

10 Considere os períodos:
I. Os mais velhos estão na nossa vida e por isso devemos obe-

decer-lhes.
II. Preferimos ficar em casa do que sair.
III. Custei a entender o exercício.

De acordo com a norma culta:
(a) somente I está correta
(b) somente II está correta
(c) I e II estão corretas
(d) nenhuma está correta
(e) somente a III está errada.

11 Assinale a alternativa que completa correta e respectivamen-

te as lacunas:

I. Localizei o site ________ ele tem acesso.
II. Aquele é o professor __________ sou grato.

(a) a que - a quem (b) que - a quem
(c) a que - que (d) que - que
(e) que - de que

12 Considere as orações:

I. É proibido cerveja nas escolas.
II. Aconteceram bastantes tumultos durante o evento.
III. Amor, filhos e amigos, tudo fazem parte da minha vida.

De acordo com a norma culta:
(a) somente I está correta
(b) somente II está correta
(c) I e II estão corretas
(d) nenhuma está correta
(e) todas estão corretas.

13 Em palavras compostas em que o prefixo termina em vogal,
e o segundo elemento começa por r ou s, estas consoantes
ficam dobradas (contra+regra = contrarregra – anti+social =
antissocial).

Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas segun-
do essa norma.

(a) mini - aula ; ante + ontem
(b) extra + vagante – peri + frase
(c) anti + revolucionário ; ultra + som
(d) anti + higiênico ; menos + prezar
(e) contra + dizer ;semi + círculo

Gabarito comentado
01 Resposta A

Comentário: a preocupação com o planeta é visível quando
ele fala sobre a falta de cuidado e da destruição de recur-
sos naturais, envenenamento de terras concluindo que tudo
isso é uma autêntica guerra contra a natureza.

02 Resposta C
Comentário: complementando a resposta anterior, o homem
agindo dessa forma está agindo contra sua própria existên-
cia.

03 Resposta B
Comentário: reparem que as respostas estão interligadas.
Isso é importante na hora da leitura do texto. Depois das
duas respostas anteriores a alternativa certa só pode ser a
letra B que fala que o homem está destruindo o ambiente
em que vive.

04 Resposta D
Comentário: renomado é sinônimo de famoso.

05 Resposta E
Comentário: a forma verbal é a do futuro do presente do
indicativo um vez que indica certeza.

06 Resposta B
Comentário: antes de pronomes possessivos no singular a
crase é facultativa.

07 Resposta A
Comentário: as duas primeiras vírgulas marcam o desloca-
mento de uma expressão de valor adverbial; e a terceira
marca oração coordenada sindética adversativa.

08 Resposta C
Comentário: o verbo “mostrar” deve concordar com o sujeito
“denúncias”.

09 Resposta A
Comentário: não há ideia de adversidade entre os dois pe-
ríodos.

10 Resposta A
Comentário: questão de regência verbal. Somente a primei-
ra está correta. O verbo “obedecer” é transitivo indireto e o
pronome oblíquo “lhe” funciona como objeto indireto. O ver-
bo “preferir” é transitivo direto e indireto e não aceita ter-
mos comparativos nem intensificadores; a frase correta seria
“Preferimos ficar em casa a sair”. A terceira frase apresenta
o verbo “custar” no sentido de “ser difícil” e esse verbo não
aceita pessoa como,  sujeito; a frase correta seria “Custou-
me entender o exercício”, ou “Custou a mim entender o
exercício.”

11 Resposta A
Comentário: questão de emprego dos pronomes relativos. O verbo

ou o nome da oração adjetiva se forem regido por preposi-
ção, essa migrará para antes do pronome relativo; acesso
A; grato A

12 Resposta C
Comentário: questão de concordância nominal e verbal. A frase

III está incorreta porque o verbo, nesse caso, concorda com
o aposto resumitivo. Proibido na frase I porque não há de-
terminante; e na frase II o bastante é pronome indefinido
adjetivo e concorda com o substantivo.

13 Resposta  C
Comentário: antirrevolucionário e ultrassom
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Prefeitura de São Paulo: saiu edital
para 200 vagas de assistente. 2º grau

IIIIINSCRIÇÕESNSCRIÇÕESNSCRIÇÕESNSCRIÇÕESNSCRIÇÕES| Atendimento no período de 14 de março a 4 de abril

Vencimentos
iniciais chegam
a R$2.006, já
com os benefícios

Sabesp: 565 vagas
até o dia 21 de março

AAAAAPRENDIZPRENDIZPRENDIZPRENDIZPRENDIZ| Bolsa-auxílio de R$880

Das vagas, 208
são para a capital de
São Paulo, sendo
52 para a zona oeste

SEE-SP: em pauta
concurso para 2º grau

EEEEESSSSSTTTTTADOADOADOADOADO|Área de apoio administrativo

A partir desta segunda, 14 de
março, a Prefeitura de São Paulo
inscreverá no concurso públi-
co para 200 vagas imediatas,
além de cadastro de reserva, no
cargo de assistente de gestão e
políticas públicas (AGPP). Das
vagas, 10 são reservadas para de-
ficientes e 40 para negros ou
afrodescendentes.

Podem participar interessados
de ambos os sexos que tenham
escolaridade do nível médio (an-
tigo 2º grau). A remuneração ini-
cial é R$2.006,72, valor que inclui
salário-base de R$920, prêmio de
produtividade R$322, abono
complementar de R$138, vale-
refeição de R$15,26 (R$335,72 na
média de 22 dias) e vale-alimen-
tação de R$291. No caso dos plan-
tonistas, o vale-refeição é de R$30
por turno de 12 horas.

Os servidores ainda recebem
auxílio-transporte, cujos valores
variam de acordo com local onde
moram. Os assistentes de gestão
e políticas públicas serão lotados
no Serviço Funerário Municipal
e desenvolverão atividades buro-
cráticas (leia matéria a seguir so-
bre atividades).

As inscrições poderão ser rea-
lizadas até 4 de abril, no site da
Cetro Concursos, organizadora.
A taxa custa R$40 e deve ser paga
por meio de boleto bancário até
5 de abril.

A seleção terá prova objetiva,
prevista para 24 de abril. O exa-
me será composto por 80 ques-
tões objetivas, distribuídas entre

O cargo de assistente de ges-
tão e políticas públicas, popular-
mente conhecido como AGPP,
está presente em todas as Secre-
tarias Municipais de São Paulo.
O servidor é responsável por
interagir no primeiro contato do
público com o respectivo órgão.
O assistente desempenha ativi-
dades relacionadas à área de
atendimento à população, ges-
tão administrativa, gestão urba-
na, políticas públicas e socioe-
ducativas, além da recepção do
público e auxílio administrati-
vo a diversos departamentos do
órgão.

A função é apontada como
vital por profissionais de áreas
fim e por profissionais de nível
superior da administração mu-
nicipal, por conta do suporte
prestado, que evita desvios de
função. De acordo com o presi-
dente do Sindicato dos Traba-
lhadores na Administração Pú-
blica e Autarquias no Município
de São Paulo (Sindsep), o AGPP

as disciplinas de Língua Portugue-
sa (15), Matemática (10), Conhe-
cimentos Gerais e Realidades
Municipais (20), Conhecimen-
tos do Pacote Office (10) e Conhe-
cimentos Específicos (25).

De acordo com o cronograma

do concurso, a seleção deve ser
homologada no dia 23 de maio.
A contratação será feita de acor-
do com o regime estatutário, que
garante estabilidade. Além das
vagas inicias, outras poderão ser
preenchidas durante o prazo de

LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, an-
tônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia.
Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: subs-
tantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, prepo-
sição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações
entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências ver-
bal e nominal. Crase. Sintaxe. Morfologia. Colocação pronominal.

MATEMÁTICA
Problemas e operações com números naturais e fracionários: adição,
subtração, multiplicação e divisão. Sistema de medidas. Sistema
monetário brasileiro. Regra de três simples e composta. Porcen-
tagem. Juros simples. Razão e proporção. Equação de primeiro e
segundo graus. Resolução de situações-problema.

CONHECIMENTOS DO PACOTE OFFICE
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 e Micro-
soft Office Outlook 2007.

CONHECIMENTOS GERAIS E REALIDADES MUNICIPAIS
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos
últimos 12 (doze) meses, a contar da data de realização da pro-
va, em meios de comunicação de massa, como jornais, rádio,
Internet e televisão sobre política, economia, cultura, elementos
sociais e Direitos Humanos. História e Geografia do Município de

São Paulo.
Política Pública: conceito; relação entre política e política pública;
análise de políticas públicas. Modelos de tomada de decisão em
políticas públicas: incremental, racional e suas variantes. Tipos
de política pública: distributivas, regulatórias e redistributivas.
Políticas públicas e suas fases: formação da agenda, formula-
ção, implementação, monitoramento e avaliação. Controle social:
transparência e participação social; novos arranjos de políticas.
Políticas Públicas no Brasil.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Arte tumular: visitas guiadas ao Cemitério da Consolação; cos-
tumes e rituais funerários na Antiguidade; história e arte no Ce-
mitério da Consolação. Programa Memória & Vida. Agência Fune-
rária Móvel. História dos Cemitérios do Município de São Paulo.
Ações e Programas (Metas para 2015-2016). Plano Diretor (Lei nº
16.050, de 31 de julho de 2014). Cemitério: espaço de lazer e de
cultura. Cemitérios: fontes de contaminação ambiental?
Organização do Serviço Funerário (Ato 326 de 21 de março de 1932)
– http://cmspbdoc.inf.br/iah/fulltext/atosgovernoprovisorio/
AGP0326-1932.pdf; Reorganização do Serviço Funerário (Lei nº 8.383,
de 19 de abril de 1976) – https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/
sao-paulo/leiordinaria/ 1976/838/8383/lei-ordinaria-n-8383-1976-
reorganiza-o-servico-funerario-do-municipio-de-sao-paulo-eda- outras-
providencias; Estatuto do Servidor do Município de São Paulo (Lei
nº 8.989 de 29 de outubro de 1979) – http://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/upload/chamadas/Ser vidores%20-
20Estatuto_1265987442.pdf;
Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Admi-
nistração Municipal (Decreto nº 56.130, de 26 de maio de 2015).

Programa oficial
Provas objetivas estão previstas para o dia 24

de abril. Até lá, intensifique os estudos com base
no programa oficial, a seguir.

AGPP faz atendimento à população
é extremamente necessário para
evitar que especialistas deixem
suas atividades para se dedicar
a comunicação com o público
ou a serviços administrativos,
assim ficando sobrecarregados
e prejudicando o trabalho e a
agilidade no atendimento.

Dentro do Serviço Funerário
Municipal, a atuação pode ser
mais direcionada ao atendimen-
to promovendo o acolhimento
e fornecendo orientações e en-
caminhamentos à população,
nas Agências de Contratação de
Funeral, Cemitérios, Velórios,
Crematórios.

Além do Serviço Funerário
Municipal, o AGPP está presente
com destaque em órgãos como
Secretaria de Gestão (SMG),
Secretaria Municipal da Coor-
denação das Subprefeituras
(SMSP), Secretaria Municipal
de Educação (SME), Secretaria
Municipal da Saúde (SMS), Se-
cretaria Municipal da Cultura
(SMC), entre outras.

Além do concurso para o Ser-
viço Funerário Municipal, a
Prefeitura de São Paulo publi-
cará nas próximas semanas
novo edital para mil vagas de
assistente de gestão e políticas
públicas (AGPP), distribuídas
por todas as secretarias. O pla-
nejamento da seleção está a
critério da Secretaria de Gestão,
o que inclui a elaboração do
edital, distribuição das vagas e
escolha da organizadora.

A expectativa é que as pastas
de Saúde e Educação recebam
o maior número. Em nota, a as-
sessoria de imprensa da Gestão
informou que o órgão trabalha
para que o concurso ocorra o
mais rápido possível. A inten-
ção da prefeitura é homologar
o concurso antes do período
eleitoral, que tem início no dia
2 de julho. O prazo é visto
como viável por fontes ligadas
à Secretaria de Gestão, tendo em
vista que os concursos para a car-
reira costumam contar apenas

Mais mil vagas nos próximos dias
com prova objetiva. A seleção
foi autorizada pelo prefeito Fer-
nando Haddad no último dia 13
de janeiro.

O último grande concurso
para AGPP foi realizado em
2008 e ofereceu 2.450 vagas,
distribuídas pelas secretaria de
Gestão (SMG), Coordenação
das Subprefeituras (SMSP),
Educação (SME), Saúde
(SMS), Cultura (SMC), Finan-
ças (SF), do Verde e Meio
Ambiente (SVMA), da Assis-
tência e Desenvolvimento
Social (SMADS), dos Negóci-
os Jurídicos (SNJ), do Trabalho
(SMTRAB) e para Instituto de
Previdência Municipal de São
Paulo (Iprem). A organizado-
ra foi a Fundação Carlos Cha-
gas. A seleção contou com pro-
vas objetivas compostas por 60
questões, divididas entre Por-
tuguês, Matemática e Raciocí-
nio Lógico além de conheci-
mentos específicos (Informá-
tica e ações administrativas).

validade do concurso, que será de
dois anos, podendo ser prorro-
gado uma vez por igual período.

Veículos Oficiais de Divulgação: site da Cetro Concursos
(www.cetroconcursos.org.br), no site do Serviço Funerário do Municí-
pio de São Paulo (www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ser-
vicos/servico_funerario/) e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo
– DOC (www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/).
Datas / Eventos

14/03 a 04/04/2016
Período de Inscrição pela Internet.

05/04/2016
Vencimento do boleto para pagamento da taxa de inscrição.

14 e 15/03/2016
Período de Isenção da Taxa de Inscrição.

22/03/2016
Resultado da análise do pedido de isenção da taxa de inscrição.

23 e 24/03/2016
Recurso da análise do pedido de isenção da taxa de inscrição.

31/03/2016
Resultado da análise dos recursos do pedido de isenção da

Cronograma do concurso
taxa de inscrição.

15/04/2016
Afixação das listas de convocação na PREFEITURA para informação
aos candidatos e disponibilização do Edital nos sites da CETRO e da
PREFEITURA.

24/04/2016
Aplicação das provas Objetivas

25/04/2016
Divulgação do gabarito das provas objetivas.

26 e 27/04/2016
Prazo recursal referente a publicação dos gabaritos das provas obje-
tivas.

11/05/2016
Divulgação do resultado provisório dos candidatos habitados nas
provas (Objetivas).

12 e 13/05/2016 Prazo recursal referente ao resultado provisó-
rio das provas (Objetivas), no site da CETRO.
23/05/2016 Homologação do resultado final.

SERVIÇO
Inscrições - www.cetroconcursos.org.br
Edital - www.folhadirigida.com.br

 A Companhia de Saneamento
Básico de São Paulo (Sabesp)
inscreve até as 14h de 21 de
março no concurso para 565
vagas de aprendiz. Do total, 208
são destinadas á capital, dividi-
das entre as regiões leste (44),
norte (31), oeste (52), sul (45)
e centro (36). As demais estão
distribuídas entre a região Me-
tropolitana de São Paulo, o in-
terior e o litoral do estado.

 Para concorrer o candidato
deve ter entre 14 anos e 22 anos
e cinco meses e estar cursando
o 1º ou 2º ano do ensino mé-
dio. Os aprendizes recebem bol-
sa-auxílio de R$880, assistência
médica, vale-refeição, vale-trans-
porte e seguro contra acidentes
pessoais. As inscrições podem ser
realizadas no site da Fundação
Carlos Chagas, organizadora do

concurso. A taxa custa R$55.
O programa de aprendizagem

tem duração de 18 meses. Du-
rante as primeiras dez semanas,
os estudantes recebem curso de
qualificação técnico-profissio-
nal no Senai com duração de 4
horas diárias. Já a partir da 11º
semana os aprendizes compa-
recem ao curso apenas um dia
por semana e nos outros quatro
dias atuam na Sabesp, com car-
ga horária de 16 horas semanais.

A seleção contará com quatro
etapas, sendo a primeira delas
a prova objetiva. A prova está
prevista para ser aplicada no dia
24 de abril e será composta por
60 questões distribuídas entre as
disciplinas de Língua Portugue-
sa (20), Matemática (20), His-
tória (10) e Geografia (10). As
demais etapas do concurso se-
rão a comprovação de pré-requi-
sitos, o exame médico pré-ad-
missional e a admissão.

SERVIÇO
Inscrições - www.concursosfcc.com.br
Edital - www.folhadirigida.com.br

A Secretaria Estadual da Edu-
cação de São Paulo (SEE-SP) re-
tomou o planejamento de con-
cursos para a área de apoio ad-
ministrativo. Cargos como agente
de organização escolar e oficial
de administrativo passam por um
levantamento de carência que de-
finirá as vagas a serem oferecidas.

O grande destaque poderá ser
agente de organização escolar, já
que a última seleção tem validade
até julho e não há mais possibi-
lidade de prorrogação do prazo.

Além disso, algumas diretori-
as de ensino já zeraram a lista de
aprovados, o que tornou neces-
sária a realização no ano passa-
do de processos seletivos para a
contratação temporária de agen-
tes, que preencheram cerca de 2
mil vagas em todo o estado. A
intenção é que esses contratados
sejam substituídos por servido-
res concursados ainda este ano.

A expectativa inicial era de que
o concurso contasse com oferta
de aproximadamente 4.500 va-
gas, mas, de acordo com o Cen-
tro de Movimentação de Pesso-
al da Educação (Cemov) atual-

mente esta necessidade é de cer-
ca de 6 mil servidores. Somente
no último ano 2.500 servidores
deixaram o cargo, de acordo com
estatísticas da Secretaria.

A realização do concurso ain-
da depende da autorização do go-
vernador, mas é vista como emer-
gencial não só pela carência, mas
também pelas atividades desem-
penhadas pelos agentes, que vão
desde o apoio administrativo nas
escolas ao apoio pedagógico. A
expectativa é que o concurso
público atraia um grande núme-
ro de interessados devido aos
requisitos do cargo, que exige
apenas ensino médio completo,
e pelo processo seletivo, compos-
to apenas em prova objetiva e
perícias médicas (somente para
candidatos com deficiência). A
remuneração inicial é R$1.093,
composta pelo salário inicial de
R$971,78 e pelo auxílio alimen-
tação de R$176 (média de 22
dias). Os servidores ainda contam
com três possibilidades de evo-
lução salarial que podem elevar
os vencimentos a até R$ 2.373,71
ao longo da carreira.

 A SEE-SP iniciará nos próximos
dias a publicação de uma série de
editais de processos seletivos para
214 vagas de agente de organiza-
ção escolar (122) e agente de
serviços escolares (92). As con-
tratações serão pelo período de
um ano e foram autorizadas pelo
governador Geraldo Alckmin, no
último dia 25.

Os processos seletivos serão
regionalizados e os editais divul-
gados de maneira autônoma por
cada diretoria de ensino. A sele-
ção conta com apenas prova ob-
jetiva, composta de Língua Por-
tuguesa, Matemática e conheci-
mentos gerais. A intenção é pre-
encher a carência em escolas re-
cém inauguradas enquanto não
é realizado um novo concurso
para a categoria. Os primeiros
editais serão divulgados nos pró-
ximos dias.

Mais editais para temporários
Para concorrer a agente de ser-

viços, basta possuir ensino funda-
mental completo. A remuneração
inicial é R$ 928, com jornada de
40 horas semanais. Já para agen-
te de organização a exigência é de
nível médio completo. A remu-
neração inicial é R$1.093, com-
posta pelo salário inicial de
R$971,78 e pelo auxílio alimen-
tação de R$176 (média de 22
dias). Os servidores ainda contam
com três possibilidades de evo-
lução salarial que podem elevar
os vencimentos a até R$ 2.373,71
ao longo da carreira.

O agente de serviços é respon-
sável por tarefas de manutenção,
limpeza e conservação das uni-
dades escolares. Já o agente de
organização é responsável por
apoio administrativo e pedagó-
gico nas escolas e diretorias de
ensino.

Área ambiental voltará a
pleitear centenas de vagas

LLLLLOOOOOTTTTTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     | Vagas para Ibama e ICMBio

Três importantes órgãos da área
ambiental deverão reenviar, em
breve, os pedidos de concurso ao
Ministério do Planejamento. São
eles o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama), o Ins-
tituto Chico Mendes de Conser-
vação e Biodiversidade (ICMBio)
e o Ministério do Meio Ambien-
te (MMA). Todos eles encaminha-
ram solicitações em 2015, devol-
vidas, devido à suspensão dos con-
cursos, para efeito do ajuste fis-
cal. A reapresentação deve ser
feita até 31 de maio, para que seja
incluída no orçamento de 2017.

O Ibama pleiteou 680 vagas,
sendo 500 para analista ambien-
tal e 180 para analista adminis-
trativo, ambos de nível superior.
Os cargos proporcionam ganhos
de R$7.675,45. Ainda não foi in-
formado se o número total de
vagas solicitadas permanecerá o
mesmo. Há a possibilidade do
cargo de técnico administrativo
(nível médio, R$2.580,72) ser
incluído no pedido, já que, quan-
do o concurso for realizado, não

haverá mais um cadastro válido
para a chamada de servidores - a
validade do último expira no fim
deste ano.

Quem também precisará reen-
viar o pedido ao Planejamento é
o ICMBio, que pretende abrir con-
curso destinado a preencher 422
vagas de analista, que exige o ní-
vel superior e tem rendimentos
de R$7.760,45; e técnico, cargo
de nível médio com ganhos ini-
ciais de R$3.712,72, valores que
já incluem o auxílio-alimentação,
de R$458. A Assessoria de Impren-
sa do instituto ainda não deu uma
previsão de quando a nova soli-
citação será reenviada.

Já o Ministério do Meio Am-
biente (MMA) tem interesse em
abrir dois novos certames, sendo
um para 100 vagas de agente
administrativo (nível médio,
R$3.627,72) e outro para 17 de
analista ambiental (superior,
R$7.675). A pasta já informou que
é de suma importância que am-
bas as solicitações sejam libera-
das o quanto antes, em função da
carência ser muito grande.
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CARGO 
Nº de 

VAGAS 
VENCIMENTO 

BÁSICO 
CARGA 

HORÁRIA 
REQUISITOS MÍNIMOS 

TAXA de 
INSCRIÇÃO 

Assistente 
Social 

2 R$ 2,783,71 
30 horas 
semanais 

Curso Superior completo 
(graduação) de Serviço Social, 
com o competente registro no 
Conselho Regional de 
Assistentes Sociais. 

R$ 23,00 

Escriturário 10 R$ 1,420,90 
40 horas 
semanais 

Nível médio completo e noções 
de informática. 

R$ 17,30 

Médico 
Especialista 

em 
Neurologia 

1 
R$ 66,16 por 

hora 
10 horas 
semanais 

Curso Superior completo com 
competente registro no CRM, 
possuindo Título de Especialista 
ou Residência Médica na 
especialidade. 

R$ 23,00 

Médico 
Psiquiatra 

1 
R$ 60,45 por 

hora 
15 horas 
semanais 

Curso Superior completo 
(graduação) de Medicina, com o 
competente registro no Conselho 
Regional de Medicina – CRM. 

R$ 23,00 

Motorista 10 R$ 1,254,07 
40 horas 
semanais 

(1) 

Ensino Fundamental completo e 
carteira de habilitação -  
categoria “D”. 

R$ 20,76 

Pedreiro 3 R$ 1,180,94 
40 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo e 
experiência comprovada de 1 
ano. 

R$ 20,76 

Psicólogo 1 R$ 2,596,29 
30 horas 
semanais 

Curso Superior completo 
(graduação) de Psicologia, com 
o competente registro no 
Conselho Regional de 
Psicólogos. 

R$ 23,00 

Vigia 10 R$ 896,10 
40 horas 
semanais 

(1) 
Ensino fundamental completo. R$ 13,20 

(1) Os servidores dos cargos de Motorista e Vigia sujeitam-se ao regime de trabalho em escala de 12/36 horas e 
plantões. 

CARGO 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

VAGAS 
RESERVADAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

JORNADA 
SEMANAL 

VENCIMENTOS REQUISITOS 

AUXILIAR ESPORTIVO 2 - 2 40h R$ 1,513,64 
Ensino fundamental completo e 
comprovado conhecimento na área 
esportiva. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 5 1 4 40h R$ 1,038,60 

Ensino médio Completo, Curso de 
especialização de auxiliar de 
consultório odontológico e registro no 
conselho de classe. 

CUIDADOR DE IDOSOS 3 - 3 40h R$ 1,198,39 
Ensino médio completo e curso de 
cuidador de idosos reconhecido pelo 
MEC. 

FISCAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DO CONSUMIDOR 

2 - 2 40h R$ 1,728,49 Ensino médio Completo. 

OPERADOR DE RÁDIO (SAMU) 02 - 02 36h R$ 1.363,57 Ensino médio Completo. 
OPERADOR DE SOM 01 - 01 40h R$ 1.728,49 Ensino médio Completo. 

TÉCNICO AUXILIAR DE 
REGULAÇÃO MÉDICA 

03 - 03 36h R$ 1.198,39 Ensino médio Completo. 

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 01 - 01 40h R$ 1.930,38 
Ensino médio Completo, Curso de 
formação profissional de Técnico em 
Edificações e registro no CREA. 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

03 - 03 40h R$ 1.930,38 
Ensino médio completo e Curso de 
formação profissional de Técnico de 
Manutenção de computadores. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 01 - 01 40h R$ 1.575,05 
Ensino médio completo, Curso de 
formação profissional de Técnico em 
Enfermagem e registro no COREN. 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 01 - 01 40h R$ 1.513,64 
Ensino médio completo, Curso de 
formação profissional de Técnico em 
Meio Ambiente e registro no CREA. 

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS 01 - 01 40h R$ 2.425,93 
Ensino superior completo em curso da 
área de informática. 

ANALISTA DE TURISMO 01 - 01 40h R$ 1.513,64 
Ensino superior completo em Turismo e 
registro no CRA. 

BIBLIOTECÁRIO 01 - 01 40h R$ 2.425,93 
Ensino superior completo em 
Biblioteconomia e registro no CRB. 

BIÓLOGO 01 - 01 40h R$ 2.724,99 
Ensino superior completo em Biologia e 
registro no devido conselho de classe. 

CONTROLADOR INTERNO 01 - 01 40h R$ 3.673,98 

Ensino superior completo em 
Administração ou Administração 
Pública ou Economia ou Ciências 
Contábeis ou Direito. 

MÉDICO CARDIOLOGISTA CR - - 10h R$ 3.033,76

Ensino superior completo em Medicina 
e especialização (quando for o caso) 
que habilite ao exercício do cargo e 
registro no Conselho Regional de 
Medicina. 

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR CR - - 10h R$ 3.033,76
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA CR - - 10h R$ 3.033,76

MÉDICO 
GASTROENTEROLOGISTA 

01 - 01 10h R$ 3.033,76 

MÉDICO GERIATRA CR - - 10h R$ 3.033,76
MÉDICO GINECOLOGISTA E 

OBSTETRA 
02 - 02 10h R$ 3.033,76 

MÉDICO INFECTOLOGISTA CR - - 10h R$ 3.033,76
MÉDICO NEUROLOGISTA 01 - 01 10h R$ 3.033,76

MÉDICO PNEUMOLOGISTA CR - - 10h R$ 3.033,76
MÉDICO – P.S.F. CR - - 40h R$ 11.905,08

MÉDICO RADIOLOGISTA 01 - 01 10h R$ 3.033,76
MÉDICO REUMATOLOGISTA CR - - 10h R$ 3.033,76

MÉDICO SOCORRISTA INFANTIL 03 - 03 24h R$ 8.946,89

MÉDICO DO TRABALHO 01 - 01 10h R$ 3.033,76 
Ensino superior completo com 
especialização em Medicina do 
Trabalho e registro no CRM. 

PREGOEIRO 01 - 01 40h R$ 3.019,73 Ensino superior completo. 

PROCURADOR 01 - 01 20h R$ 3.019,73 
Ensino superior completo em Direito e 
inscrição na OAB. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

01 - 01 24h R$ 1.510,40 
Ensino superior com licenciatura de 
graduação plena em Educação Física e 
registro no CREF. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (ESPECIALIZAÇÃO EM 

HANDEBOL) 
01 - 01 24h R$ 1.510,40 

Ensino superior com licenciatura de 
graduação plena em Educação Física, 
registro no CREF e comprovante de 
participação em curso de 
especialização em handebol. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (ESPECIALIZAÇÃO EM 

VOLEIBOL) 
01 - 01 24h R$ 1.510,40 

Ensino superior com licenciatura de 
graduação plena em Educação Física, 
registro no CREF e comprovante de 
participação em curso de 
especialização em voleibol. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (ESPECIALIZAÇÃO EM 

BASQUETEBOL) 
01 - 01 24h R$ 1.510,40 

Ensino superior com licenciatura de 
graduação plena em Educação Física, 
registro no CREF e comprovante de 
participação em curso de 
especialização em basquetebol. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (ESPECIALIZAÇÃO EM 

JUDÔ) 
01 - 01 24h R$ 1.510,40 

Ensino superior com licenciatura de 
graduação plena em Educação Física, 
registro no CREF e comprovante de 
participação em curso de 
especialização em judô. 

Quadro de vagas

Prefeitura de Araras
inscreve até dia 4 de abril

11111777774 K4 K4 K4 K4 KMMMMM     DDDDDAAAAA     CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITALALALALAL| Vencimentos de até R$8.946

Contratações dos
aprovados pelo regime
estatutário, que
garante estabilidade

Prefeitura de Poá abre prazo
para guarda na segunda, 14

GGGGGRANDERANDERANDERANDERANDE SP  SP  SP  SP  SP | São 44 vagas para ambos os sexos

Interessados devem
ter nível médio e
Carteira Nacional de
Habilitação A ou B

Começam nesta segunda-fei-
ra, dia 14, as inscrições do con-
curso da Prefeitura de Poá, na
Grande São Paulo, destinado ao
preenchimento de 44 vagas ini-
ciais no cargo de guarda civil
municipal (GCM), sendo 35
para homens e nove para mu-
lheres. A carreira proporciona
remuneração inicial de
R$2.400,39, composta por salá-

rio de R$1.654,39, periculosida-
de de R$496 e vale-alimentação
de R$250. Para concorrer é ne-
cessário nível médio completo
(antigo 2º grau) e Carteira Na-
cional de Habilitação no míni-
mo de categoria A ou B.

Poá fica na divisa com a zona
leste capital, próxima a Suzano
e Ferraz de Vasconcelos. As ins-
crições podem ser realizadas até
15 de abril, no site da Fundação
Vunesp, organizadora do con-
curso. A taxa é de R$60,50.

A seleção contará com cinco
fases. A primeira, prova objetiva,
está prevista para o dia 5 de ju-

nho. Os candidatos considera-
dos aptos nesta etapa realizarão
ainda prova de aptidão física, psi-
cológica e investigação social. Os
aprovados realizarão ainda cur-
so de formação, no qual passam
a ser considerados “Alunos
GCM”. Nessa fase o candidato re-
ceberá bolsa-auxílio no valor de
R$841,50, alimentação no local
e material didático.

As contratações serão de acor-
do com o regime estatutário, que
garante estabilidade.

SERVIÇO
Inscrições - www.vunesp.com.br
Edital - www.folhadirigida.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos ti-
pos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das pala-
vras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: em-
prego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal. Crase.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Estruturas lógicas, lógicas de argumen-
tação, diagramas lógicos e sequências.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: MS-Windows 7: conceito de pas-
tas, diretórios, arquivos, atalhos, área de trabalho, área de trans-
ferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus,
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicati-
vos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos docu-
mentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágra-
fos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabe-
las, impressão, controle de quebras e numeração de páginas,
legendas,índices, inserção de objetos, campos predefinidos,
caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas,
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elabo-

Programa oficial
Para orientação dos candidatos a guarda, veja

programa oficial de estudo, elaborado pela Fun-
dação Vunesp, organizadora do concurso.

ração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e ma-
cros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos,
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados
externos, classificação de dados. Internet: Navegação Internet,
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.
Internet Explorer.

CONHECIMENTOS GERAIS
História Geral: Primeira Guerra Mundial. O nazi-fascismo e a Se-
gunda Guerra Mundial. A Guerra Fria.
Globalização e as políticas neoliberais.
História do Brasil: A Revolução de 1930 e a Era Vargas. As Cons-
tituições Republicanas. A estrutura política e os movimentos
sociais no período militar. A abertura política e a redemocratiza-
ção do Brasil.
Geografia Geral: A nova ordem mundial, o espaço geopolítico e
a globalização. Os principais problemas ambientais.
Geografia do Brasil: A natureza brasileira (relevo, hidrografia,
clima e vegetação). A população: crescimento, distribuição, es-
trutura e movimentos. As atividades econômicas: industrializa-
ção e urbanização, fontes de energia e agropecuária. Os impac-
tos ambientais.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômi-
cos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a
partir do primeiro semestre de 2016, divulgados na mídia local
e/ou nacional.

A Companhia de Habitação
Popular de Campinas (Cohab),
no interior de São Paulo, está
com inscrições abertas em seu
concurso para 14 vagas imedi-
atas, além de cadastro. Há opor-
tunidades para os níveis funda-
mental (1), médio (5), médio/
técnico (4) e superior (4). Além
da escolaridade, alguns cargos
exigem Carteira Nacional de
Habilitação e registro no con-
selho de classe. Os vencimen-
tos variam de R$1.386,25 a
R$5.295,75. Os servidores da
Cohab ainda recebem vale re-
feição ou auxílio alimentação
de R$1.050, convênio médico,
seguro de vida e auxílio-creche
de R$380. O prazo de inscrições
se estende até 21 de março.

As inscrições podem ser fei-
tas no site do IGECS, organi-
zador da seleção. A taxa é de
R$38 para o nível fundamen-
tal, R$50 para o médio e mé-
dio/técnico e R$75 para o su-
perior. A seleção contará com
prova objetiva para todos os
cargos, prevista para ser apli-
cada no dia 17 de abril. Have-
rá ainda prova prática para os
cargos de analista programa-

Companhia de Habitação de
Campinas: vagas para 2º grau

PPPPPRAZORAZORAZORAZORAZO     | Contratação dos aprovados será pela CLT

Empregos Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos 

Auxiliar de Topografia 1 -Ensino Fundamental Completo. R$ 1,386,25 

Assistente Administrativo Júnior 1 -Ensino Médio Completo. R$ 1,747,06 

Desenhista Projetista Júnior 1 
-Ensino Médio Completo e Ensino 
Técnico de Desenho Arquitetônico ou 
Desenhista Projetista em Edificações. 

R$ 2,412,86 

Motorista 1 
-Ensino Médio Completo (Carteira 
Nacional de com CNH Habilitação)  
Categoria “D”. 

R$ 2,258,31 

Técnico Administrativo Júnior 1 -Ensino Médio Completo. R$ 2,930,12 

Técnico em Edificações 1 
-Ensino Médio Completo e Técnico 
em Ensino  Edificações. 

R$ 3,194,56 

Técnico em Informática Júnior 1 

-Ensino Médio Completo e Ensino 
Técnico em Informática ou 
Mecatrônica, com Curso de 
manutenção e configuração de 
hardware. 

R$ 2,546,61 

Técnico em Topografia Júnior 1 
-Ensino Médio Completo e Ensino 
Técnico em Agrimensura ou 
Topografia. 

R$ 3,194,56 

Técnico Financeiro Júnior 1 -Ensino Médio Completo. R$ 2,930,12 

Telefonista 1 -Ensino Médio Completo. R$ 1,713,03 

Advogado Júnior 1 
-Ensino Superior Completo com 
Registro na OAB – em Direito Ordem 
dos  Advogados do Brasil. 

R$ 4,620,71 

Analista Programador Júnior 1 
-Ensino Superior Completo em 
Análise de Sistemas, Engenharia ou 
Ciência da Computação. 

R$ 3,796,12 

Arquiteto Júnior 1 
- Ensino Superior Completo em 
Arquitetura e registro no respectivo 
Conselho. 

R$ 5,295,75 

Engenheiro Civil Júnior 1 
-Ensino Superior Completo em 
Engenharia Civil e registro no 
respectivo Conselho. 

R$ 5,182,23 

Benefícios a) Vale refeição ou alimentação, no valor de R$ 1.050,00; b) Convênio Médico – Subsídio em 
conformidade com tabela específica; c) Auxílio-Creche no valor de R$ 380,00; d) Seguro de Vida e Acidentes em 
Grupos; e e) Seguro Funeral – R$ 8.750,00. 

Quadro de vagas

SERVIÇO
Inscrições - www.igecs.org.br
Editais - www.folhadirigida.com.br

 A Prefeitura de Votorantim,
no interior de São Paulo, reali-
za concurso para 38 vagas ini-
ciais e cadastro, sendo 23 para
cargos de nível fundamental, 10
para médio e cinco para supe-
rior. Alguns cargos requisitam
registro no conselho de classe.
Os salários variam de R$896,10
a R$2.783,71 para jornadas se-
manais de até 40 horas. As ins-
crições podem ser feitas até a
quinta-feira, dia 17.

Votorantim fica a 108 km da
capital, próxima a Sorocaba. As
inscrições devem ser feitas no site
da organizadora, Publiconsult. As
taxas de inscrições são de R$13,20
e R$20,76 para nível fundamen-
tal, R$17,30 para nível médio,
R$23,00 para nível superior. O
pagamento deve ser feito por bo-
leto bancário até o vencimento.

 A seleção será composta por
prova objetiva para todos os car-
gos e prova prática para os car-
gos de motorista e pedreiro. A
prova objetiva está prevista para
10 e 17 de abril. No dia 10 de
abril farão exames os candida-

Votorantim inscreve até dia 17
para cargos de 1º, 2º e 3º graus

IIIIINTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR| Oferta de 38 vagas iniciais, além de cadastro

Quadro de vagas

 A Prefeitura de Araras, no inte-
rior de São Paulo, está com inscri-
ções abertas em seu concurso para
45 vagas, sendo duas para cargos
de nível fundamental, 22 para
médio e 21 para superior. Os ven-
cimentos iniciais variam de
R$1.038,60 a R$8.946,89 para jor-

nadas de trabalho de 10 a 40 ho-
ras semanais. As inscrições podem
ser realizadas até o dia 4 de abril.

Araras está a 174 km da capi-
tal, próxima a Limeira. As ins-
crições podem ser realizadas no
site da Faperp, organizadora do
concurso. A taxa de inscrição é
de R$27,50 para nível funda-
mental, R$38 para médio e R$58
para superior e deve ser paga por
meio de boleto bancário.

A prova objetiva está prevista
para o dia 17 de abril. Para os

cargos de nível superior haverá
prova de títulos. Apenas para o
cargo de procurador municipal
haverá também prova discursi-
va (peça jurídica).

As contratações serão de acor-
do com o regime jurídico. O
concurso terá validade de dois
anos, podendo ser prorrogado
uma vez pelo mesmo período.

SERVIÇO
Inscrições -
www.concursosfaperp.com.br
Edital - www.folhadirigida.com.br

A Empresa de Desenvolvi-
mento Urbano e Social de So-
rocaba (Urbes) inscreve até 31
de março no concurso para 13
vagas imediatas,  além de ca-
dasatro, sendo duas para nível
fundamental e 11 para médio.
Alguns cargos requisitam car-
teira de motorista “B” e “D” e
curso de planilha eletrônica e
editor de texto com compro-
vação. Os salários variam de
R$1.257,35 a R$2.599,04 para
cargas horárias de 40 e 42 ho-
ras semanais.

Sorocaba fica a 87 km da ca-
pital, próxima a Itu. As inscri-
ções devem ser feitas pelo site
da organizadora, Publiconsult.
As taxas de inscrição são de
R$27 para nível fundamental
e R$36 para médio . O paga-
mento deve ser feito por meio
de boleto bancário até a data
de vencimento.

A seleção será composta de
prova objetiva para todos os
cargos e prova prática para
ajudante geral, mestre de
obras e pintor, que serão di-
vididas em dois dias. Dia pri-
meiro de maio acontecem as
provas de ajudante Geral, as-
sistente administrativo e
atendente de call center, no
período da manhã as 9h e au-
xiliar administrativo I, fiscal
do transporte coletivo e espe-
cial e Pintor no período da
tarde as 14h. Dia oito de maio

Sorocaba tem vagas
para cargos de 1º e 2º graus

IIIIINTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR| Vencimentos de até R$2.599 mensais

no período da manhã acon-
teceram as provas de assisten-
te de transporte coletivo, au-
xiliar administrativo II e
mestre de obras às 9h e a pro-
va para os cargos de auxiliar
administrativo III, auxiliar
operacional I às 14h.

 As contratações serão de
acordo com o regime celetis-

ta. Além das vagas iniciais ou-
tras poderão ser preenchidas
durante o prazo de validade do
concurso, que será de dois anos
podendo ser prorrogado uma
vez pelo mesmo período. 

SERVIÇO
Inscrições: http://
publiconsult.com.br/
Edital: www.folhadirigida.com.br

tos aos cargos de motorista, pe-
dreiro, vigia e psicólogo. No dia
17 de abril será a vez dos candi-
datos a escriturário, assistente
social, médico especialista em

dor júnior e técnico em infor-
mática júnior.

A contratação será feita de
acordo com o regime de Con-

SERVIÇO
Inscrições - http://
publiconsult.com.br/
Edital - www.folhadirigida.com.br

solidação das Leis do Trabalho.

neurologia e médico psiquiatra.

Cargos 
Nº de 
Vagas 

Carga 
Horária 

Vencimento 
Mensal 

Requisitos 
Taxa de 

Inscrição 

Ajudante Geral 1 
40 

h/sem 
R$ 1,256,48 

Ensino Fundamental Completo e 
possuir aptidão física para o 

cargo. 
R$ 27,00 

Assistente 
Administrativo 

2 
40 

h/sem 
R$ 2,599,04 

Ensino Médio Completo, Curso de 
Planilha Eletrônica e Editor de 

Texto com comprovação. 
R$ 36,00 

Assistente de 
Transporte 

Coletivo 
1 

40 
h/sem 

R$ 2,599,04 
Ensino Médio Completo, Curso de 

Planilha Eletrônica e Editor de 
Texto com comprovação. 

R$ 36,00 

Atendente de 
Call Center 

1 
36 

h/sem 
R$ 1,270,19 

Ensino Médio Completo, Curso de 
Planilha Eletrônica e Editor de 

Texto com comprovação e 
Experiência Mínima de 6 meses 

comprovada. 

R$ 36,00 

Auxiliar 
Administrativo I 

1 
40 

h/sem 
R$ 1,257,35 

Ensino Médio Completo, Curso de 
Planilha Eletrônica e Editor de 

Texto com comprovação. 
R$ 36,00 

Auxiliar 
Administrativo II 

2 
40 

h/sem 
R$ 1,342,93 

Ensino Médio Completo e Curso 
de Planilha Eletrônica e Editor de 

Texto com comprovação. 
R$ 36,00 

Auxiliar 
Administrativo III 

1 
40 

h/sem 
R$ 1,779,61 

Ensino Médio Completo e Curso 
de Planilha Eletrônica e Editor de 

Texto com comprovação. 
R$ 36,00 

Auxiliar 
Operacional I 

1 
36 

h/sem 
R$ 1,256,29 

Ensino Médio Completo com 
conhecimentos básicos em 

Informática. 
R$ 36,00 

Fiscal do 
Transporte 
Coletivo e 
Especial 

1 
42 

h/sem 
R$ 1,815,18 

Ensino Médio Completo, 
Conhecimentos Básicos em 

Informática e Carteira Nacional de 
Habilitação, com no mínimo 1 ano 

de emissão, na categoria “B”. 

R$ 36,00 

Mestre de Obras 1 
40 

h/sem 
R$ 1,926,48 

Ensino Médio Completo, Carteira 
Nacional de Habilitação, com no 

mínimo 1 ano de emissão, 
categoria “D” com exame 

psicotécnico. 

R$ 36,00 

Pintor 1 
40 

h/sem 
R$ 1,328,14 

Ensino Fundamental Completo, 
Carteira Nacional de Habilitação, 

com no mínimo 1 ano de emissão, 
categoria “B”, e Experiência 

Mínima de 6 meses comprovada. 

R$ 27,00 

Quadro de vagas
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Nível Alfabetizado

Cargo Vagas 
Vagas reservadas às 

pessoas com 
deficiência 

Salário inicial Requisitos mínimos exigidos 

Agente de Serviços 
Gerais -Feminino 

40 2 R$ 880,00 Ser alfabetizado e do sexo feminino. 

Agente de Serviços 
Gerais -Masculino 

20 1 R$ 880,00 Ser alfabetizado e do sexo masculino. 

Agente Operacional -
Calceteiro 

2 -- R$ 880,00 Ser alfabetizado. 

Agente Operacional -
Eletricista 

1 -- R$ 880,00 Ser alfabetizado. 

Agente Operacional -
Encanador 

1 -- R$ 880,00 Ser alfabetizado. 

Agente Operacional -
Pedreiro 

2 -- R$ 880,00 Ser alfabetizado. 

Agente Operacional -
Pintor 

2 -- R$ 880,00 Ser alfabetizado. 

Agente Operacional -
Serralheiro 

1 -- R$ 880,00 Ser alfabetizado. 

Encarregado de Serviços 2 -- R$ 1,297,63 Ser alfabetizado e possuir experiência em Manutenção Predial. 
Operador de Máquinas 

Patrol 
1 -- R$ 1,297,63 Ser alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação -CNH na categoria E 

Operador de Máquinas 
Retroescavadeira 

1 -- R$ 1,297,63 Ser alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação -CNH na categoria E 

Ensino Fundamental

Cargo Vagas 
Vagas reservadas às 

pessoas com 
deficiência 

Salário inicial Requisitos mínimos exigidos 

Agente Administrativo 5 -- R$ 935,54 Ensino fundamental completo. 
Agente de Controle de 

Zoonoses 
5 -- R$ 880,00 Ensino fundamental completo. 

Agente de Segurança 
Escolar 

10 1 R$ 880,00 Ensino fundamental completo. 

Cuidador de Abrigo 12 1 R$ 1,012,79 Ensino fundamental completo. 

Motorista Veículo Leve 4 -- R$ 935,54 
Ensino fundamental completo Carteira Nacional de Habilitação CNH na 

categoria C ou superior 

Motorista Veículo Pesado 4 -- R$ 935,54 
Ensino fundamental completo Carteira Nacional de Habilitação CNH na 

categoria D ou superior 
Vigilante Patrimonial 30 2 R$ 935,54 Ensino fundamental completo. 

Ensino Médio

Cargo Vagas 
Vagas reservadas às 

pessoas com 
deficiência 

Salário inicial Requisitos mínimos exigidos 

Agente Fiscal - Meio 
Ambiente 

2 -- R$ 1,297,63 Ensino médio completo. 

Agente Fiscal - Obras e 
Posturas 

3 -- R$ 1,297,63 Ensino médio completo. 

Agente Fiscal -Trânsito 3 -- R$ 1,297,63 
Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação - CNH na categoria 

C. 
Agente Fiscal -Tributos 2 -- R$ 1,297,63 Ensino médio completo. 

Agente Técnico de 
Projetos 

1 -- R$ 1,418,59 
Ensino médio completo e curso de Desenho Técnico na área de Construção 

Civil. 
Agrimensor 2 -- R$ 1,550,78 Curso técnico Agrimensura. 

Educador Social 8 -- R$ 1,297,63 Ensino médio completo. 
Fotógrafo 1 -- R$ 1,550,78 Ensino médio completo e curso em Fotografia. 

Intérprete de Libras 5 -- R$ 1,550,78 Ensino médio completo e curso para capacitação de Intérprete de Libras. 
Orientador de Arte – 

Violão 
1 -- R$ 1,962,18 Ensino médio completo e registro no órgão competente de Música. 

Ensino Médio

Cargo Vagas 
Vagas reservadas às 

pessoas com 
deficiência 

Salário inicial Requisitos mínimos exigidos 

Orientador de Arte – 
Artes Plásticas 

1 -- R$ 1,962,18 Ensino médio completo. 

Orientador de Arte - 
Teatro 

1 -- R$ 1,962,18 Ensino médio completo. 

Secretário Escolar 20 1 R$ 1,297,63 Ensino médio completo. 
Técnico Administrativo 6 -- R$ 1,418,59 Ensino médio completo. 

Técnico de Artes Marciais 
-Boxe 

1 -- R$ 1,550,78 Ensino médio completo e certificação pelas Federações do Esporte. 

Técnico de Artes Marciais 
-Judô 

1 -- R$ 1,550,78 
Ensino médio completo e certificação pelas Federações do 

Esporte. 
Técnico de Artes Marciais 

-Karatê 
1 -- R$ 1,550,78 

Ensino médio completo e certificação pelas Federações do 
Esporte.. 

Técnico de Artes Marciais 
-Taekwondo 

1 -- R$ 1,550,78 
Ensino médio completo e certificação pelas Federações do 

Esporte. 
Técnico de Informática 1 -- R$ 1,550,78 Ensino médio completo e técnico na área de Informática. 

Técnico em Enfermagem 5 -- R$ 1,550,78 Curso técnico completo Enfermagem e registro no COR 
Ensino Superior

Cargo Vagas 
Vagas reservadas às 

pessoas com 
deficiência 

Salário inicial Requisitos mínimos exigidos 

Analista de Planejamento 
e Meio Ambiente 

1 -- R$ 2,578,18 Ensino superior completo Tecnologia em Meio Ambiente. 

Arquiteto 3 -- R$ 2,955,30 Curso superior completo Arquitetura e registro no CREA. 
Arte-Finalista 1 -- R$ 1,962,18 Curso superior completo em Publicidade, Design Gráfico, Marketing ou afins. 

Assistente Jurídico 2 -- R$ 2,249,19 Curso superior Ciências Jurídicas. 
Assistente Social 2 -- R$ 1,962,18 Curso superior completo em Serviço Social e registro no CRESS. 

Biólogo 3 -- R$ 2,249,19 Curso superior completo Biologia e registro no CRBio. 

Dentista -Endodontista 1 -- R$ 2,292,29 
Curso superior completo em Odontologia, certificado de especialista na área 

em que está concorrendo e registro no CRO. 

Dentista -Periodontista 1 -- R$ 2,292,29 
Curso superior completo em Odontologia, certificado de especialista na área 

em que está concorrendo e registro no CRO. 
Enfermeiro 3 -- R$ 2,249,19 Curso superior completo em Enfermagem e registro no COREN. 

Enfermeiro do Trabalho 1 -- R$ 2,249,19 
Curso superior completo em Enfermagem, certificado na área específica e com 

registro no COREN. 

Engenheiro Civil 1 -- R$ 2,955,30 Curso superior completo em Engenharia Civil e registro no CREA. 
Engenheiro Eletricista 1 -- R$ 2,955,30 Curso superior completo em Engenharia Civil e registro no CREA. 

Farmacêutico 1 -- R$ 2,249,19 Curso superior completo em Farmácia e registro no CRF. 
Fisioterapeuta 2 -- R$ 1,686,89 Curso superior completo em Fisioterapia e registro no CREFITO. 
Fonoaudiólogo 2 -- R$ 1,471,58 Curso superior completo em Fonoaudiologia e registro no CREFONO. 

Jornalista 2 -- R$ 1,962,18 
Curso superior completo na área de Comunicação Social, com registro no 

órgão da categoria (MTB). 
Médico Veterinário 1 -- R$ 2,578,18 Curso superior completo em Medicina Veterinária e registro no CRMV. 

Nutricionista 1 -- R$ 1,962,18 Curso superior completo em Nutrição e registro no CRN. 
Orientador Educacional de 

Abrigo 
1 -- R$ 1,962,18 Curso superior completo em Pedagogia. 

Procurador 2 -- R$ 3,745,18 Curso superior completo em Direito e registro na OAB. 

Professor  B  Artes 3 -- R$ 14,74 a hora-aula 
Curso superior completo, de acordo com a legislação específica para o 

exercício do magistério na respectiva matéria. 

Professor  B  Ciências 3 -- R$ 14,74 a hora-aula 
Curso superior completo, de acordo com a legislação específica para o 

exercício do magistério na respectiva matéria. 
Professor  B  Educação 

Física 
3 -- R$ 14,74 a hora-aula 

Curso superior completo, de acordo com a legislação específica para o 
exercício do magistério na respectiva matéria e registro no CREF. 

Professor  B  Geografia 3 -- R$ 14,74 a hora-aula 
Curso superior completo, de acordo com a legislação específica para o 

exercício do magistério na respectiva matéria. 

Professor  B  História 3 -- R$ 14,74 a hora-aula 
Curso superior completo, de acordo com a legislação específica para o 

exercício do magistério na respectiva matéria. 

Professor  B  Inglês 3 -- R$ 14,74 a hora-aula 
Curso superior completo, de acordo com a legislação específica para o 

exercício do magistério na respectiva matéria. 

Professor  B  Matemática 3 -- R$ 14,74 a hora-aula 
Curso superior completo, de acordo com a legislação específica para o 

exercício do magistério na respectiva matéria. 

Professor  B  Português 3 -- R$ 14,74 a hora-aula 
Curso superior completo, de acordo com a legislação específica para o 

exercício do magistério na respectiva matéria. 

Professor  A  (De 1ª a 4ª 
Série e Pré-escola) 

50 3 
R$ 2,476,48 (Ensino 

superior) R$ 2,136,06 
(Ensino médio) 

Curso superior completo em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e 
nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou Curso Normal (Magistério). 

Professor de 
Desenvolvimento Infantil 

100 5 R$ 2,065,05 
Curso superior completo em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e 

nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou Curso Normal (Magistério). 
Psicólogo 3 -- R$ 1,962,18 Curso superior completo em Psicologia e registro no CRP. 

Psicomotricista 1 -- R$ 2,578,18 
Curso superior completo em Psicomotricidade ou curso superior na área de 

Saúde ou de Educação, com especialização ou pós-graduação em 
Psicomotricidade. 

Psicopedagogo 1 -- R$ 2,578,18 
Curso superior completo na área de Saúde ou de Educação, com 

especialização ou pós-graduação em Psicopedagogia. 
Regente 1 -- R$ 1,962,18 Curso superior completo em Música, com habilitação em regência. 

Supervisor Educacional 5 -- R$ 2,955,30 
Ensino superior completo em Pedagogia com Administração Escolar ou Gestão 

Educacional. 
Técnico Desportivo -

Ginástica Geral 
1 -- R$ 1,550,78 Curso superior completo em Educação Física e registro no CREF. 

Técnico Desportivo -
Handebol 

1 -- R$ 1,550,78 Curso superior completo em Educação Física e registro no CREF. 

Terapeuta Ocupacional 1 -- R$ 1,471,64 Curso superior completo em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO. 

Webdesigner 1 -- R$ 2,249,19 
Curso superior completo em Publicidade e Propaganda, Tecnologia da 

Informação, Sistemas de Informação, Comunicação Social com especialidade 
em mídias digitas ou Tecnólogo em Webdesigner. 

 

Cargo Público Vagas 

Vagas 
reservadas às 
pessoas com 

deficiência 

Vagas 
Cadastro 
Reserva 

Salário inicial 
Carga 
horária 

Requisitos mínimos exigidos 
 

Taxa de 
inscrição 

Ensino fundamental incompleto 

Gari 30 6 -- R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino incompleto fundamental  . R$ 23,00 

Merendeira 18 4 17 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino incompleto.  Fundamental R$ 23,00 

Servente 49 10 -- R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino incompleto.  fundamental R$ 23,00 

Vigia 6 1 5 
R$ 880,00 + 30% 

ref. à periculo sidade 
44 horas 
semanais 

Ensino incompleto.  fundamental R$ 23,00 

Ensino fundamental completo 

Atendente de  
Recepção 

11 2 0 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo. R$ 23,00 

Atendente de  
Serviços 

13 3 0 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo. R$ 23,00 

Auxiliar de  
Serviços Gerais 

13 3 0 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo. R$ 23,00 

Babá 26 5 0 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo. R$ 23,00 

Borracheiro 1 -- 0 R$ 934,47 
44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo. R$ 23,00 

Ensino fundamental completo 

Cozinheiro 2 -- 2 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo. R$ 23,00 

Monitor de 
Transporte 

Escolar 
1 -- 0 R$ 880,00 

44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo. R$ 23,00 

Motorista 3 -- 3 R$ 1,283,80 
44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo 
e Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH na 

categoria “D” ou superior. 

R$ 23,00 

Operador de 
Máquina 

Roçadeira 
Costal 

6 1 5 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo. R$ 23,00 

Operário 25 5 25 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino fundamental completo. R$ 23,00 

Ensino médio 

Agente d 
Serviços e de 

Gabinete 
8 2 0 R$ 978,13 

44 horas
semanais 

 
Ensino médio completo. R$ 38,00 

Agente de 
Serviços de 

Trânsito 
3 

-- 
 

0 
 

R$ 934,47 +
30% ref. À 

periculosidade 

44 horas
semanais 

 

Ensino médio completo e Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH na categoria "A-B". 

R$ 38,00 
 

Atendente 8 
2
 
 

5 
 

R$ 880,00 
 

44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Auxiliar 
Administrativo 

10 2 0 R$ 880,00 
44 horas
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Auxiliar de 
Serviços 

Odontológicos 

5 
 

1 0 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. 
R$ 38,00 

 

Chefe de Seção 3 -- 0 
R$

1.245,12 
44 horas
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Chefe de Seção 3 -- 0 R$ 1,245,12 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Escriturário 38 8 0 R$ 978,13 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Fiscal de 
Comércio 

1 -- 0 R$ 1,090,42 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Guarda Civil 
Municipal 

10 2 8 
R$ 1,164,03 + 30% 

ref. à periculo sidade 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Mecânico 1 -- 0 R$ 1,509,62 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Ensino médio 

Monitor 16 3 0 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Operador de  
Máquinas 

1 -- 0 R$ 1,621,91 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo e
Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH na 

categoria "D". 

R$ 38,00 

Orientador 
Social 

4 -- 4 R$ 1,509,62 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo e/ou 
cursando nível superior em 
Ciências Humanas. Possuir 

experiência mínima 
comprovada de 6 (seis) meses 
em atividades de convivência 

e projetos sociais com o 
público infanto-juvenil. 

Possuir, também, 
conhecimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, 
Estatuto do Idoso e da Pessoa 

com Deficiência, desejável 
conhecimento da PNAS. 

R$ 38,00 

Técnico de 
Enfermagem 

6 1 0 
R$ 968,15 + 20% 

ref. à insalubri dade 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo, experiência mínima 
comprovada de 6 (seis) meses na função e registro no 

COREN. 
R$ 38,00 

Vigilante de 
Alunos 

14 3 9 R$ 880,00 
44 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 38,00 

Ensino Superior 

Assistente 
Social 

5 1 5 R$ 2,296,87    

     
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo em Serviço Social, 
experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na 
função e registro no CRESS. Possuir conhecimento 

da LOAS, PNAS, NOB-SUAS e NOB-RH e Tipificação 
de Serviços Socioassistenciais e Trabalho Técnico em 

Habitação de Interesse Social. 

R$ 52,00 

Dentista 6 1 0 

R$ 1,397,33 + 
Comple mento 
Salarial de R$ 

951,86 + 60% ref. à 
insalubri dade 

20 horas 
semanais 

Ensino superior completo Odontologia e registro em 
no  CRO. 

R$ 52,00 

Enfermeiro 
Padrão 

6 1 0 
R$ 1,960,01 + 20% 
ref. à insalubri dade 

40 horas 
semanais 

Ensino superior completo Enfermagem e registro em 
no  COREN. 

R$ 52,00 

Ensino Superior 

Médico de  
Ambulatório 

10 2 0 

R$ 1,397,33 + 
Comple mento 
Salarial de R$ 

951,86 + 60% ref. à 
insalubri dade 

20 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Medicina e registro no CRM. 

R$ 52,00 

Médico 
Plantonista 

Clínico 
6 1 0 

R$ 710,00 Plantão + 
Ajuda de Custo de 
R$ 290,00 + 60% 

ref. à insalubri dade 

12 horas 
semanais 

Ensino superior completo em 
Medicina e registro no CRM. 

R$ 52,00 
 

Procurador 
Jurídico 

8 2 
0 
 

R$2.495,24 
 

20 horas 
semanais 

Ensino superior completo em Direito e inscrição na 
OAB. 

R$ 52,00 

Psicólogo 
4 
 
 

-- 
 

4 
 

R$ 2.296,87 
40 horas 
semanais 

Ensino superior completo em Psicologia, experiência 
mínima comprovada de 6 (seis) meses na função e 

registro no CRP. Possuir conhecimento da 
LOAS,PNAS, NOB-SUAS e NOB-RH e Tipificação de 

ServiçosSocioassistenciais e Trabalho Técnico em 
Habitação de Interesse Social. 

R$ 52,00 
 

Quadro de vagas

SERVIÇO
Inscrições - www.rboconcursos.com.br
Edital - www.folhadirigida.com.br

Monguaguá prorroga inscrição
para 470 vagas até 29 de março

LLLLLITITITITITORALORALORALORALORAL|Das vagas, 103 são para cargos de nível fundamental

De acordo com
o cargo escolhido,
vencimentos iniciais
chegam a R$2.495

Ribeirão Pires oferece
430 vagas até dia 1º de abril

GGGGGRANDERANDERANDERANDERANDE SP SP SP SP SP|Vencimentos iniciais de até R$3.745

Agente de serviços
gerais, motorista,
dentista, entre outros
cargos

SERVIÇO
Inscrições - www.rboconcursos.com.br
Edital - www.folhadirigida.com.br

 A Prefeitura da Estância Bal-
neária de Mongaguá, no litoral
de São Paulo, inscreve no con-
curso público para 470 vagas e
formação de cadastro reserva.
Do total, 103 são para cargos de
nível fundamental incompleto,
101 para fundamental comple-
to, 128 para nível médio e 45
para superior e 93 para cadastro
reserva. Alguns cargos requisi-
tam carteira de habilitação nas
categorias de “A” a “D” e regis-
tro no conselho de classe, outros
requisitos podem ser vistos no
edital do concurso. Os salários

variam de R$880,00 a
R$2.495,24 para jornadas de 12
a 44 horas semanais.

 As inscrições, que terminari-
am no dia 18 de março, foram
prorrogadas até 29 do mesmo
mes. Os dias que as provas obje-
tivas serão aplicadas também fo-
ram alterados para 14 e 27 de abril.

O cargo com o maior núme-
ro de vagas é o servente, com 49,
sendo 10 vagas reservadas para
pessoas com deficiência. O sa-
lário é R$880 para 44 horas se-
manais e não conta com requi-
sitos complementares.

Mongaguá fica a 93 km da
capital, próxima a Itanhaém. As
inscrições devem ser feitas pelo
site da organizadora, RBO Con-
cursos. As taxas custam R$23
para cargos de ensino funda-

mental, R$38 para médio e R$52
para superior. O pagamento
deve ser feito por meio de bole-
to bancário até o vencimento.

O concurso será composto
por prova objetiva com caráter
eliminatório e classificatório
para todos os cargos. Ainda ha-
verá prova prática, de títulos,
teste de aptidão física e investi-
gação social para alguns cargos.
As contratações serão de acor-
do com o regime celetista. Além
das vagas iniciais, outras pode-
rão ser preenchidas durante o
prazo de validade do concurso,
que será de dois anos, podendo
ser prorrogado uma vez pelo
mesmo período.

Quadro de vagas

 A Prefeitura de Ribeirão Pi-
res, na Grande São Paulo, está
com inscrições abertas em seu
concurso para 430 vagas, sen-
do 143 são para cargos de ní-
vel fundamental, 66 para mé-
dio e 221 para superior. Os
vencimentos iniciais variam
de R$880 a R$3.745,18 para
jornadas de trabalho de 20 a
40 horas semanais. As inscri-
ções podem ser realizadas até
1° de abril.

O cargo em destaque é pro-
fessor de desenvolvimento in-

fantil, com oferta de 100 vagas.
O salário inicial é R$2.065,05
para jornada de 40 horas sema-
nais. A exigência é curso supe-
rior completo em Pedagogia
com habilitação em Educação
Infantil e nas séries iniciais do
ensino fundamental ou curso
normal (magistério).

Ribeirão Pires está a 35 km
da capital, próxima a Mauá. As
inscrições podem ser realizadas
no site da RBO, organizadora
do concurso. As taxas custam
R$22 (cargos de nível funda-
mental), R$46 (médio) e R$56
(superior). O pagamento deve
ser por boleto bancário.

A prova objetiva está previs-
ta para 24 de abril. Haverá ain-
da exame  prático para os car-

gos de agente operacional, en-
carregado de serviços, operador
de máquinas patrol operador
de máquinas retroescavadeira,
motorista de veículo leve e pe-
sado, orientador de arte, técni-
co de artes marciais e técnico
administrativo. A avaliação psi-
cossocial será para os cargos de
orientador educacional de abri-
go, educador social e vigilan-
te patrimonial. As provas de tí-
tulos serão para os cargos de
professores.

O concurso terá validade de
dois anos, podendo ser pror-
rogado uma vez pelo mesmo
período.



14 CIDADESFOLHA DIRIGIDA
12 a 18 de março de 2016

Prefeitura de Avaré tem vagas
para cozinheiro e outros cargos

IIIIINTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR| Inscrições abertas até segunda, dia 14

Provas objetivas
do concurso estão
previstas para
o dia 17 de abri

 
TABELA I - CARGOS DIVERSOS

CARGOS /ÁREA DE ATUAÇÃO 
TOTAL DE VAGAS 

EXISTENTES (*) 

VENCIMENTO 
MENSAL E CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
(a serem comprovados por ocasião da convocação, que antecede a 

nomeação) 

Agente de Serviços Gerais Cadastro Reserva 
R$ 788,68

12x36h 
Alfabetizado e Perfil Psicológico 

Podador 01 
R$ 1.228,27

12x36h 
Alfabetizado 

Agente de Serviços de Alimentação 01 
R$ 788,68

40h 
Ensino Fundamental Completo e Perfil Psicológico 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Cadastro Reserva 
R$ 1.328,27

(***) 40h 
Ensino Médio Completo e Perfil Psicológico 

Fiscal de Obras 01 
R$ 1.629,07

40h 
Ensino Médio completo e curso Técnico em Edificações 

Monitor Assistencial Cadastro Reserva 
R$ 1.629,07

40h 
Ensino Médio Completo e Perfil Psicológico 

Técnico em Segurança do Trabalho 01 
R$ 1.939,37

40h 
Ensino Médio Completo e curso Técnico em Segurança do Trabalho e 

registro profissional no Ministério do Trabalho 

Técnico em Tecnologia da Informação Cadastro Reserva 
R$ 1.939,37

40h 
Ensino Médio Completo e curso Técnico em Informática, Processamentos 

de Dados e Afins 

Psicólogo 01 
R$ 3.232,29

30h 
Graduação Superior em Psicologia e registro profissional no órgão 

competente 

Analista em Tecnologia da Informação Cadastro Reserva 
R$ 4.525,21

40h 
Graduação Superior de 4 (quatro) anos em cursos da área de Tecnologia 

da Informação 
Observação: Para todos os cargos da Tabela I, a Jornada de Trabalho será cumprida em escala fixa de 40 horas semanais ou em turnos de revezamento 12x36, diurno ou noturno, de 
acordo com as necessidades do Setor. 
LEGENDA DA TABELA I: 
(*) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para pessoas com deficiência. 
(**) Reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
(***) Incluso o abono pecuniário mensal de R$100,00, para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, conforme previsto na Lei n° 3276, de 21 de junho de 2013. 
OBSERVAÇÕES DA TABELA I: 
1. Terão direito a CESTA BÁSICA de acordo com o previsto na Lei 3.275, de 21 de junho de 2013 os seguintes cargos: Agente de Serviços Gerais, Agente de Serviços de Alimentação, 
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Monitor Assistencial, Podador e Fiscal de Obras. 
2. Terão direito a VALE TRANSPORTE de acordo com o previsto na Lei n° 3.142 de 22 de agosto de 2011 os seguintes cargos: Agente de Serviços Gerais, Agente de Serviços de 
Alimentação, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Podador. 

TABELA II - CARGOS DA SAÚDE

CARGOS /ÁREA DE ATUAÇÃO 
TOTAL DE VAGAS 

EXISTENTES (*) 

VENCIMENTO 
MENSAL E CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
(a serem comprovados por ocasião da convocação, que antecede a 

nomeação) 

Agente de Combate às Endemias 01 
R$ 1.096,65 

(***) 
40h 

- Ensino Fundamental Completo, exceto aqueles que exerciam a função de 
Agente de Combate as Endemias em 06/10/2006, conforme parágrafo 

único do Art. 7° da Lei 11.350 de 05/10/2006; 
Haver concluído com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial 

e continuada, a ser realizado posteriormente pela Secretária de Saúde. 

Auxiliar de Farmácia 01 
R$ 1.333,77

(***) 
40h 

Ensino Médio Completo e curso de Auxiliar de Farmácia 

Técnico de Enfermagem Cadastro Reserva 
R$ 1.840,07

(***) 
12x36h (******) 

Ensino Médio Completo, curso Técnico em Enfermagem e registro 
profissional no órgão competente 

Técnico em Próteses Odontológicas 01 
R$ 1.734,57

(***) 
40h 

Ensino Médio Completo e curso Técnico em Próteses Odontológicas e 
registro profissional no órgão competente 

Farmacêutico 01 
R$ 3.337,79

(***) 
30h 

Graduação Superior em Farmácia e registro no órgão competente. 

Fisioterapeuta 01 
R$ 3.232,29

30h 
Graduação Superior em Fisioterapia e registro no órgão competente 

TABELA III - CARGO DE MÉDICO E MÉDICO PLANTONISTA, POR ESPECIALIDADE E ÁREA DE ATUAÇÃO

Médico

ESPECIALIZAÇÃO /ÁREA DE ATUAÇÃO 
TOTAL DE VAGAS 

EXISTENTES (*) 

VENCIMENTO 
MENSAL E CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
(a serem comprovados por ocasião da convocação, que antecede a 

nomeação) 

Acupunturista 01 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Acupuntura, e registro profissional no órgão competente 

Cardiologista Cadastro Reserva 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Cardiologia, e registro profissional no órgão competente 

Cirurgião 01 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Cirurgia Geral, e registro profissional no órgão 

competente 

Colposcopista 01 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Colposcopia, e registro profissional no órgão 

competente 

Dermatologista 01 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina com residência comprovada, ou Título de 
Especialista em Dermatologia, e registro profissional no órgão competente 

Gastroenterologista Cadastro Reserva 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina com residência comprovada, ou Título de 
Especialista em Gastroenterologia, e registro profissional no órgão 

competente 

Geriatra 01 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Geriatria, e registro profissional no órgão competente 

Ginecologista e Obstetra Cadastro Reserva 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina com residência comprovada, ou Título de 
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, e registro profissional no órgão 

competente 

Infectologista Cadastro Reserva 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina com residência comprovada, ou Título de 
Especialista em Infectologia, e registro profissional no órgão competente 

Mastologista Cadastro Reserva 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Mastologia, e registro profissional no órgão competente 

Nefrologista 01 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 
20h 

Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Nefrologia, e registro profissional no órgão competente 

Neurologista Cadastro Reserva 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 20h 
Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 

de Especialista em Neurologia, e registro profissional no órgão competente 

Oftalmologista 01 
R$ 9.347,96 (***) 

(****) 20h 

Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Oftalmologia, e registro profissional no órgão 

competente 

Ortopedista 01 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 20h 
Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Ortopedia, e registro profissional no órgão competente 

Pediatra Cadastro Reserva 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 20h 
Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Pediatria, e registro profissional no órgão competente 

Pneumologista 01 
R$ 9.347,96

(***) (****) 20h 
Graduação Superior em Medicina com residência comprovada, ou Título de 
Especialista em Pneumologia, e registro profissional no órgão competente 

Psiquiatra 02 
R$ 9.347,96

(***) (****) 20h 
Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 

de Especialista em Psiquiatria, e registro profissional no órgão competente 

Urologista Cadastro Reserva 
R$ 9.347,96 (***)

(****) 20h 
Graduação Superior em Medicina com residência comprovada, ou Título de 

Especialista em Urologia, e registro profissional no órgão competente 
Médico Plantonista

Ginecologista e Obstetra Cadastro Reserva 
R$ 11.235,76 (***) 

(*****) 24h 

Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, e registro profissional no 

órgão competente 

Pediatra 01 
R$ 11.235,76 (***)

(*****) 24h 
Graduação Superior em Medicina, com residência comprovada, ou Título 
de Especialista em Pediatria, e registro profissional no órgão competente 

LEGENDA DAS TABELAS II e III: 
(*) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para pessoas com deficiência. 
(**) Reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
(***) Incluso o adicional de insalubridade previsto para o cargo. 
(****) Incluso o adicional para Médicos Ambulatoriais no valor de R$ 36,55 (trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) por hora trabalhada referente a jornada de 20horas semanais de 
segunda a sexta feira, conforme previsto no Decreto n° 3751 de 15 de julho de 2015. 
(*****) Incluso o adicional para Médicos de Urgência e Emergência no valor de R$ 46,19 (quarenta e seis reais e dezenove centavos) por hora trabalhada referente a plantões de 24horas de 
segunda a sexta feira, conforme previsto no Decreto n° 3751 de 15 de julho de 2015. 
(******) A Jornada de Trabalho será cumprida em turnos de revezamento 12x36, diurno ou noturno, ou em escala fixa de 40 horas semanais de acordo com as necessidades do Setor. 
OBSERVAÇÕES DAS TABELAS II e III: 
1. Terão direito a Cesta Básica de acordo com o previsto na Lei 3.275, de 21 de junho de 2013 os seguintes cargos: Agente de Combate às Endemias, Auxiliar de Farmácia, Técnico de 
Enfermagem (12x36) e Técnico em Próteses Odontológicas. 
2. Terão direito ao Vale Transporte de acordo com o previsto na Lei n° 3.142 de 22 de agosto de 2011 os seguintes cargos: Agente de Combate às Endemias e Auxiliar de Farmácia. 

3. Lei n° 3.476, de 24/06/2015, altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.117, de 25/05/2013, a qual estabelece: A interesse e a critério da Administração os Profissionais da Saúde podem 
ter jornadas de 6, 12, 14, 16, 20, 24, 30 ou 36 horas semanais. Os vencimentos serão pagos de forma proporcional a jornada atribuída. A redução da jornada só pode ocorrer mediante 

consentimento do servidor. 
TABELA IV – CARGOS DA EDUCAÇÃO, POR DISCIPLINA E ÁREA DE ATUAÇÃO

PEB II

DISCIPLINA /ÁREA DE ATUAÇÃO 
TOTAL DE VAGAS 

EXISTENTES (*) 

VENCIMENTO 
MENSAL E CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 
(a serem comprovados por ocasião da convocação, que antecede a 

nomeação) 

Disciplina de Biologia Cadastro Reserva 
R$ 2.123,94

(***) 
27h 

Licenciatura Plena e específica em Ciências Biológicas, ou Licenciatura 
Plena em Ciências, com habilitação em Biologia, ou Licenciatura Plena em 

História Natural 

Disciplina de Educação Física Cadastro Reserva 
R$ 2.123,94

(***) 27h 
Licenciatura Plena e específica em Educação Física e registro no órgão 

competente. 

Disciplina de Filosofia Cadastro Reserva 
R$ 1.268,98

(***) 15h 
Licenciatura Plena e específica em Filosofia 

Disciplina de Física Cadastro Reserva 
R$ 2.123,94 

(***) 27h 

Licenciatura Plena e específica em Física, ou Licenciatura Plena em 
Ciências, com habilitação em Física, ou Licenciatura Plena em Ciências 

Exatas, com habilitação em Física 

Disciplina de Historia Cadastro Reserva 
R$ 2.123,94 (***)

27h 
Licenciatura Plena e específica em História, ou Licenciatura Plena em 

Estudos Sociais, com habilitação em Historia 

Disciplina de Espanhol Cadastro Reserva 
R$ 1.268,98

(***) 
15h 

Licenciatura Plena e específica em Letras com no mínimo 160 horas de 
estudos em Espanhol ou Licenciatura Plena e específica em Espanhol 

Disciplina de Matemática Cadastro Reserva 
R$ 2.123,94

(***) 
27h 

Licenciatura Plena e específica em Matemática, Licenciatura em Ciências, 
com habilitação em Matemática, ou Licenciatura Plena em Ciências Exatas, 

com habilitação em Matemática 

Disciplina de Química Cadastro Reserva 
R$ 2.123,94 

(***) 27h 

Licenciatura Plena e específica em Química, ou Licenciatura Plena em 
Ciências, com habilitação em Química, ou Licenciatura Plena em Ciências 

Exatas, com habilitação em Química 

Disciplina de Educação Especial – Deficiência 
Auditiva 

Cadastro Reserva 
R$ 2.338,69 

(***) 30h 

Licenciatura Plena em Pedagogia e Especialização em Educação Especial, 
com capacitação na área de Deficiência Auditiva, com carga horária mínima 

de 180 horas 

Disciplina de Educação Especial – Deficiência 
Visual 

Cadastro Reserva 
R$ 2.338,69

(***) 
30h 

Licenciatura Plena em Pedagogia e Especialização em Educação Especial, 
com capacitação na área de Deficiência Visual, com carga horária mínima 

de 180 horas 
LEGENDA DA TABELA IV: 
(*) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para pessoas com deficiência. 
(**) Reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
(***) Incluso o abono pecuniário mensal no valor de R$ 200,00, estabelecido na Lei n° 3.276, de 21 de junho de 2013. 
OBSERVAÇÃO: 1. Os professores possuem carga horária mensal variável de acordo com as necessidades da Secretaria e disponibilidade de aulas atribuídas e seus vencimentos serão de 
acordo com essa carga mensal atribuída. 2. Terão direito a CESTA BÁSICA de acordo com o previsto na Lei 3.275, de 21 de junho de 2013, todos os cargos citados na Tabela IV, deste 
edital. 

Santana de Parnaíba oferece
vencimentos de até R$11.235

GGGGGRANDERANDERANDERANDERANDE SP SP SP SP SP|Atendimento até as 17h de 21 de março

SERVIÇO
Inscrições - www.institutomais.org.br
Editais - www.folhadirigida.com.br

Quadro de vagas

Aprovados no concurso
serão contratados pelo
regime estatutário, que
garante estabilidade

 Seguem abertas até as 17h
de 21 de março as inscrições
do concurso para a Prefeitura
de Santana de Parnaíba, na Re-
gião Metropolitana de São
Paulo. São 22 vagas imediatas,
além de cadastro, sendo três
para cargos de nível funda-
mental, quatro para o médio/
técnico e 15 para  superior.
Alguns cargos exigem registro
no conselho de classe, perfil
psicológico e título de especi-
alista, no caso de cargos mé-

dicos. Os vencimentos variam
de R$788,68 a R$11.235,76
para jornadas de 20 a 40 ho-
ras semanais.

Santana de Parnaíba está lo-
calizada a 42 km da capital.
Os candidatos devem se ins-
crever no site do Instituto
Mais, organizador do concur-
so. As taxas são de R$26 para
o nível fundamental, R$38
para o médio e médio/técni-
co e R$55 para o superior e
devem ser pagas por meio de
boleto bancário até as 20 ho-
ras do dia 22 de março. O con-
curso contará com prova ob-
jetiva, prevista para ser apli-
cada no dia 10 de abril. Have-
rá ainda prova de títulos para

cargos médicos e de professor
e prova prática para os cargos
de agente de serviços gerais,
auxiliar de desenvolvimento
infantil, monitor assistencial,
podador e técnico em próte-
ses odontológicas.

A contratação será feita de
acordo com o regime estatu-
tário, que garante estabilida-
de. Além das vagas inicias,
outras poderão ser preenchi-
das durante o prazo de valida-
de do concurso, que será de
dois anos, prorrogável uma
vez por igual período.

Até esta segunda-feira, 14 de
março, a Prefeitura de Avaré, no
interior, inscreve no concurso
público para 74 vagas iniciais,
além de cadastro. Do total, 50
são para cargos de nível funda-
mental, duas de nível técnico e
22 de nível superior. Alguns car-
gos ainda contam com requisi-
tos complementares, como re-
gistro no conselho de classe ou
experiência. No caso de agente
comunitário de saúde ainda é
necessário residir na região de

atuação. Os salários variam de
R$912,65 a R$6.332 para jorna-
das de 20 a 44 horas semanais.

Entre os cargos oferecidos es-
tão médico clínico geral (duas
vagas), farmacêutico (duas), téc-
nico de enfermagem (uma), en-
fermeiro intervencionista (uma),
professor adjunto (nove), diretor
de escola (cinco), supervisor de
ensino (uma), auxiliar de servi-
ços gerais (uma), condutor socor-
rista (duas), cozinheiro (10), en-
canador (uma), padeiro (uma) e
eletricista (uma).

Avaré fica a 263 km da capi-
tal, próxima a Botucatu. As ins-
crições podem ser realizadas até
14 de março, no site da Consesp,
organizadora da seleção. As ta-

xas são de R$15 para cargos de
nível fundamental, R$25 para
técnico e R$35 para superior. O
pagamento deverá ser efetuado
por meio de boleto bancário até
o dia 15 de março.

As provas objetivas estão pre-
vistas para 17 de abril, às 9h. As
contratações serão de acordo
com o regime estatutário. Além
das vagas iniciais outras pode-
rão ser preenchidas durante o
prazo de validade do concurso,
que será de dois anos, podendo
ser prorrogado uma vez pelo
mesmo período.

SERVIÇO
Inscrições - www.consesp.com.br
Edital - www.folhadirigida.com.br

Campo Limpo Paulista
inscreve até 18 de março

IIIIINTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR| Provas objetivas no dia 3 de abril

De acordo com
o cargo escolhido,
vencimentos iniciais
chegam a R$5.436

 A Prefeitura de Campo Lim-
po Paulista, no interior de São
Paulo, está com inscrições aber-
tas até 18 de março no concur-
so para 30 vagas imediatas, além
de cadastro de reserva, das quais
14 são para cargos de nível fun-
damental, cinco para médio e
11 para superior. Os vencimen-
tos inicias variam de R$1.016 a
R$5.436 para jornada de traba-

lho de 8 a 40 horas semanais.
Campo Limpo Paulista está a

53 km da capital, próxima a
Atibaia. As inscrições podem ser
realizadas no site da Viclam,
organizadora do concurso. As
taxas custam R$28 para nível
fundamental, R$38 para médio
e R$48 para superior. O valor
deve ser pago por meio de bole-
to bancário.

A prova objetiva está prevista
para 3 de abril. Haverá prova
prática para os cargos de moto-
rista, motorista de ambulância,
motorista de caminhão e veícu-
los leves, motorista de ônibus

escolar, mecânico e mecânico
de veículos pesados. Além des-
tes, haverá apenas a prova prá-
tica para os cargos de auxiliar de
serviços gerais I, auxiliar opera-
cional – merendeira, faxineiro,
pedreiro e trabalhador braçal.

As contratações serão de acor-
do com o regime estatutário. O
concurso terá validade de dois
anos e o processo seletivo de um,
podendo ser prorrogado uma
vez pelo mesmo período.

SERVIÇO
Inscrições -
www.viclam.websiteseguro.com
Edital -= www.folhadirigida.com.br

Mirassolândia inscreve
para todos os níveis até dia 31

IIIIINTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR| Fisioterapeuta, agente administrativo e outros cargos

Classificados
no concurso serão
contratados pelo
regime da CLT

Seguem abertas até 31 de
março as inscrições para o con-
curso público da Prefeitura de
Mirassolândia, no interior de
São Paulo. A seleção oferta 50
vagas imediatas, sendo 19 para
cargos de nível fundamental,
duas para nível médio, duas para
médio/técnico e 27 para supe-
rior. Alguns cargos exigem Car-
teira Nacional de Habilitação,
conhecimentos básicos de In-
formática, experiência anteri-
or comprovada e registro no
conselho de classe. Os venci-
mentos variam de R$820,21 a
R$3.484,60 para jornadas de 20
a 44 horas semanais.

O cargo em destaque é edu-
cador infantil, com oferta de seis
vagas, exigência de habilitação
específica de nível médio –
magistério, com formação na
área de educação infantil ou li-
cenciatura plena em pedagogia.
O vencimento é de R$865,04
para a jornada de 40 horas se-
manais. Ainda os cargos de en-
fermeiro (uma vaga), fisiotera-
peuta (uma), assistente social
(uma), monitor de creche
(uma), agente administrativo
(cadastro), digitador (duas),
professor de educação básica I
(cinco), psicólogo (cadastro),
entre cargos.

Mirassolândia está a 480
km da capital. As inscrições
podem ser feitas no site da
Concursos Faperp, organiza-
dora da seleção. As taxas cus-
tam R$30 para cargos de ní-

vel fundamental, R$50 para
médio e médio/técnico e
R$70 para superior.

A seleção terá prova objeti-
va para todos os cargos, prevista
para 17 de abril. Haverá ainda
exame prático para os cargos
de encanador, mecânico, me-
rendeiro, motorista, operador
de máquinas e pedreiro.

A contratação será feita de
acordo com o regime de Con-
solidação das Leis do Traba-
lho (CLT). Além das vagas ini-
cias, outras poderão ser pre-
enchidas durante o prazo de
validade do concurso, que
será de dois anos, podendo
ser prorrogado uma vez por
igual período.

SERVIÇO
Inscrições -
www.concursosfaperp.com.br
Editais - www.folhadirigida.com.br

Cargo Escolaridade e pré-requisitos Mínimos Vagas 
Carga Horária 

semanal 
Remuneração 

Inicial/Mensal R$ 

Auxiliar 
Operacional – Merendeira 

Ensino Fundamental Incompleto 1 40 1,016,00 

Auxiliar de Serviços Gerais I   
(Cemitério) 

Ensino Fundamental Incompleto 1 40 1,016,00 

Faxineiro Ensino  Fundamental Incompleto 1 40 1,016,00 

Pedreiro Ensino Fundamental Incompleto 1 40 1,016,00 

Trabalhador Braçal Ensino Fundamental Incompleto 1 40 1,016,00 

Inspetor de Alunos I Ensino Fundamental Completo 1 40 1,016,00 

Mecânico Ensino Fundamental Completo 1 40 1,016,00 

Mecânico de veículos 
Pesados 

Ensino Fundamental Completo 1 40 1,195,00 

Motorista Ensino Fundamental Completo, com CNH categoria “D” 1 40 1,016,00 

Motorista de Ambulância 
12x36 

Ensino Fundamental Completo, com CNH categoria “D” e Curso de primeiros 
socorros e demais exigências do cargo, conforme o Contran 

1 40 1,238,00 

Motorista de caminhão e 
veículos leves 

Ensino Fundamental Completo, com CNH categoria “D” e demais exigências do 
cargo, conforme o Contran 

1 40 1,238,00 

Motorista de Ônibus Escolar 
Ensino Fundamental Completo, com CNH categoria “D” e Curso para Coletivo e 

Transporte Escolar 
1 40 1,238,00 

Telefonista Ensino Fundamental Completo 1 30 1,016,00 

Vigia Ensino Fundamental Completo e Curso de Vigilância 1 40 1,016,00 

Auxiliar de Dentista Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar de Saúde Bucal 1 40 1,016,00 

Fiscal de Obras I 
Técnico em Edificações –Nível Médio – Cnh “B” com anotação no documento 

quanto ao exercício de atividade remunerada 
1 40 1,347,00 

Monitor de Ônibus Ensino Médio Completo 1 40 1,016,00 

Recepcionista da Saúde Ensino Médio Completo 1 40 1,016,00 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Ensino Técnico em Segurança do Trabalho 1 40 1,781,00 

Fonoaudiólogo Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no CREFONO. 1 30 1,781,00 

Médico Ambulatorial 
Cardiologista 16 horas 

Superior em Medicina em Cardiologia e registro no CRM 1 16 5,436,00 

Médico Ambulatorial Clínico 
Geral 16 horas 

Superior em Medicina e registro no CRM 1 16 5,436,00 

Médico Ambulatorial 
Ginecologista 16 horas 

Superior em Medicina em Ginecologia e registro no CRM 1 16 5,436,00 

Médico Ambulatorial 
Ginecologista 8 horas 

Superior em Medicina em Ginecologia e registro no CRM 1 8 3,085,00 

Médico Ambulatorial 
Infectologista 16 horas 

Ensino Superior em Medicina específico em Infectologia e registro no CRM. 1 16 5,436,00 

Médico Ambulatorial 
Pneumologista 16 horas 

Ensino Superior em Medicina específico em Pneumologia e registro no CRM. 1 16 5,436,00 

Médico Ambulatorial 
Psiquiatra 16 horas 

Ensino Superior em Medicina específico em Psiquiatria e registro no CRM. 1 16 5,436,00 

Médico Ambulatorial 
Pediatra 16 horas 

Superior em Medicina em Pediatria e registro no CRM 1 16 5,436,00 

Médico Ambulatorial 
Pediatra 08 horas 

Superior em Medicina em Pediatria e registro no CRM 
Cadastro de 

reserva 
8 3,085,00 

Professor de Educação 
Especial DM – 30 horas 

Superior Licenciatura plena, com habilitação especifica na área própria ou 
formação superior em área correspondente e complementação nos termos da 

legislação vigente 
1 30 2,523,00 

Professor Interpetre em 
Braile – 30 horas 

Superior Licenciatura plena, com habilitação especifica na área própria ou 
formação superior em área correspondente e complementação nos termos da 

legislação vigente 
1 30 2,523,00 

Quadro de vagas
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Das vagas, 395
são para a disciplina
de Ciências e 365
para Matemática

PPPPPREFEITURAREFEITURAREFEITURAREFEITURAREFEITURA     DEDEDEDEDE S S S S SÃOÃOÃOÃOÃO P P P P PAAAAAULULULULULOOOOO|Vencimentos iniciais de até R$3.300 para jornada integral

Magistério: 2.472 vagas até quarta, dia 16

 Até quarta-feira, dia 16, a
Secretaria Municipal de Edu-
cação de São Paulo (SME-SP)
recebe inscrições abertas em
seu concurso público para pro-
fessor de ensino fundamental
II e médio. A seleção conta
com uma oferta de 2.472 va-
gas iniciais, distribuídas entre
as disciplinas de Arte (467), Bi-
ologia (3), Ciências (395),
Educação Física (123), Espa-
nhol (3), Física (2), Geogra-
fia (499), História (71), Inglês
(453), Matemática (365), Por-
tuguês (87), Química (1) e So-
ciologia (3). Para concorrer é
necessário licenciatura plena
na área de atuação.

A remuneração inicial da
carreira é de R$2.475 para a
jornada de 30 horas semanais,
incluindo salário de
R$2.079,43 e o abono comple-
mentar de R$395,57, reajus-
tados em outubro.  Neste caso
o professor atua 25 horas de
aula e cinco de atividades. Já
para quem atua na jornada in-
tegral o inicial é de R$3.300,
incluindo salário de
R$2.772,60 e R$527,40 de
abono complementar. Os ser-
vidores ainda contam com au-
xílio refeição de R$13,46 por
dia, auxílio transporte e vale

alimentação de R$257,12.
As inscrições podem ser re-

alizadas no site da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), organi-
zadora da seleção. A taxa é de
R$46 e deve ser paga por meio
de boleto bancário, gerado no
ato da inscrição.

Publicidade
A seleção contará com pro-

va objetiva e discursiva para
todos os cargos, previstas para
serem aplicadas no dia 24 de
abril. Haverá ainda avaliação
de títulos para os candidatos
aprovados na prova discursi-
va. O planejamento da Prefei-
tura é de que o concurso seja
homologado até o início do
período eleitoral, em 2 de ju-
lho, para que os primeiros
aprovados iniciem suas ativi-
dades ainda no ano letivo de
2016.

As contratações serão de
acordo com o regime estatu-
tário. Além das vagas iniciais
outras poderão ser preenchi-
das durante o prazo de valida-
de da seleção, que será de um
ano, podendo ser prorrogada
uma vez pelo mesmo período.
Os novos contratados atuarão
em 546 Escolas Municipais de
Ensino Fundamental (EMEFs)
e oito Escolas Municipais de
Ensino Fundamental e Médio
(EMEFMs).

SERVIÇO
Inscrições - fgvprojetos.fgv.br/
concursos
Edital - www.folhadirigida.com.br

Professor de Ensino Fundamental II e Médio 

Requisitos de Escolaridade Nº de Cargos Vagos 

Disciplina Escolaridade/Pré-requisitos (a serem comprovados no ato da posse) 
Ampla 

Concorrência 

Portadores 
de 

Deficiência* 
NNA 

Arte 

- Licenciatura Plena em Educação Artística; ou - Licenciatura Plena em Artes em qualquer das linguagens: Artes 
Visuais, Artes Plásticas com ênfase em Design, Música/Educação Musical, Teatro, Artes Cênicas e Dança; ou - 
Programa Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Educação Artística” ou 
“Artes”. 

351 23 93 

Biologia 
- Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Biologia; ou - Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas/Biologia; ou - Licenciatura Plena em História Natural; ou- Programa Especial de Formação Pedagógica 
(Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Ciências Biológicas" ou “Biologia”. 

2 0 1 

Ciências 

- Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Biologia, ou em Química, ou em Matemática ou em Física; ou - 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas; ou - Licenciatura em Ciências da Natureza; ou - Licenciatura Plena em 
História Natural; ou - Programa Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Ciências 
Biológicas" ou “Biologia”. 

296 20 79 

Educação 
Física 

- Licenciatura Plena em Educação Física; ou - Programa Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97) 
na disciplina “Educação Física”, e - Registro Profissional no Conselho Regional de Educação Física/ CREF. 

92 6 25 

Espanhol 
- Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Espanhol; ou - Programa Especial de Formação Pedagógica 
(Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Espanhol”. 

2 0 1 

Física 
- Licenciatura Plena em Física; ou - Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Física; ou - -Programa 
Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Física”. 

2 0 0 

Geografia 
- Licenciatura Plena em Geografia; ou - Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em Geografia; ou - 
Programa Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Geografia”. 

374 25 100 

História 
- Licenciatura Plena em História; ou - Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em História; ou - 
Programa Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “História”. 

53 4 14 

Inglês 
- Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês; ou - Programa Especial de Formação Pedagógica 
(Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Inglês”. 

339 23 91 

Matemática 
- Licenciatura Plena em Matemática; ou - Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Matemática; ou - 
Programa Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Matemática”. 

274 18 73 

Português 
- Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Português; ou - Programa Especial de Formação Pedagógica 
(Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Português”. 

66 4 17 

Química 
- Licenciatura Plena em Química; ou - Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Química; ou 

- Programa Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Química”. 
1 0 0 

Sociologia 
- Licenciatura Plena em Sociologia; ou - Licenciatura Plena em Ciências Sociais; ou 

- Programa Especial de Formação Pedagógica (Resolução CNE nº 02/97) na disciplina “Sociologia”. 
2 0 1 

Legenda:  (*) Reserva de Cargos Vagos para Candidatos Portadores de Deficiência, em atendimento à Lei Municipal nº 13.398/2002.  (**) Reserva de Cargos Vagos para os 
Candidatos Negros, Negras ou Afrodescendentes, em atendimento à Lei nº 15.939, de 23 de dezembro de 2013, e Decreto n. 54.949, de 21 de março de 2014 

 

Quadro de vagas

01 É sabido que a educação, dever da família e do Estado, inspi-
rada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do edu-
cando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua quali-
ficação para o trabalho. Nessa mira, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional estabelece que o ensino será ministra-
do com base no seguinte princípio, dentre outros:

(a) singularidade de ideias e de concepções pedagógicas.
(b) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as prá-

ticas sociais
(c) igualdade de condições para o acesso, mas não de per-

manência na escola.
(d) progressiva estipulação e cobrança de preço ou tarifa pela

contraprestação do ensino público em estabelecimentos
oficiais.

02 Segundo as disposições da Lei 9.394/96, que estabele-
ce as diretrizes e bases da educação nacional, assinale a
alternativa correta acerca da organização da educação na-
cional.

(a) Os Municípios incumbir-se-ão de assumir o transporte es-
colar dos alunos da rede estadual.

(b) Os Estados incumbir-se-ão de baixar normas gerais sobre
cursos de graduação e pós-graduação.

(c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos
sistemas de ensino

(d) A União incumbir-se-á de definir, com os Municípios, for-
mas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as
quais devem assegurar a distribuição proporcional das res-
ponsabilidades, de acordo com a população a ser atendi-
da e os recursos financeiros disponíveis em cada uma
dessas esferas do Poder Público.

03 Para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
considera-se:

(a) criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e

Para ajudar na preparação dos candidatos ao
concurso de professor de ensino fundamental II e
médio da Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo, FOLHA DIRIGIDA publica testes de Legis-
lação Federal de Ensino, preparados pela equipe
de professores do Cursão Santa Rita.

Legislação Federal de Ensino

Provas objetivas estão previstas para 24 de abril. Até lá, intensifique os estudos com
base no programa oficial de estudo. Veja teste elaborado por especialista em concursoFicha de Exercícios

Veja questões sobre Legislação Federal de Ensino
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade

(b) criança a pessoa até doze anos de idade completos, e ado-
lescente aquela entre treze e dezoito anos de idade.

(c) criança a pessoa até treze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre treze e dezessete anos de idade.

(d) criança a pessoa até quatorze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre quatorze e dezoito anos de idade.

04 Um tema polêmico do debate que antecedeu a aprovação
das novas diretrizes curriculares do curso de Pedagogia diz
respeito à formação de profissionais de educação para ad-
ministração, planejamento, inspeção, supervisão e orien-
tação educacional para a educação básica, de que trata o
artigo 64 da LDB 9394/96. A este respeito é correto afir-
mar que:

(a) o curso de Pedagogia não forma mais os profissionais de
que trata o artigo 64 da LDB, pois as novas diretrizes extin-
guiram todas as habilitações anteriormente existentes.

(b) as novas diretrizes asseguram a formação desses profissi-
onais, nos termos dos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e
3/2006 que deram origem à Resolução CNE/CP N° 1, de
15 de maio de 2006.

(c) a partir das novas diretrizes do curso de Pedagogia, a for-
mação dos profissionais de que trata o art. 64 da LDB será
realizada somente em cursos de pós-graduação, especial-
mente estruturados para este fim e abertos a todos os li-
cenciados.

(d) Os cursos de pós-graduação destinados à formação de ges-
tores escolares deverão ser submetidos à provação do MEC,
nos termos do parágrafo único do art. 67 da Lei n° 9.394/
96

05 Acerca dos direitos da criança e do adolescente, considere
as afirmações abaixo.

I.     Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental
deverão comunicar ao Conselho Tutelar os casos de: (i) maus-
tratos envolvendo seus alunos; (ii) reiteração de faltas in-
justificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos
escolares; (iii) elevados níveis de repetência.

II.    Para garantir o direito à educação, o Estatuto da Criança e
do Adolescente prevê, entre outras medidas, o atendimen-
to em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos
de idade.

Está correto o que se afirma em
(a) nenhuma (b) somente I.
(c) somente II. (d) I e II.

06 Do Título l — Da Educação, da Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional tem-se que “A educação
abrange os processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas mani-
festações culturais”. (Ar tigo 1°; LDBEN/96). Desse
modo, o ordenamento legislador da Educação Nacional
ratifica que a Educação Escolar deverá vincular-se.
Escolha a alternativa que complete a lacuna de manei-
ra fidedigna ao proposto no ar tigo supramencionado.

(a) Ao mundo do trabalho e à prática social
(b) De maneira estrita às tendências macro sistêmicas.
(c) Às demandas de mercado.
(d) Às tendências sociais e econômicas.
(e) Aos objetivos nacionais e internacionais.

07 O direito à Educação está previsto na Lei 8.069 de 1990
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Nesse con-
texto, crianças e adolescentes têm o direito resguardado,
consequentemente certos aspectos serão considerados vi-
sando o cumprimento do direito anunciado. Portanto, de
acordo com o caput do ar tigo 53 do ECA, o direito à Edu-
cação relaciona-se:

I.     Preparo para o exercício da cidadania.
II.    Qualificação para o trabalho.
III.   Pleno desenvolvimento da pessoa.
IV.  Colocação no mercado de trabalho.
V.    Domínio do saber científico.
VI.  Deveres do cidadão.

Estão corretos apenas os itens:
(a) III, IV, VI. (b) V, VI.
(c) II, III, V. (d) I, II, III
(e) II, III.

08 Em consonância ao Artigo 4° da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN/96) o Estado deverá ga-
rantir a educação escolar pública. Para tanto, publica-se
que o referido dever será efetivado sob o cumprimento de
certas garantias, dentre elas:

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos
17 (dezesset(e) anos de idade.

II.    Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 (seis) aos 14

(quatorz(e) anos de idade.
III.   Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio

para todos os que não os concluíram na idade própria.
IV. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco)

anos de idade.
V. Educação infantil gratuita às crianças de até 6 (seis) anos

de idade.
VI. Atendimento educacional especializado gratuito aos edu-

candos com deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades ou superdotação, transversal
a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente
na rede regular de ensino.

Estão corretas apenas as afirmativas:
(a) II, IV, V. (b) I, III, IV, VI
(c) IV, V, VI. (d) I, III, V.
(e) III, IV, VI.

09 Assinale o que se constitui verdadeiro à Educação Esco-
lar, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN196).

(a) A educação escolar é equivalente ao que se entende por
educação básica.

(b) Educação escolar compreende os níveis de ensino funda-
mental e médio.

(c) Educação escolar refere-se aos níveis de ensino infantil e
fundamental.

(d) Os níveis infantil, fundamental, médio e superior compõem
a educação escolar

(e) A educação escolar não inclui a educação superior.

10 O § 4° do Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDBEN/96) publica que “o ensino da
História do Brasil levará em conta as contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo bra-
sileiro, especialmente das “.

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase.
(a) Matrizes europeia, oriental e indígena.
(b) Matrizes indígena, africana e europeia
(c) Matrizes oriental, africana e indígena.
(d) Matrizes oriental e europeia.
(e) Matrizes e culturas advindas da África.

Gabarito
1 A|2 C|3 A|4 D|5 A|6 A|7 D|8 B|9 D|10 B|

MAGISTÉRIO
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FOLHA DIRIGIDA - COM A IN-
CONSTITUCIONALIDADE CONSIDERA-
DA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA PARAÍBA, AS COTAS
ESTÃO EM RISCO?
Sérgio Camargo - Vivemos um

Em 18 de janeiro deste
ano, um juiz do Tribunal
Regional do Trabalho da

Paraíba (TRT-PB) declarou
inconstitucional a aplicação da
lei de cotas raciais em concur-
sos públicos, que reserva 20%
das vagas a candidatos que se
autodefinem negros ou pardos,
em julgamento referente a uma
seleção do Banco do Brasil
(BB). Assunto sempre polêmi-
co, o sistema de cotas gera
debates que trazem à tona esse
direito dos afrodescendentes.

Sérgio Camargo, advogado
especialista em concursos
públicos, afirma que a lei
deveria ter algumas correções,
que a tornariam mais justa e
adequada à coletividade
brasileira. “Dentro de uma
sociedade tão miscigenada
como a nossa, a autodeclaração
é muito subjetiva. A norma de
cotas não pode se eternizar.
Além disso, trata-se muito
mais de uma medida corretiva
das falhas da administração
pública do que de reintegração
social”, afirma.

Membro da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
autor de livros sobre Direito
Público e professor de Direito
Administrativo na Escola da
Magistratura do Estado do Rio
de Janeiro (Emerj), Sérgio fala
também sobre as políticas de
defesa das minorias e das
postagens preconceituosas nas
redes sociais, além da sua
candidatura a desembargador
do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJ-RJ).

PAULO CHICO E DIEGO AMORIM
paulochico@folhadirigida.com.br

diego.amorim@folhadirigida.com.br

Cota racial
em xeque

Especialista
recomenda
correções na lei

Sérgio Camargo: “Dentro de
uma sociedade tão miscigenada
como a nossa, a autodeclaração é
muito subjetiva”
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momento de grande repercus-
são a cerca das cotas. O assun-
to é levado ao país, em tribu-
nais de justiça e órgãos espe-
ciais, como, por exemplo, aqui
no Rio, na relatoria do desem-
bargador Nagib Slaibi Filho,
que declarou inconstitucional
a lei do município sobre o sis-
tema de cotas. Havia um vício
formal devido à propositura da
criação dessa lei, que veio de
um membro do Poder Legisla-
tivo, quando na verdade deveria
vir da chefia do Executivo. E
uma outra questão mais prá-
tica e mais próxima dos con-
curseiros refere-se ao elemen-
to material. No seu voto, o de-
sembergador citou também a
falta de critério objetivo para
se estabelecer o reequilíbrio
isonômico às etnias afrodescen-
dentes. Qual seria o critério? O
Brasil foi um dos últimos paí-
ses escravocratas do mundo, li-
bertando apenas no final do
século XIX, em 1988, enquan-
to os Estados Unidos tomaram
essa decisão em 1786, mais de
um século antes.

O QUE VALE, ATÉ ENTÃO, É A AU-
TODECLARAÇÃO. CORRETO?
Essa é a grande questão. As nor-
mas, ou seja, os editais, geral-
mente estabelecem que os can-
didatos se autodeclarem como
pardos ou negros. E dentro de
uma sociedade tão miscigena-
da, a autodeclaração, realmen-
te, fica muito subjetiva. Entra-
ria a questão da boa fé, algo
muito complexo. E muitas pes-
soas encontram no sistema de
cotas um fácil alcance da car-
reira pública que almejam, e aí
se autodeclaram negros. Um
exemplo aconteceu recente-
mente, quando uma pessoa es-
teve em meu escritório para fa-
zer uma consulta, questionan-

do uma candidata que teria se de-
clarado negra e, com isso, ficado à
sua frente na classificação do con-
curso. No entanto, ao ver uma fo-
tografia em uma rede social, pude
perceber que ela tinha a pele bem
clara, os cabelos em tom averme-
lhado natural e sardas no rosto.

É ESTRANHO, MAS NÃO IMPEDE QUE
ELA TENHA UM ANTEPASSADO NE-
GRO...
Pois é, trata-se de uma situação
estranha e controversa. Mas não
afasta a possibilidade dela ser bis-
neta de um quilombola, por exem-
plo. E essa é a falha normativa que
deixa o cidadão apenas com a ques-
tão do bom senso.

O QUE O SENHOR ACHA QUE PODE
VIR A MUDAR, E QUAL A SUGESTÃO
PARA ISSO?
A norma de cotas deveria ter um
prazo, ela não pode se eternizar.
Várias culturas da sociedade huma-
na tiveram grandes problemas du-
rante a sua progressão social, como
por exemplo os japoneses e os chi-

neses, e não foram beneficiados
com um sistema de cotas de rein-
serção social. O Japão foi ataca-
do com duas bombas nucleares
e nem por isso tornou-se um país
menos desenvolvido, muito pelo
contrário. O Brasil adota esse sis-
tema de cotas muito mais por
uma falha da gestão pública e pela
possibilidade de criar condições
para que essas pessoas sejam
reinseridas na sociedade, princi-
palmente em relação aos porta-
dores de necessidades especiais.

É UMA MEDIDA CORRETIVA ENTÃO?
Justamente. É muito mais corre-
tiva das falhas da administração
pública do que propriamente dita
de reintegração social, principal-
mente quando se pautar na etnia
afrodescendente, pois o brasileiro
é muito miscigenado. Como
qualquer política pública, essa
deve ter um prazo final. É uma
regra de isonomia, ou seja, de
equilíbrio da igualdade, que deve
ter um tempo finito de estabele-
cimento. E deve-se ter um crité-
rio... é até a terceira geração? Vai
ter que comprovar a descendên-
cia de um quilombola? Qual é a
relação com a etina africana? É
uma mera autodeclaração? Ou a
coloração parda ou negra da sua
pele basta? A falta de objetividade
da lei deixou muito a desejar.
Apresenta-se como uma forma
desesperada do lesgislador para
que a administração regularize as
políticas sociais.

O SENHOR ACHA QUE OS FATORES
SOCIOECONÔMICOS DEVERIAM SER
ANALISADOS?
Sim. Deveria haver também um
critério objetivo nesse sentido.
Muitas pessoas se valem das co-
tas, mas já são de uma segunda
geração de classe média. Em alguns
casos já houve um reequilíbrio por
mérito próprio. A política pública
de cotas deve-se espelhar exclusi-
vamente na etnia que foi desequi-
librada na sua evolução socioeco-

nômica ou deve considerar a capa-
cidade que o indivíduo teve de se
reequilibrar na sociedade? A ideia
de isonomia é ressocializar a et-
nia negra. Deve ter algum vínculo
com a falta de potencial econômico
também. Ao meu ver, os aspectos
econômicos e sociais deveriam ser
avaliados, como por exemplo o
imposto de renda.

AINDA É MUITO PRESENTE A DIS-
CUSSÃO A RESPEITO DAS COTAS,
PRINCIPALMENTE EM REDES SOCI-
AIS. O QUE O SENHOR ACHA DO
ARGUMENTO DE QUE A POLÍTICA DE
COTAS, POR PRINCÍPIO, QUEBRA A
QUESTÃO DA IGUALDADE NOS CON-
CURSOS?
Há uma individualização muito
grande do interesse social. E isso
não pode acontecer. Creio que haja
realmente uma dívida humana
com a etnia africana, pelo longo
período de exploração desse povo.
Mas há de se ter um critério mais
específico. As cotas são uma ideia
muito boa, mas devem sofrer al-
terações, para darem respostas à
sociedade. Por conta dessa reação
judicial à má técnica legislativa,
o legislador será obrigado a rever
o sistema de cotas em uma outra
moldagem ou apenas superá-lo.

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA-
SIL SE POSICIONA NESSA QUESTÃO?
Até onde tenho conhecimento, a
OAB nunca se mostrou contrária
às normas. Inclusive, uma das
comissões permanentes e obriga-
tórias é a de Direitos Humanos,
não só no âmbito federal, mas em
todos os estados. Trata-se de uma
tentativa de melhora da condição
daquela camada social que, ao
longo do desenvolvimento do
nosso país, teve algum tipo de
perda, criando as subcidadanias.
E esse cenário reflete na proble-
mática que vivemos hoje em dia:
a falta de políticas públicas para
as minorias. E como houve essa
falha, surgiu a necessidade das
cotas. E a etnia negra sofre com

isso há séculos. Tanto que se ob-
serva um número cada vez mai-
or, mas ainda bastante diminu-
to, de afrodescendentes ocupan-
do os altos escalões da adminis-
tração pública ou dos setores pri-
vados de grande destaque.

NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS,
ESSE PERFIL JÁ MUDOU. PODE-SE
PERCEBER UMA PRESENÇA BEM
MAIOR DE ALUNOS NEGROS NAS
SALAS DE AULA, ONDE ANTES ELES
ERAM RARÍSSIMOS. NO CASO DOS
CONCURSOS, JÁ FOI FEITO UM ES-
TUDO A CERCA DISSO, DOS AFRO-
DESCENDENTES QUE INGRESSA-
RAM NA CARREIRA PÚBLICA?
Ainda não, essa mudança é mui-
to recente. A política fará dois
anos. Obviamente que deve ter
tido um efeito benéfico de inse-
rir o maior número de pessoas.
Mas, com certeza, a falta de re-
gulamentação para o concurso
público é uma grande falha legis-
lativa brasileira. Serviria como um
parâmetro para ter por base ou-
tras situações, como por exemplo
o sistema de cotas, que acaba
sendo normatizado de maneira
independente dentro de uma re-
gra que não existe, que é a dos
concursos públicos.

O BRASIL É UM EXEMPLO TRISTE DE
INTOLERÂNCIA À DIVERSIDADE. APE-
SAR DE SERMOS MUITO PERMISSI-
VOS, O PAÍS TEM NÚMEROS ASSOM-
BROSOS DE CASOS DE AGRESSÕES
A HOMOSSEXUAIS, TRAVESTIS, NE-
GROS E PRATICANTES DE ALGUMAS
RELIGIÕES. DIANTE DISSO, DESSA
MAZELA, A EDUCAÇÃO PARA CON-
VIVER COM O DIFERENTE DEVERIA
VIR DESDE OS PRIMEIROS ANOS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA?
Deveríamos ter uma política pú-
blica mais voltada para a tolerân-
cia. Acontece que estamos dian-
te de um corpo legislativo que
tem uma inserção de determina-
dos setores da sociedade que sim-
plesmente afastam qualquer pos-
sibilidade de efetiva adoção de
políticas públicas voltadas à to-
lerância. O Congresso Nacional
tem uma bancada muito conser-
vadora. O Estado do Rio de Janeiro
é uma exceção, pois aqui havia
órgãos de diversidade sexual, tan-
to no governo estadual quanto na
prefeitura. A Superintendência de
Direitos Individuais, Coletivos e
Difusos, órgão do estado, acabou
sendo extinta na virada do ano,
com a entrada do novo secretá-
rio na pasta de Direito Humanos
e Assistência Social.




