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Câmara de Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, já inscreve no concurso para
auxiliar de apoio administrativo, que exige nível médio e proporciona remuneração inicial de R$2.584.
Oportunidades também para cargos de 1º e 2º graus. Vencimentos iniciais de até R$6.708. PÁGINA 8

Para orientação dos inscritos no concurso público para técnico do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP),
veja novo teste especial com gabaritos comentados por especialista. Provas previstas para 12 de fevereiro de 2017. PÁGINA 4

TRE-SP: veja novo teste especial

GRANDE SÃO PAULO:
INSCRIÇÃO PARA 2º GRAU.

R$2.584 MENSAIS
CONCURSO PARA MOGI DAS CRUZES

Prefeitura de Mauá, na Grande São Paulo, inscreve até o dia 24 de novembro no concurso para 179 vagas imediatas,
mais cadastro de reserva de pessoal, nos cargos de professor I e II. Vencimentos iniciais de até R$3.476 mensais. PÁGINA 14

Mauá-SP: 179 vagas para
professor. Até R$3.479 mensais

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), empresa com sede na capital de São Paulo, prepara novo
concurso público para cargos de todos os níveis de escolaridade. Vencimentos iniciais de até R$5.218 mensais. PÁGINA 12

CPTM: novo concurso para 2º grau

Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) divulgou edital de concurso para 2.293 vagas de soldado (ambos os sexos). Inscrições
começam no dia 16 de novembro. Interessados devem ter escolaridade do nível médio. Veja programa e novo teste especial. PÁGINA 11

POLÍCIA MILITAR-SP:
SAIU CONCURSO PARA
2.293 VAGAS. 2º GRAU

VENCIMENTOS INICIAIS DE R$2.992

Edital para
1.679 vagas em
dezembro
Secretaria de Administração Peni-
tenciáira de SP quer divulgar no pró-
ximo mês edital para cargos de 2º
e 3º graus.

Abin quer
abrir concurso:
2º e 3º graus
Agência Brasileira de Inteligência
(Abin) informou que vai apresen-
tar novo pedido de concurso para
o Ministério do Planejamento.
Vagas serão para cargos de 2º e
3º graus. 

Prefeituras-SP: inscrições para
1º, 2º e 3º graus. Até R$9.026
Prefeituras de Campos do Jordão, Santa Bárbara D’Oeste, Pratânia, São Sebastião, Ibaté,
Franca e Ubatuba, no interior e litoral, realizam concurso para todos os níveis. Nesta edição

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM), com sede na capital,
inscreve até o dia 2 de dezembro no concurso público para escrevente técnico judiciário,
de nível médio, que proporciona vencimentos iniciais de R$4.473. Página 7

São Paulo: inscrições para
escrevente. 2º grau. R$4.473
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Governo
incoerente
“Precisamos tomar conta das
fronteiras.” O óbvio foi dispara-
do pelo ministro da Justiça, Ale-
xandre de Moraes, preocupado
com a atuação do crime organi-
zado naquelas regiões, o que con-
tribui para aumentar a violência
em todo o país. No entanto, esse
discurso não bate com as ações
do governo federal no campo da
segurança pública. Página 6
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Nível médio: concurso em pauta na Receita
DDDDDESESESESESTTTTTAAAAAQUEQUEQUEQUEQUE     | Cargo de assistente técnico-administrativo tem como atratuvos a remuneração de R$3.756 e a estabilidade

Receita também
quer abrir concurso
para cargos
de nível superior

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e in-
terpretação de textos. 2. Or tografia oficial. 3.
Acentuação gráfica. 4. Emprego das classes de
palavras. 5. Emprego do sinal indicativo de cra-
se. 6. Sintaxe da oração e do período. 7. Pontu-
ação. 8. Concordância nominal e verbal. 9. Re-
gência nominal e verbal. 10. Significação das
palavras. 11. Redação Oficial: Manual de Reda-
ção da Presidência da República. 12. Redação
de correspondências oficiais: documentos ofici-
ais utilizados pelas instituições públicas brasi-
leiras.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Matemá-
tica: 1. Numeração; 2. Números naturais: múlti-
plos, divisores, divisibilidade e restos; 3. M.D.C.
e M.M.C.; 4. Números fracionários e Operações
com frações; 5. Números Decimais e Dízimas Pe-
riódicas; 6. Sistemas de Unidade, Notação Cien-
tífica e Bases não Decimais; 7. Razões e Propor-
ções; 8. Escalas; 9. Divisão Proporcional; 10. Regra
de Três Simples ou Composta; 11. Porcentagem;
12. Teoria dos Conjuntos: Conjuntos Numéricos;
Relações, Funções de Primeiro e Segundo Grau;
13. Noções de Probabilidade e Estatística Descri-
tiva; 14. Noções de Lógica; 15. Matemática Fi-
nanceira; 16. Aplicações e Operações com Ine-
quações; 17. Sequências e Progressões Aritméti-
cas e Geométricas; 18. Operações com Matri-
zes, Logaritmos, Raízes e Radicais, Fatoração Al-
gébrica; 19. Raciocínio Lógico: Estruturas lógi-
cas, Lógica de argumentação: analogias, inferên-
cias, deduções e conclusões, Lógica sentencial
(ou proposicional), Proposições simples e com-
postas, Tabelas-verdade, Equivalências, Diagramas
lógicos, Lógica de primeira ordem, Princípios de
contagem e probabilidade, Operações com con-
juntos, Raciocínio lógico envolvendo problemas arit-
méticos, geométricos e matriciais.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1. Conhe-
cimentos básicos de linguagens de programação
relativos a Lógica e Estrutura de programação.
2. Conceitos básicos de Datamining e Datawa-
rehouse. 3. Conceitos básicos de armazenamen-
to de dados. Banco de Dados Relacional. 4. Con-
ceitos básicos sobre a arquitetura e administra-
ção de Banco de Dados. 5. Conhecimentos bási-
cos de ambiente de servidores: Estrutura de ser-
vidores físicos e vir tualizados. 6. Conceito de
Computação em Nuvem (Cloud Computing). 7.
Conceitos e modos de utilização de aplicativos
para edição de textos, planilhas e apresentações.
8. Conceitos e modos de utilização de ferramen-
tas e aplicativos de navegação na Internet, cor-
reio eletrônico, redes sociais, grupos de discus-
são e de busca. 9. Conceitos básicos sobre ame-
aças e segurança da informação.

ATUALIDADES: 1. Diversidade cultural, confli-
tos e vida em sociedade. 1.1. Movimentos cultu-
rais no mundo ocidental e seus impactos na vida
política e social. 1.2 O debate sobre a legaliza-
ção das drogas e seu impacto sobre as políticas
públicas e sobre a sociedade. 1.3 Tecnologia e
educação. 2. Formas de organização social, mo-
vimentos sociais, pensamento político e ação do

Estado. 2.1. Movimentos sociais na era da inter-
net. 2.2 Conselhos de políticas públicas. 2.3.
Instrumentos de participação e controle social.
3. Transformações das estruturas produtivas e
influência da economia na sociedade global. 3.1.
A globalização e as novas tecnologias de teleco-
municação e suas consequências econômicas,
políticas e sociais. 3.2. Poder econômico e res-
ponsabilidade social. 3.2.1 Norma Brasileira de
Diretrizes sobre Responsabilidade Social - ABNT
NBR ISO 26000 : 2010. 3.3 Educação e traba-
lho. 4. Desenvolvimento Sustentável e Adminis-
tração Pública. 4.1. Origem e evolução do con-
ceito de Desenvolvimento sustentável. 4.2. Ques-
tões ambientais contemporâneas: mudança cli-
mática, efeito estufa, chuva ácida, biodiversida-
de. 4.3. A nova ordem ambiental internacional –
Rio/92, Agenda 21, Rio + 20. 4.4. O serviço
público e os desafios da sustentabilidade: Agen-
da Ambiental da Administração Pública; Contra-
tações Sustentáveis, Plano de Logística Susten-
tável.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
GESTÃO DE PESSOAS E DO ATENDIMENTO AO
PÚBLICO. 1. Desafios da Ouvidoria Pública no
Brasil. 2. Carta de Serviços ao Cidadão. Decreto
nº 6.932/2009. 3. Lei de Acesso a Informação -
Lei 12.527/2011. 4. Aprendizagem e Compor-
tamentos Organizacionais. 5. Comunicação Efi-
caz. 6. Motivação. 7. Formação e Desenvolvi-
mento de Equipes. 8. Administração de Confli-
tos e Gestão da Mudança. Clima e Cultura Orga-
nizacionais.

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA: 1. Ética e moral. 2. Ética, princípios e
valores. 3. Ética e democracia: exercício da ci-
dadania. 4. Ética e função pública. 5. Ética no
Setor Público. 5.1. Decreto nº 1.171/1994 (Có-
digo de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal) 5.2. Resoluções 1 a
10 da Comissão de Ética Pública da Presidência
da República.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA. 1.
Conceito de Administração Pública. 2. Princípios
da Administração Pública. 3. Hierarquia. Poder
Hierárquico e suas Manifestações. 4. Poderes
do Estado. 5. Formação e Organização da Admi-
nistração Pública Brasileira. Concentração. Des-
concentração e Descentralização. 6. Decreto-Lei
nº 200/1967. 7. O Brasil e sua Administração
Pública: Da República velha aos dias atuais. Nas-
cimento e Afirmação da República Brasileira. As-
pectos Fundamentais na Formação do Estado Bra-
sileiro. Teorias das Formas e dos Sistemas de
Governo. 8. Análise Crítica aos Modelos de Ges-
tão Pública: patrimonialista, burocrático e gerencial.
9. Controle Interno e Externo da Administração
Pública. Lei nº 8.443/92. 10. Medidas Organi-
zacionais para o Aprimoramento da Administra-
ção Pública Federal. Manual de Orientação para
Arranjo Institucional de Órgãos e Entidades da
Administração Pública Federal. 11. Manual Téc-
nico de Orçamento- MTO-2014. 12. Processo Ad-
ministrativo em Âmbito Federal.

REGIME JURÍDICO DOS AGENTES PÚBLICOS.
1. Normas Constitucionais Pertinentes aos Ser-
vidores Públicos. 2. Direitos, Deveres e Proibi-
ções do Servidor Público e seu Regime Discipli-
nar. 3. Formas de Provimento e Vacância do Car-
go Público. 4. Seguridade Social do Servidor. 5.
Lei nº 8.429/1992: Disposições Gerais, Atos de
Improbidade Administrativa. 6. Decreto nº 7.203/
2010. 7. Decreto-Lei nº 2.848/1940: Ar tigos
153; 296; 311-A/337-A e 359-A/359-H.

Para aqueles que pretendem concorrer a uma vaga
de assistente técnico-administrativo da Receita Fe-
deral (nívelmédio) e já pretende sair na frente nos
estudos, FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o progra-
ma da última seleção.

Segundo especialistas na área, o conteúdo é a
melhor referência e não deverá sofrer alterações
significativas. Então, não perca tempo e comece logo
a sua preparação!

Assistente técnico-administrativo: programa anterior é referência de estudo

Quem tem pelo menos o en-
sino médio completo deverá
contar com uma grande oportu-
nidade de ingressar no serviço
público federal, com previsão de
estabilidade e garantia de boa
remuneração, já no ano que vem.
É que está prevista na proposta
de orçamento da União para 2017
a realização de concurso para a
Receita Federal, incluindo o car-
go de assistente técnico-adminis-
trativo, de nível médio, com gan-
hos mensais de R$3.756,82.

Esse valor é composto pelo
vencimento básico, acrescido
de gratificação de desempenho
e do auxílio-alimentação, de
R$458, e corresponde à remu-
neração no início da carreira. No
topo da carreira e com a gratifi-
cação integral, o valor chega a
R$4.746,11. Já a estabilidade
proporcionada pelo cargo se
deve à contratação via regime
estatutário.

Segundo consta no orçamen-
to, serão oferecidas ao todo 400
vagas no concurso da Receita. O
documento não informa a dis-
tribuição por cargo, mas se for
considerada a média dos pedi-
dos de autorização de concurso
apresentados este ano, serão 174
vagas para assistente (veja info-
gráfico). As chances poderão ser
distribuídas por todo o país.

Mas para conquistar uma de-
las, é necessário iniciar os estu-
dos o quanto antes. Isso porque
os concursos para o cargo cos-
tumam atrair um grande número
de concorrentes. Na última se-
leção, aberta em 2014, foram
263.770 inscritos para 1.026
vagas, uma média de 257 can-
didatos por vaga. Mas com a
oferta menor de vagas e também
de outros concursos, a disputa
deverá ser ainda mais acirrada.

EM 2014, PROVAS FORAM
SOBRE OITO DISCIPLINAS

Diretora do curso preparató-
rio Central de Concursos, a es-
pecialista Adelaide de Matos in-
dica o caminho. “Estudem,
aprendam, fixem o conteúdo
através de exercícios. Não existe
disciplina difícil, existe discipli-
na que não foi estudada”, afirma.

E a principal orientação é es-
tudar com base no concurso
mais recente. Na seleção de
2014 para assistente, as provas
objetivas, que costumam ser a

única etapa dos concursos para
o cargo, foram sobre Língua
Portuguesa; Matemática e Raci-
ocínio Lógico; Conhecimentos
de Informática; Atualidades;
Gestão de Pessoas e do Atendi-
mento ao Público; Ética do Ser-
vidor na Administração Públi-
ca; Administração Pública Bra-
sileira; e Regime Jurídico dos
Agentes Públicos.

Pelo que consta na proposta
de orçamento, o concurso será
ainda para analista técnico-ad-
ministrativo, analista-tributário
e auditor-fiscal, todos de nível
superior, com iniciais de
R$4.969,02, R$9.714,42 e
R$16.201,64, respectivamente.

Mesmo estando previsto na
proposta orçamentária, o con-
curso precisa ser autorizado pelo
Ministério do Planejamento,

após solicitação formal do Mi-
nistério da Fazenda, ao qual a
Receita é subordinada.

E apesar do governo federal
viver um momento de conten-
ção de despesas, tendo inclusi-
ve anunciado a suspensão dos
concursos, inicialmente até o
fim do ano que vem, a efetiva re-
alização do concurso da Recei-
ta é justificada pela a grande
carência de pessoal, que é de
mais de 5 mil servidores na área
administrativa do órgão.

Errata - Na edição 1592, publi-
camos o programa de um outro
concurso no lugar da seleção ante-
rior para a Receita Federal. Pedimos
desculpas aos nossos leitores.

SERVIÇO
Provas anteriores:
www.folhadirigida.com.br

IBGE: concursos para 82.500 vagas
TTTTTEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOSEMPORÁRIOS     | Concursos para viabilizar censo estão no orçamento do governo federal para 2017

Quem tiver nível
médio no próximo
ano contará com
19.086 oportunidades

Jovens que buscam o primei-
ro emprego encontrarão, no ano
que vem, boas oportunidades no
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Trata-se do

concurso para 82.500 vagas tem-
porárias, que já está previsto no
orçamento do governo federal
para 2017, e é desejo do presiden-
te do órgão, Paulo Rabello de Cas-
tro, para que o Censo Agropecu-
ário volte a ser realizado (não
acontece desde 2006).

Para quem possui o ensino
médio completo são previstas, no
total, 19.086 vagas, que deverão

ser divididas em dois editais (um
com 1.186 chances e outro com
17.900). O diploma do antigo 2º
grau precisará ser apresentado
apenas no ato da contratação, pro-
vavelmente no fim do próximo
ano. Os cargos de nível médio
são os de agentes censitários ad-
ministrativo, com 700 vagas e
ganhos de R$2.018, e regional
(exige também habilitação do

tipo B), com R$3.458. Essas fun-
ções seriam contempladas, ini-
cialmente, num primeiro edital.

Estão previstas no orçamento
também 5.500 vagas de agente
censitário municipal e 12.400 de
agente censitário supervisor, am-
bos de nível médio. Tais chances,
inicialmente, seriam oferecidas
num segundo edital. Os cargos
proporcionam ganhos de cerca de
R$2 mil, e os contratos costumam
ter duração de ano, com possibi-
lidade de prorrogação, até três.
Além da experiência de trabalhar
no IBGE, importante para quem
está no primeiro emprego, os fun-
cionários temporários têm direito
a férias remuneradas e 13º salá-
rio, além de auxílio-alimentação
de R$458, já somado nas remu-
nerações mencionadas.

Recenseador - Outra função
que costuma atrair muitos can-
didatos e que pode ser excelente
oportunidade no cenário de de-
semprego no país é a de recen-
seador, para quem tem o ensino
fundamental completo. Estão
previstas no orçamento do gover-
no federal 62.400 vagas para esse
cargo, cuja remuneração varia de
acordo com o número de pesso-
as e domicílios pesquisados, po-
dendo chegar a cerca de R$3 mil.

Estão previstas ainda vagas em
outros cargos. Confira no infográ-
fico desta página todos os cargos
e vagas previstos. A arte tem por
base também a divisão de editais
feita pelo IBGE no ano passado,
quando teve o aval para fazer esse
concurso, chegando a divulgar o
primeiro edital, com 1.409 vagas.

A seleção, porém, foi cancelada
e as demais chances nem chega-
ram a ser abertas pois o governo
federal cancelou o Censo Agrope-
cuário para aquele ano. À época,
a Fundação Cesgranrio estava à
frente do concurso.

O IBGE confirmou o desejo
de realizar o censo no ano que
vem, mas disse que ainda
aguarda a aprovação do orça-
mento pelo Congresso Nacio-
nal. Se isso acontecer, o IBGE
ainda dependerá do aval do Mi-
nistério do Planejamento para

abrir o concurso. Sindicalistas
afirmaram que o presidente do
órgão, Paulo Rabello de Castro,
fez pressão para que o censo
entrasse no orçamento, lo-
grando êxito.

Agora, Rabello estaria tentan-
do viabilizar a pesquisa com a alta
cúpula do governo federal, mes-
mo num período de crise finan-
ceira. O censo é importante, pois
faz o levantamento das informa-
ções dos estabelecimentos agro-
pecuários, florestais e aquícolas
das cidades.
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Notas

BC: déficit de
2.300 servidores

Após ter o seu pedido para 990
vagas de técnico, analista e pro-
curador rejeitado este ano, o es-
perado é que o Banco Central (BC)
reapresente a demanda no início
do ano que vem. A autarquia so-
fre com um déficit de mais de
2.300 trabalhadores.

Além disso, uma projeção feita
pela FOLHA DIRIGIDA mostra que,
caso o fluxo de saídas se mantenha,
o quadro de pessoal do banco pode-
rá ter apenas 3.748 servidores no
fim de 2018, o equivalente a 42%
do quadro previsto em lei, de 6.470.

O cargo de técnico é aberto a
quem possui o ensino médio com-
pleto (o Congresso Nacional man-
teve o veto presidencial à altera-
ção para exigência de nível supe-
rior) e remuneração de
R$6.150,36. Para analista (nível
superior) e procurador (superior em
Direito) os iniciais são de
R$15.461,70 e R$17.788,33,
respectivamente.

Transpetro terá
cartão no dia 23

O cartão de confirmação de ins-
crição no concurso da Transpetro,
subsidiária da Petrobrás, tem li-
beração prevista para o próximo
dia 23. O documento deverá ser
acessado no site da organizado-
ra, a Fundação Cesgranrio. A quan-
tidade de inscritos deverá ser di-
vulgada nos próximos dias.

A seleção é para 1.551 vagas
no segmento marítimo da empre-
sa e tem provas objetivas previs-
tas para o dia 27 deste mês. Está
programada ainda prova física, nos
dias 14 e 15 de janeiro. Todas as
avaliações serão realizadas na ci-
dade do Rio de Janeiro, além de
Belém, Fortaleza, Salvador e São
Sebastião/SP.

São oferecidas 141 vagas garan-
tidas, sendo 88 para segundo ofi-
cial de náutica e 53 para segundo
oficial de máquinas, e 1.410 em ca-
dastro de reserva (530 e 880, res-
pectivamente). A remuneração mí-
nima garantida é de R$10.868,28.
Cartão: www.cesgranrio.org.br

Dnit: déficit de
1.500 servidores

Com uma carência de pelo me-
nos 1.497 servidores, conforme
pedido de concurso apresentado
este ano, a expectativa é que o
Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transporte (Dnit) en-
caminhe uma nova solicitação de
seleção ao Ministério do Planeja-
mento, no início do ano que vem.

O pedido feito este ano foi de
1.098 vagas de técnico de supor-
te à infraestrutura de transportes
(com remuneração inicial de
R$4.861,48) e 18 de técnico ad-
ministrativo (R$4.330,90), no ní-
vel médio, e de 159 vagas de ana-
lista administrativo (R$7.839,81)
e 111 de analista em infraestru-
tura de transportes (R$9.645,01),
no nível superior.

Embora o governo tenha suspen-
dido os concursos no Poder Exe-
cutivo federal até o fim de 2017,
com algumas exceções, o espera-
do é que uma eventual melhora nas
contas públicas permita a autori-
zação de novas seleções.

Biblioteca não diz
se insistirá no concurso

Com um pedido de concurso para
2017 encaminhado em maio deste
ano e devolvido pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, o chefe da Divisão de Recur-
sos Humanos (DRH) da Fundação
Biblioteca Nacional (FBN), Alexandre
Holanda, disse que a posição da
pasta é de não autorizar seleções
públicas em 2016 e 2017. O diri-
gente não respondeu, porém, se mes-
mo assim tentará reapresentar ou
não a solicitação no ano que vem.

Quando o pleito tramitava na pasta,
a autarquia federal não informou a
quais carreiras se referia. Entretan-
to, a maior probabilidade era que fos-
sem contemplados cargos do nível
médio, já que na última seleção pú-
blica, de 2014, houve vagas apenas
para funções do 3º grau. Já no con-
curso de 2012, o penúltimo, as 44
oportunidades destinaram-se às
carreiras de assistente administra-
tivo, auxiliar de documentação e
assistente técnico administrativo.

ANP autorizada a
novas nomeações

A Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), vinculada ao Ministério de
Minas e Energia, foi autorizada a
contratar os 34 classificados no
concurso realizado no ano passa-
do e  homologado em 25 de abril
deste ano. Segundo publicação no
Diário Oficial da União (DOU) da
última terça-feira, dia 8, a autar-
quia chamará para posse 14 téc-
nicos em regulação de petróleo e
derivados, alcool combustível e
gás natural, de nível médio/téc-
nico, e 20 técnicos administrati-
vos, cargo que exige apenas o nível
médio. A primeira função conta, no
ingresso, com ganhos de
R$6.415,52 mensais, e o técni-
co administrativo, de R$6.147,52
mensais. Após seis meses de tra-
balho, quando acontecer a primeira
avaliação de desempenho, as re-
munerações passarão para
R$7.127,52 e R$6.792,52, res-
pectivamente. A carga de trabalho
é de 40 horas semanais, e o regi-
me de contratação, o estatutário,
que assegura a estabilidade em-
pregatícia. O concurso da ANP é
válido até 25 de abril de 2017,
podendo ser prorrogado por um
ano. A expectativa, agora, é pelo
início das convocações e pela cha-
mada de excedentes. Para isso,
a autarquia precisará solicitar o
adicional de 50% das vagas ao
Ministério do Planejamento.

Autorização:
www.folhadirigida.com.br

ANS: concurso para nível superior
OOOOORÇAMENTRÇAMENTRÇAMENTRÇAMENTRÇAMENTOOOOO     | Consta estimativa de receita com arrecadação de mais de R$5,7 milhoes com taxas de inscrição

Seleção em pauta
para 231 vagas nas
carreiras de
analista e especialista

CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpre-
tação de textos de gêneros variados. 2 Reconheci-
mento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da
or tografia oficial. 3.1 Emprego das letras. 3.2 Em-
prego da acentuação gráfica. 4 Domínio dos meca-
nismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elemen-
tos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e outros elementos de sequenciação
textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e mo-
dos verbais. 5 Domínio da estrutura mor fossintáti-
ca do período. 5.1 Relações de coordenação entre
orações e entre termos da oração. 5.2 Relações de
subordinação entre orações e entre termos da ora-
ção. 5.3 Emprego dos sinais de pontuação. 5.4 Con-
cordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal
indicativo de crase. 5.6 Colocação dos pronomes
átonos. 6 Reescritura de frases e parágrafos do
texto. 6.1 Substituição de palavras ou de trechos
de texto. 6.2 Retextualização de diferentes gêne-
ros e níveis de formalidade. 7 Correspondência ofi-
cial (conforme Manual de Redação da Presidência
da República). 7.1 Adequação da linguagem ao tipo
de documento. 7.2 Adequação do formato do texto
ao gênero.

LÍNGUA INGLESA: 1. Compreensão de textos escri-
tos em língua inglesa e itens gramaticais relevan-
tes para o
entendimento dos sentidos dos textos.

RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica
de argumentação: analogias, inferências, deduções
e conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional).
3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 Tabelas-
verdade. 3.3 Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan.
3.5 Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem.
5 Princípios de contagem e probabilidade. 6 Opera-
ções com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo
problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios fun-
damentais. 2 Aplicabilidade das normas constituci-
onais. 2.1 Normas de eficácia plena, contida e limi-
tada. 2.2 Normas programáticas. 3 Direitos e garan-
tias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individu-
ais e coletivos, direitos sociais, direitos de naciona-
lidade, direitos políticos, par tidos políticos. 4 Orga-
nização político-administrativa do Estado. 4.1 Esta-
do federal brasileiro, União, estados, Distrito Fede-
ral, municípios e territórios. 5 Administração públi-
ca. 5.1 Disposições gerais, ser vidores públicos. 6
Poder Executivo. 6.1 Atribuições e responsabilidades
do Presidente da República. 7 Poder Legislativo. 7.1
Estrutura. 7.2 Funcionamento e atribuições. 7.3 Pro-
cesso legislativo. 7.4 Fiscalização contábil, financeira
e orçamentária. 7.5 Comissões parlamentares de in-
quérito. 8 Poder Judiciário. 8.1 Disposições gerais.
8.2 Órgãos do Poder Judiciário. 8.2.1 Composição e
competências. 8.2.2 Conselho Nacional de Justiça
(CNJ): organização e competências. 9 Funções essen-
ciais à Justiça. 9.1 Ministério público, advocacia
pública. 9.2 Defensoria pública.

LEGISLAÇÃO APLICADA À REGULAÇÃO EM SAÚDE:
1 Constituição Brasileira, ar t. 196 ao ar t. 200. 2
Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990 (Sistema
Único de Saúde - SUS). 3 Lei nº 9.656/1998 (Regu-
lamentação do setor de planos de saúde). 4 Lei 9.961/
2000 (Criação da ANS). 5 Decreto nº 3.327/2000
(Regulamentação da ANS). 6 Lei nº 10.185/2001
(Especialização das sociedades seguradoras em pla-
nos privados de assistência à saúde). 7 Lei nº 10.871/
2004 e alterações (Dispõe sobre a criação de car-
reiras e organização de cargos efetivos das autar-
quias especiais denominadas Agências Regulado-
ras, e dá outras providências).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL:1 Funções de administra-
ção: planejamento, organização, direção e controle.
2 Processo de planejamento. 2.1 Planejamento es-
tratégico: visão, missão e análise SWOT. 2.2 Análi-
se competitiva e estratégias genéricas. 2.3 Redes
e alianças. 2.4 Planejamento tático. 2.5 Planejamento

operacional. 2.6 Administração por objetivos. 2.7
Balanced scorecard. 2.8 Processo decisório. 3 Or-
ganização. 3.1 Estrutura organizacional. 3.2 Tipos
de depar tamentalização: características, vantagens
e desvantagens de cada tipo. 3.3 Organização in-
formal. 3.4 Cultura organizacional. 4 Direção. 4.1
Motivação e liderança. 4.2 Comunicação. 4.3 Des-
centralização e delegação. 5 Controle. 5.1 Caracte-
rísticas. 5.2 Tipos, vantagens e desvantagens. 5.3
Sistema de medição de desempenho organizacional.
6 Gestão de pessoas. 6.1 Equilíbrio organizacional.
6.2 Objetivos, desafios e características da gestão
de pessoas. 6.3 Recrutamento e seleção de pesso-
as. 6.4 Análise e descrição de cargos. 6.5 Capaci-
tação de pessoas. 6.6 Gestão de desempenho. 7
Gestão da qualidade e modelo de excelência geren-
cial. 7.1 Principais teóricos e suas contribuições para
a gestão da qualidade. 7.2 Ferramentas de gestão
da qualidade. 7.3 Modelo da fundação nacional da
qualidade. 7.4 Modelo do gespublica. 8 Gestão de
projetos. 8.1 Elaboração, análise e avaliação de
projetos. 8.2 Principais características dos mode-
los de gestão de projetos. 8.3 Projetos e suas eta-
pas. 9 Gestão de processos. 9.1 Conceitos da abor-
dagem por processos. 9.2 Técnicas de mapeamen-
to, análise e melhoria de processos.

DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Lei nº 9.784/1999 (Pro-
cesso administrativo no âmbito da Administração
Pública). 2 Estado, governo e administração públi-
ca: conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e
princípios. 3 Direito administrativo: conceito, fon-
tes e princípios. 4 Ato administrativo. 4.1 Concei-
to, requisitos, atributos, classificação e espécies.
4.2 Invalidação, anulação e revogação. 4.3 Prescri-
ção. 5 Agentes administrativos. 5.1 Investidura e
exercício da função pública. 5.2 Direitos e deveres
dos funcionários públicos; regimes jurídicos. 5.3
Processo administrativo: conceito, princípios, fases
e modalidades. 5.4 Lei nº 8.112/1990 e alterações.
6 Poderes da administração: vinculado, discricioná-
rio, hierárquico, disciplinar e regulamentar. 7 Prin-
cípios básicos da administração. 7.1 Responsabili-
dade civil da administração: evolução doutrinária e
reparação do dano. 7.2 Enriquecimento ilícito e uso
e abuso de poder. 7.3 Improbidade administrativa:
sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e al-
terações. 8 Serviços públicos: conceito, classifica-
ção, regulamentação, formas e competência de pres-
tação. 9 Organização administrativa. 9.1 Adminis-
tração direta e indireta, centralizada e descentrali-
zada. 9.2 Autarquias, fundações, empresas públicas
e sociedades de economia mista. 10 Controle e res-
ponsabilização da administração. 10.1 Controle ad-
ministrativo. 10.2 Controle judicial. 10.3 Controle
legislativo. 10.4 Responsabilidade civil do Estado.
11 Licitação pública: Lei nº 8.666/1993, IN MPOG/
SLTI 02/2008 com suas alterações e IN MPOG/SLTI
04/2010, Decreto nº 5.450/2005 (Pregão Eletrô-
nico), Decreto nº 2.271/1997 (Contratação de ser-
viços pela Administração Pública Federal direta, au-
tárquica e fundacional). 11.1 Modalidades, dispen-
sa e inexigibilidade. 11.2 Pregão. 11.3 Contratos e
compras. 11.4 Convênios e termos similares. 12
Ética no serviço público. 12.1 Código de Ética Pro-
fissional do Servidor Público Civil do Poder Executi-
vo Federal (Decreto nº 1.171/1994). 12.2 Compor-
tamento profissional; atitudes no ser viço; organi-
zação do trabalho; prioridade em serviço.

CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL: 1 Princípios
de contabilidade sob a perspectiva do setor pú-
blico. 2 Sistema de Contabilidade Federal. 3 Con-
ceituação, objeto e campo de aplicação. 4 Patri-
mônio, variações e sistemas contábeis. 5 Tran-
sações no setor público. 6. Registro contábil. 7
Demonstrações contábeis segundo a lei nº 4.320/
1964. 8 Despesa pública: conceito, etapas, es-
tágios e categorias econômicas. 9 Receita públi-
ca: conceito, etapas, estágios e categorias eco-
nômicas. 10 Orçamento público. 10.1 Princípios
orçamentários. 10.2 Diretrizes orçamentárias.
10.3 Processo orçamentário. 10.4 Métodos, téc-
nicas e instrumentos do orçamento público; nor-
mas legais aplicáveis. 10.5 SIDOR e SIAFI. 11
Sistema de informações de custos no setor pú-
blico. 12 Plano de contas aplicado ao setor pú-
blico. 13 Regime Contábil. 14 Conta Única do Te-
souro Nacional. 15 Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira: conceitos básicos, objeti-
vos, características, instrumentos de segurança
e principais documentos de entrada. 16 Suprimen-
to de Fundos.

Iniciais de R$11.529 e R$12.432

Anvisa só divulga locais
da prova no próximo dia 24

BBBBBALANÇOALANÇOALANÇOALANÇOALANÇO     | Número de inscritos é aguardado

Exames de múltipla
escolha e discursivos
estão marcados
para 4 de dezembro

SERVIÇO
Locais de prova: cespe.unb.br/
concursos/ANVISA_16

A próxima data do concur-
so de técnico administrativo
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) é 24
de novembro. Nesse dia, será
aberta a consulta ao cartão de
confirmação de inscrição, no
qual constará o local da pro-
va, em Brasília. Os inscritos,
cujo número ainda não foi
divulgado, deverão fazer essa
consulta, individualmente, no
site do organizador, o Cebras-
pe (antigo Cespe/UnB).

Os exames de múltipla esco-
lha e discursivos estão marca-
dos para 4 de dezembro, e te-
rão duração de quatro horas e
meia, no turno da manhã, em
horário ainda não informado.
Nessa única etapa de avalia-
ção dos candidatos serão pro-
postas 50 questões objetivas,
sendo 50 de Conhecimentos
Básicos e 70 de Conhecimen-
tos Específicos, além de uma

redação de até 30 linhas, ver-
sando sobre Atualidades.

A aprovação será garan-
tida por aqueles que alcan-
çarem dez pontos na prova
objetiva de Conhecimentos
Básicos, 21 na parte especí-
fica e no mínimo 36 pon-
tos na soma dessas duas par-
tes. Já quanto ao exame es-
crito, é preciso fazer ao
menos 40 pontos.

O objetivo da seleção pú-
blica é contratar, inicialmen-
te, 78 técnicos, para atuarem
somente na sede da agência
reguladora, em Brasília. Eles
serão admitidos pelo regime
estatutário, e com isso terão
garantida a estabilidade no
emprego. A remuneração atual
dessa carreira é de R$6.460,14,
já com os R$458 de auxílio-
alimentação. Mas em 2017,
já somando o mesmo benefí-
cio de alimentação, o valor
vai para R$7.474,67 por mês.

A Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)
deverá reforçar seus quadros
de pessoal, em cargos de nível
superior, no ano que vem.
Isso porque consta no orça-
mento da União de 2017 uma
estimativa de receita com a
arrecadação de mais de R$5,7
milhões com taxa de inscri-
ção de concurso para 231
vagas nas carreiras de ana-
lista administrativo e espe-
cialista em regulação.

Na visão do diretor da As-
sociação Nacional dos Ser-
vidores Efetivos das Agênci-
as Reguladoras Federais
(Aner), André Fiuza, o défi-
cit de servidores - que inclui
também cargos de nível mé-
dio (técnico administrativo e
técnico em regulação) - “é um
grande complicador, tanto
para o pleno cumprimento da
missão do órgão quanto para
mobilidade interna, de modo
a gerar um conhecimento mais
amplo sobre as atividades de
cada área”, ressalta.

O sindicalista acrescenta
ainda que, quantitativamente
falando, tanto os analistas
quanto os especialistas atu-
am de forma insuficiente na
ANS. Mas ele faz um aden-
do. “É preciso observar tam-
bém que há uma enorme des-
proporção entre os cargos de
nível superior, onde a cada
três especialistas há aproxi-

madamente um analista. Isso
desequilibra e desqualifica
as funções da área de Ges-
tão, de competência desses
profissionais e dos técnicos
administrativos, em relação
às atividades finalísticas”,
destaca.

Essa carência, de acordo com
Fiuza, “prejudica tanto no as-
pecto de prestação de servi-
ços à sociedade, dado o cres-
cimento das demandas do
segmento de planos privados,
quanto aos rearranjos inter-
nos, como por exemplo a baixa
possibilidade de mobilidade,
dificultando o pleno atendi-
mento da nossa função na
fiscalização, no planejamen-
to, na gestão dos contratos,
tornando mais morosos os
processos internos e externos”,
critica. Ciente da importân-
cia de um novo concurso para
a agência, André Fiúza elen-
ca os progressos que a reoxi-
genação de pessoal trará para
a autarquia.

“A chegada destes novos
servidores contribuirá para
fortalecer o papel da ANS
na sociedade, possibilitando
a readequação das funções
dos servidores que atualmen-
te enfrentam ‘estrangulamen-
to’ em processos cruciais para
o desenvolvimento e acom-
panhamento do segmento de
planos de saúde. A Aner vem
acompanhando esses proces-
sos e espera que o governo
esteja sensível a esta situa-
ção, para a liberação do con-
curso e a convocação dos
aprovados na seleção de
2015 que estão aguardando”.

Atualmente, as remunerações
oferecidas pela ANS, que in-
cluem R$458 de auxílio-ali-
mentação, são de R$11.529,29
para analista administrativo e
de R$12.432,49 para os espe-
cialista. Além disso, outro atra-
tivo é a estabilidade no em-
prego, já que as contratações
ocorrem pelo regime estatutá-
rio. Como a sede da ANS fica
no Centro do Rio de Janeiro,
a cidade costuma contar com
o maior número de vagas nos
concursos da agência.

O último concurso da ANS
para cargos de nível superi-
or foi em 2013. Naquele ano,
a oferta foi de 31 vagas para
analista administrativo e 26
de especialista em regulação,
para carga de trabalho de
40h semanais. As provas ob-
jetiva (sobre Conhecimen-
tos Básicos e Específicos) e
discursiva (redação) foram

realizadas nas 26 capitais dos
estado e no Distrito Federal.
A seleção contou ainda com
exame de títulos e curso de
formação.

Para analista, os municí-
pios contemplados foram Rio
de Janeiro/RJ, Cuiabá/MT e
Ribeirão Preto/SP. Já no caso
de especialista, as oportuni-
dades eram para Curitiba/
PR, São Paulo/SP, Salvador/
BA e Rio de Janeiro/RJ. A va-
lidade desse concurso de
2013, organizada pelo Ce-
braspe (antigo Cespe/UnB),
venceu em 24 de setembro
de 2015 (prazo já tinha sido
prorrogado). Sendo assim,
não existe mais um cadastro
de reserva válido para suprir
carências da ANS nas car-
reiras de analista e especia-
lista, o que reforça a neces-
sidade de um outro concur-
so ser aberto em 2017.

Analista administrativo da ANS: veja programa do último concurso

FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do úl-
timo concurso para analista administrativo da ANS,
para aqueles que já pretendem dar a largada nos
estudos. Na ocasião, os candidatos foram avaliados
por meio de oito disciplinas. Confira!
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PPPPPRRRRROOOOOVVVVVASASASASAS|Provas objetivas para técnico e analista estão previstas para o dia 12 de fevereiro

TRE-SP: é hora de intensificar os estudos

 Os inscritos no concurso
para o Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE-SP)
se preparam para as etapas da
fase de seleção. Os candida-
tos serão avaliados por meio
de prova objetiva,  redação ou
estudo de caso.

A prova objetiva, de caráter
eliminatório e classificatório,
está prevista para o dia 12 de
fevereiro. Os participantes res-

Provas serão na
capital paulista, em
dois turnos, de
acordo com o cargo

ponderão a 60 questões, sen-
do divididas nos conteúdos de
conhecimentos gerais e conhe-
cimentos específicos. Os as-
suntos gerais serão destinados
a todos os cargos. Já os especí-
ficos será de acordo com a
abrangência de cada especia-
lidade. O exame será em dois
turnos, na cidade de São Pau-
lo. Pela manhã farão provas os
candidatos a técnico e, à tarde,
os inscritos para analista. Para
o candidado ser considerado
aprovado e, consequentemen-
te classificado para a próxima
etapa, deverá obter no mínimo
60% de aproveitamento em

cada disciplina da prova de
objetiva. Na segunda fase serão
avaliadas as redações e estudos
de casos, de acordo com o cargo
pretendido pelo candidato. A
aplicação será juntamente a
prova objetiva. Porém, apenas
os mais bem classificados na
etapa anterior, considerando
também os empatados, terão
direito a correção. Na redação
o candidato deverá desenvol-
ver um texto dissertativo a par-
tir de uma única proposta, dis-
ponibilizada no momento da
prova e que poderá ser sobre
atualiadades ou tema relacio-
nado a área de atuação. O tex-

to será avaliado pelos aspectos
do conteúdo, estrutura e expres-
são, que juntos somam dez
pontos no total.   O estudo de
caso constará de duas questões
práticas, onde deverão ser apre-
sentadas as devidas soluções
pelo candidato. Cada uma das
questões terá avaliação em es-
cala de zero a dez. O concur-
so terá validade de dois anos,
contados a partir do resultado
final e prorrogável por mais
dois. Durante a validade e de
acordo com a demanda, os
classificados que foram apro-
vados na segunda etapa pode-
rão ser chamados.

Direito Constitucional 17 de setembro

Direito Administrativo 24 de setembro

Português 1º de outubro

Informática 8 de outubro

Direito Eleitoral 15 de outubro

Direito Civil 22 de outubro

Direito Penal 29 de outubro

Administração Pública 5 de novembro

AFO 12 de novembro

TRE-SP

Inscritos no concurso para o TRE-SP devem intensificar os estudos, já que
a concorrência promete ser acirrada. Veja novo teste preparado por especialistaFicha de Exercícios

Com o fim das inscriçõs para o concurso do TRE-SP, o foco agora
passa a ser totalmente na prova objetiva. Veja teste especial de Admi-
nistração Financeira e Orçamentária (AFO), elaborado pelo professor
Cristiano Silva, da Central de Concursos.

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA

Resolva novo teste de Administração Pública

01 (FCC) A iniciativa para a elaboração do Plano Plurianual “ PPA, da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias “ LDO e da Lei Orçamentária Anual “ LOA é

(a) do Poder Executivo.
(b) do Poder Legislativo.
(c) do Poder Judiciário.
(d) dos Poderes ,Executivo e Legislativo.
(e) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

02 (FCC) O processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual “ LOA inicia-se com
a formulação das propostas orçamentárias, observados o Plano Plurianual “
PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentária “ LDO. No âmbito da União, o projeto de
lei orçamentária anual é enviado

(a) pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, até 31 de agosto de cada
ano.

(b) pelo Ministro do Planejamento Orçamento e Gestão ao Congresso Nacional, até
30 de setembro de cada ano.

(c) pelo Poder Executivo ao Senado Federal, até 31 de agosto de cada ano.
(d) pela Controladoria Geral da União ao Congresso Nacional, até 30 de setembro

de cada ano.
(e) pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, até 31 de agosto de cada ano.

03 (FCC) O orçamento é uma das principais peças de planejamento de políticas
públicas. A sequência das etapas para a elaboração e execução do orçamento
é denominada

(a) ciclo orçamentário.
(b) desenvolvimento orçamentário.
(c) orçamento programa.
(d) técnica orçamentária.
(e) contabilidade orçamentária.

04 (FCC) O orçamento-programa se diferencia do orçamento tradicional
(a) pela alocação de recursos visa à consecução de objetivos e metas.
(b) pela ênfase na legalidade no cumprimento do orçamento.
(c) por estar dissociado dos processos de planejamento e programação das ações

públicas.
(d) pela inexistência de sistemas de acompanhamento e medição do trabalho.
(e) por adotar como principais critérios de classificação: unidades administrativas e

elementos de despesa.

05 (FCC) O Orçamento-Programa tem como característica principal:
(a) dar ênfase ao objeto do gasto.
(b) promover a ampla integração da sociedade civil no processo de discussão da

elaboração da peça orçamentária.
(c) incentivar que a fixação das despesas das unidades orçamentárias sejam base-

adas nas realizadas no ano anterior acrescidas de um percentual que refletirá a
inflação esperada.

(d) ser um instrumento de fiscalização dos gastos do Poder Executivo pelo Poder
Legislativo.

(e) efetuar a integração entre o planejamento do Governo e orçamento anual.

06 (FCC) O tipo de orçamento adotado pelos governos no Brasil, cujo principal ob-
jetivo é a articulação com o planejamento, denomina-se

(a) orçamento-programa.
(b) orçamento participativo.
(c) orçamento por desempenho.
(d) orçamento clássico.
(e) orçamento de base zero.

07 (FCC) No que se refere às receitas públicas, a Lei n° 4.320/1964 estabelece
que

(a) receita tributária e receita não tributária são espécies de categorias econômi-
cas.

(b) receitas tributária e patrimonial são espécies de receitas de capital.
(c) o superávit do orçamento corrente resultante do balanceamento dos totais das

receitas e despesas correntes não constitui item de receita orçamentária.
(d) a receita proveniente da realização de recursos financeiros oriundos de constitui-

ção de dívidas é classificada como receita corrente.
(e) a receita advinda de tributo tem seu produto destinado a custear apenas ativida-

des gerais.

08 (FCC) Conforme estabelece a Lei nº 4.320/1964, é uma receita corrente:
(a) Antecipação de Receita Orçamentária.
(b) Transferência para realização de investimentos.
(c) Caução.
(d) Ganhos com aplicação financeira.
(e) Consignações retidas.

09 (FCC) Conforme a Lei nº 4.320/1964, na execução do orçamento, é permitido
(a) realizar empenho da despesa com equipamentos, no primeiro trimestre, com

valor acima da cota trimestral, desde que o pagamento seja realizado no trimes-
tre seguinte.

(b) realizar empenho global referente a um contrato de aluguel de um imóvel por um
período de 12 meses, cujo pagamento ocorrerá mensalmente.

(c) iniciar a prestação de serviços de consultoria antes do empenho da despesa.
(d) conceder suprimento de fundos para despesas com locomoção sem prévio empenho

na dotação própria.
(e) recolher parcela das receitas arrecadadas em uma conta bancária específica

com o fim de criar um caixa especial para pagamento a fornecedores de bens
imóveis.

10 (FCC) Segundo a Constituição Federal, um dos instrumentos de planejamento é
o Plano Plurianual “ PPA. No âmbito da União o Plano Plurianual

(a) será apreciado pelas duas Casas do Congresso Nacional e terá vigência de dois
anos, iniciando-se no primeiro e terceiro ano de mandato do chefe do Poder
Executivo.

(b) será apreciado pelas duas Casas do Congresso Nacional e terá vigência de quatro
anos, iniciando-se, no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo.

(c) será apreciado, apenas, pela Câmara dos Deputados, com vigência de quatro
anos, iniciando-se, no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo.

(d) o encaminhamento do projeto de lei do PPA ao Legislativo é de iniciativa exclusi-
va do Ministro do Planejamento, orçamento e gestão, com vigência de quatro
anos.

(e) terá vigência de quatro anos, iniciando-se no primeiro ano do mandato do chefe
do Poder Executivo.

11 (FCC) A Constituição Federal, no que se refere à elaboração dos orçamentos,
estabelece:

I. diretrizes, objetivos e metas da Administração pública federal para as despesas

de capital e outras delas decorrentes.
II. metas e prioridades da Administração pública federal, incluindo as despesas de

capital para o exercício subsequente.

Essas determinações correspondem
(a) ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, respectivamente.
(b) à Lei Orçamentária Anual, em ambos os casos.
(c) à Lei Orçamentária Anual e ao Plano Plurianual, respectivamente.
(d) ao Plano Plurianual, em ambos os casos.
(e) à Lei de Diretrizes Orçamentárias, em ambos os casos.

12 (FCC) De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias “ LDO, é INCORRETO
afirmar:

(a) Compreende as metas e prioridades da Administração pública.
(b) Orienta a elaboração do Plano Plurianual “ PPA e da Lei Orçamentária Anual “

LOA.
(c) Dispõe sobre alterações na legislação tributária.
(d) Compreende as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.
(e) Estabelece as políticas para as agências financeiras oficiais de fomento.

13 (FCC) A Lei Orçamentária Anual deverá contemplar, obrigatoriamente, os orça-
mentos de

(a) custeio e investimento.
(b) pessoal ativo e inativos.
(c) investimento e custeio das estatais.
(d) seguridade social e investimento das estatais.
(e) admissão direta e indireta.
.
14 (FCC) Nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a chamada Lei de Respon-

sabilidade Fiscal, os limites da despesa total com pessoal da União e do Poder
Judiciário Federal, respectivamente e em percentual da receita corrente líquida em
cada período de apuração, são, em %,

(a) 60 e 6. (b) 60 e 60.
(c) 50 e 50. (d) 50 e 6.
(e) 60 e 50.

15 (FCC) A Comissão designada pelo ordenador de despesas não atestou o recebi-
mento dos computadores adquiridos em procedimento licitatório, pois não estão
de acordo com as especificações do edital; da análise das etapas de despesas
pode-se afirmar que

(a) ocorreu a fase de empenho, mas não a de liquidação.
(b) ocorreu a fase de pagamento, porém o mesmo deverá ser restituído ao órgão

público.
(c) ocorreu a fase de lançamento de despesa, porém a de pagamento encontra-se

pendente.
(d) ocorreu a fase de lançamento, mas trata-se de liquidação não processada.
(e) não ocorreu a fase de empenho.

Gabarito Comentado

01 (A) – Conforme dispõe a Constituição Federal:
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais
O Executivo encaminha para o Legislativo para discussão e aprovação, depois são
devolvidas ao Executivo para execução.

02 (A)
Os prazos do ciclo orçamentário estão previstos no ADCT:
Art. 35, § 2º  Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art.
165, § 9º,
III - o projeto de lei orçamentária (LOA) da União será encaminhado (ao Congres-
so Nacional) até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro (31
de agosto) e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa (22
de dezembro).

03 (A)
O ciclo orçamentário é desenvolvido como processo contínuo não podendo ser
confundido com o exercício financeiro, pois vai além.
Apresenta 04 Fases:
Elaboração (planejamento da proposta orçamentária)
Aprovação (estudo e aprovação da Lei de Orçamento)
Execução Orçamentária e Financeira 
Avaliação e Controle 

04 (A)
O orçamento é um programa de Governo proposto pelo Executivo à aprovação do
Legislativo. É um plano de ação governamental para o exercício seguinte. É um
espaço de debate e decisão em que os atores envolvidos revelam seu poder, suas
preferências, definem as realizações pretendidas, e reservam os recursos para a
execução. Programa está voltado para objetivos e metas bem definidos para que
sejam alcançados de forma a ter a sua concretização.

05 (E)
É preciso que o orçamento seja de integração, iniciando-se pelo planejamento,
através de programas de governo estipulados de forma que se concretizem ao
longo do tempo. O orçamento-programa faz essa integração, planejamento e orça-
mento.

06 (A)
A questão se refere à integração entre planejamento e orçamento, papel desem-
penhado pelo Orçamento-Programa como uma de suas características fundamen-
tais. No planejamento faz-se a programação de objetivos e metas, procura-se re-
duzir as incertezas advindas do futuro, pois essa articulação procura tornar mais
tangível os desafios que uma gestão se depara no seu dia-a-dia.

07 (C)
Conforme artigo 11 da Lei 4320/64 - § 2º - São Receitas de Capital as proveni-
entes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas;
da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificá-
veis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

§ 3º - O superávit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das
receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o Anexo
no.1, não constituirá item de receita orçamentária.

08 (D)
Artigo 11 § 1º (Lei 4320/64) - São Receitas Correntes: as receitas tributária, de
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda,
as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Des-
pesas Correntes.
Os ganhos com aplicação financeira, podem ser entendidos como Receitas Patri-

mo-
niais, logo Receitas Correntes. As alternativas A; C e E referem-se às Receitas
Extra-Orçamentárias e a Alternativa B refere-se à Receita de Capital.

09 (B)
Artigo 60 § 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras,
sujeitas a parcelamento.
São 03 tipos de Empenho:

Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente
determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez. 

Estimativo: é o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode
determinar previamente.

Global: é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor de-
terminado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decor-
rentes de aluguéis. 

10 (B)
De acordo com o art. 166 da CF de 1988, os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicio-
nais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.
ADCT Art. 35 § 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o
art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas:
I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício
financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro
meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para
sanção até o encerramento da sessão legislativa.

11 (A)
Conforme Constituição Federal Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.

1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da adminis-
tração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agên-
cias financeiras oficiais de fomento.

12 (B)
Art. 165 CF, § 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e priorida-

des da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a políti-
ca de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

13 (D)
CF/88.Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indire-
tamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fun-
dações instituídos e mantidos pelo Poder Público

14 (D)
Art. 19. Para os fins do disposto no caputHYPERLINK “http://www.planalto.gov.br/cci-

vil_03/Constituicao/Constituicao.htm” HYPERLINK “http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm”do art. 169 da Constituição, a despesa
total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não
poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com pessoal decorrentes de
sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido
no art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes
percentuais:  I - na esfera federal; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

15 (A)
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo cré-
dito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar; 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Pela lei 4320/64 são estágios da despesa: o Empenho, a Liquidação e o Paga-
mento, podemos entender como estágio também a Fixação das despesas, pois a
constituição federal estabelece a necessidade de autorização legislativa, portanto
foram fixadas na lei.
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Veja os possíveis cargos do concurso

Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Pontuação. Classes de pa-
lavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, prepo-
sição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Con-
cordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinôni-
mos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.

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 sim-
ples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Re-
lação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usu-
ais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teo-
rema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: As organizações e as pessoas que nelas
trabalham; funções gerais e atividades de rotina. Qualidade em presta-
ção de serviços: as dimensões da qualidade pessoal e profissional; fa-
tores que determinam a qualidade de um serviço; normalização técnica
e qualidade; qualidade no atendimento ao público interno e externo; co-
municação e relações públicas. Agentes auxiliares do comércio: opera-
ções bancárias. Almoxarifado: operações de almoxarifado; manutenção,
planejamento, controle, movimentação de estoques; localização, orga-
nização, classificação e codificação de mercadorias e/ou materiais; in-
ventário (de materiais e físico); armazenamento e movimentação de mer-
cadorias e/ou materiais. Arquivo e Protocolo: arquivo e sua documenta-
ção; organização de um arquivo; técnicas e métodos de arquivamento;
modelos de arquivos e tipos de pastas; arquivamento de registros infor-
matizados. Ética profissional.

Para orientação dos futuros candidatos a técnico administrati-
vo (área administrativa), cargo que exige apenas o nível médio,
FOLHA DIRIGIDA publica abaixo o programa do último concur-
so da Ceagesp para esta função. Não perca tempo e inicie a sua
preparação.

Técnico administrativo/área administrativa:
veja abaixo o programa do último concurso

Vagas para a capital,
Ribeirão Preto,
Bauru, Sorocaba
e outras cidades

CCCCCEAEAEAEAEAGESPGESPGESPGESPGESP| Edital já está sendo preparado pela Vunesp, banca oficial do concurso

Empresa federal: novo concurso em SP

Cargos Níveis 
Áreas de 
Atuação  

Requisitos 

Advogado I  
- Experiência de 6 (seis) meses no desempenhodas atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa em Direito - Registro na OAB 

Analista I 

Administrativa 
- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa 

Auditoria 
- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa em Administração, Ciências Contábeis ou Economia 

Comunicação 
Social 

- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa em Comunicação Social 

Contábil 
- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa em Contabilidade. - Registro no CRC 

Economia 
- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa em Economia - Registro no CORECON 

Recursos 
Humanos 

- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa em Administração de Empresas, Psicologia ou Pedagogia. 

Analista de 
Sistemas 

I 
Desenvolvimento 
ou Infraestrutura 

- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa em Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciências ou Engenharia 
da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Administrção de Empresas, 
Administração em Enfase em Análise de Sistemas ou Tecnologia da Imformação, Matemática 
com ênfase em Análise de sistemas ou Web Design 

Engenheiro 

I Agronomia 
- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa em AgronomiaouEngenharia Agronômica - Registro no CREA 

I Civil 
- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. - 
Graduação Completa em Engenharia Civil - Registro no CREA 

I Elétrica 
- Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo 

-Graduação Completa em Engenharia Elétrica - Registro no CREA 

I Mecânica 
-Experiência de 6 (seis) meses nodesempenhodasatribuiçõesprevistas para o cargo. -Graduação 
Completa em Engenharia Mecânica.-Registro no CREA 

Inspetor de 
Segurança 

I  
-Experiência de 6 (seis) meses nodesempenhodasatribuiçõesprevistas para o cargo. -Ensino 
Médio Completo-Curso de Formação de Vigilância 

Médico do 
Trabalho 

I  
-Experiência de 6 (seis) meses nodesempenhodasatribuiçõesprevistas para o cargo. -Graduação 
Completa em Medicina-Registro no CRMe MTb 

Medico 
Veterinário 

I  
-Experiência de 6 (seis) meses nodesempenhodasatribuiçõesprevistas para o cargo. -Graduação 
Completa em MedicinaVeterinária -Registro no CRMV 

Técnico 
Administrativo 

I Administrativa -Ensino Médio Completo 

Técnico 
Administrativo 

I Contábil 
-Experiência de 6 (seis) meses nodesempenhodasatribuiçõesprevistas para o cargo. -Ensino 
Médio Completo-Registro no CRC 

I 
Recursos 
Humanos 

-Ensino Médio Completo 

Técnico de 
Segurança do 

Trabalho 
I  

Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. Ensino 
Médio Técnico em Segurança do Trabalho Completo 

Técnico em 
Informática 

I  
Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. Ensino 
Médio Técnico em Processamento de Dados Completo 

Técnico 
Operacional 

 Agrícola Ensino Médio Técnico Agrícola ou Técnico Agropecuário Completo 

Técnico 
Operacional 

I Civil Experiência de 6 (seis) das atribuições previstas Ensino Médio Completo 

I 

Elétrica 
Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. Ensino 
Médio Completo. Curso NR-10 

Mecânica 
Experiência de 6 (seis) meses no desempenho das atribuições previstas para o cargo. Ensino 
Médio Completo 

Operações 
Gerais 

Ensino Médio Completo 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E TÉC. DE ENFREMAGEM DO GAFFRÉE E HUAP

Candidatos dos concursos da Ebserh para o
Gaffré e Huap devem realizar muitos exercíciosFicha de Exercícios

Resolva teste de Língua Portuguesa
Para ajudar na preparação dos futuros candi-

datos do concursos da Ceagesp, FOLHA DIRI-
GIDA publica teste especial de Língua Portu-
guesa. Veja quantas consegue acertar.

LÍNGUA PORTUGUESA

1) Assinale a opção em que a ausência da vírgula
NÃO altera o sentido da frase.

(a) Não, espere.
(b) Não, quero ler.
(c) Aceito, obrigado.
(d) Amanhã, pode ser.
(e) Eu quero um, sim.

02 Analise as frases a seguir e indique a quanti-
dade de itens corretos quanto à pontuação.

I. Os car teiros, que concordam com a greve, que-
rem reposição salarial.

II. Com a chegada da primavera, acredita-se que
haverá diminuição nos casos da gripe suína.

III. Os pais, que ganham salário mínimo, não têm
condições de colocar os filhos em escolas par-
ticulares.

IV. Tal gesto, surpreendeu a todos os políticos pre-
sentes.

V. Pediu outrossim, novas provas de sua lealda-
de.

(a) todos corretos
(b) corretos os itens I, III e V
(c) corretos os itens I, II e III.
(d) corretos os itens I, III e IV
(e) todos incorretos

03 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao em-
prego dos sinais de pontuação.

(a) “As pessoas felizes em geral são casadas, cul-
tivam muitas amizades e têm vida social inten-
sa.” (a vírgula separa os termos fundamentais
sujeito e predicado)

(b) “Para saber o que é felicidade, só mesmo per-
guntando aos casais longevos.” (a vírgula marca
a anteposição de uma oração subordinada ad-
verbial)

(c) “A definição da ONG inglesa para felicidade, por-
tanto, remete à figura romântica do ‘bom sel-
vagem”. (as vírgulas marcam a intercalação da
conjunção conclusiva)

(d) Eles vivem basicamente da agricultura de sub-
sistência - colhem coco, cacau e inhame - e não
possuem tristeza. (a vírgula isola elementos
de mesma função sintática)

(e) Professor, você pode me ajudar a resolver este
problema? (a vírgula isola um vocativo)

04 Nas frases abaixo foi alterada a pontuação de
modo que ocorresse algum  desvio do uso da
vírgula. Assinale a alternativa em que a segun-
da frase não corrige adequadamente a primei-
ra;

(a) a. A empresa está concedendo férias coletivas,
de vinte dias, a funcionários de suas fábricas.
b. A empresa está concedendo férias coletivas
de vinte dias a funcionários de suas fábricas.

(b) a. A livraria adiou para hoje à noite, a entrega
dos livros didáticos.
b. A livraria, adiou para hoje à noite a entrega
dos livros didáticos.

(c) a. A empresa promove a cada dois anos, um con-
gresso.
b. A empresa promove, a cada dois anos, um
congresso.

(d) a. Os soldados, voltam hoje aos quar téis.
b. Os soldados voltam hoje aos quar téis.

(e) a. Márcio, venha ao escritório imediatamente.
b. Venha ao escritório imediatamente, Márcio.

05 Assinale a alternativa em que o texto esteja
pontuado corretamente.

(a) Pedro, professor e enfermeiro, estava elaboran-
do uma aula, quando o telefone tocou.

(b) Pedro professor e enfermeiro, estava elaborando
uma aula quando o telefone tocou..

(c) Pedro, professor e enfermeiro; estava elaboran-
do, uma aula, quando o telefone tocou.

(d) Pedro, professor e enfermeiro, estava elaboran-
do uma aula quando o telefone tocou.

(e) Pedro professor e enfermeiro, estava elaborando
uma aula quando o telefone tocou.

06 Assinale a alternativa em que o texto esteja pon-
tuado corretamente.

(a) Hoje, eu daria o mesmo conselho, menos dou-
trina e, mais análise.

(b) Hoje eu daria o mesmo conselho: menos dou-
trina e mais análise.

(c) Hoje, eu, daria o mesmo conselho, menos dou-
trina e mais, análise.

(d) Hoje, eu, daria o mesmo conselho: menos dou-
trina, e, mais análise.

(e) Hoje eu, daria, o mesmo conselho, menos dou-
trina e mais análise.

07 Em todos os itens a vírgula foi bem colocada,
EXCETO em:

(a) Irei ao colégio somente em agosto, ou seja, logo
após as férias.

(b) Aos técnicos de nosso futebol, custa-Ihes, pre-
parar uma seleção competitiva.

(c) Com entusiasmo e dedicação, desenvolveram
um trabalho elogiável.

(d) Quero que entendam, contudo, as minhas na-
turais limitações neste assunto.

(e) As pessoas, extasiadas, assistiam às brutais
ondas de violência.

08 Dos períodos que seguem, o único corretamente
pontuado é:

(a) Quando os casais estão em guerra, é melhor
não chegar per to deles.

(b) Uma casa cheia; de livros é um território rico
em sabedoria.

(c) O contato com pessoas inteligentes e fiéis, be-
neficia e enriquece.

(d) Os olhos veem, o coração sente: e o corpo so-
fre.

(e) A prosperidade nos dá, alguns amigos e mui-
tos inimigos.

09 “Se você quiser, eu preencho o formulário”. A
vírgula no período indica que:

(a) a oração subordinada está anteposta à princi-
pal.

(b) a segunda oração é coordenada assindética.
(c) a primeira oração é principal e a segunda, su-

bordinada.
(d) as duas orações são subordinadas.
(e) as duas orações são coordenadas.

10 “É uma coisa sana a democracia – não a de-
mocracia que faz viver os espertos, a demo-
cracia do papel e da palavra – mas a democra-
cia praticada honestamente, regularmente, sin-
ceramente”. (Machado de Assis) O segmento
textual entre travessões é:

(a) uma retificação de um vocábulo anterior
(b) uma ressalva de uma afirmação anterior
(c) uma enumeração de termos contidos num vo-

cábulo anterior
(d) uma explicação de um vocábulo anterior
(e) uma redundância em relação a um termo anterior

11 Parece possível distinguir a reação de duas pes-
soas diante de um grupo estranho: uma de ad-
miração, outra de desprezo. A presença dos
dois-pontos se justifica pelo fato de o segmen-
to seguinte expressar:

(a) explicação
(b) enumeração
(c) justificativa
(d) retificação
(e) distribuição

12 Na frase “Professor Pedro, entre aplausos, en-
trou na sala” foi aplicada a seguinte regra de
pontuação:

(a) vocativo vem obrigatoriamente entre vírgulas;
(b) aposto vem obrigatoriamente entre vírgulas;
(c) adjunto adverbial intercalado pode ficar entre

vírgulas;
(d) oração adjetiva explicativa vem obrigatoriamente

entre vírgulas;
(e) usa-se vírgula entre a oração adverbial conse-

cutiva e a principal.

13 A supressão da (s) vírgula(s) altera substanci-
almente o sentido do período em:

(a) Afinal, os por tugueses estavam de fato tentando
descobrir terras.

(b) As pessoas, que pensam assim, gostam de se
ver como gente civilizada.

(c) Naquele momento, não se pensava em outra coisa.
(d) Essa diferença, de maneira geral, não é discutida.
(e) Com toda cer teza, não houve descobrimento.

Gabarito comentado
01 D

Comentário – a vírgula, nesse caso é facultati-
va, pois há o deslocamento de um advérbio para
o início do período.

02 C
Comentário – no primeiro e no terceiro perío-
dos as vírgulas marcam orações adjetivas ex-
plicativas; no segundo período, a vírgula mar-
ca o deslocamento do adjunto adverbial para o
início do período.
No quar to período a vírgula está errada porque
não se separa sujeito do verbo e na última frase o
conector “outrossim” deveria estar entre vírgulas.

03 A
Comentário – não se pode separar sujeito do
predicado por vírgula. A frase estaria correta-
mente pontuada se estivesse escrita da seguin-
te maneira: As pessoas felizes, em geral, são
casadas, cultivam muitas amizades e têm vida
social intensa. (em geral – entre vírgulas = ad-
junto adverbial deslocado; e a segunda vírgula
separa orações coordenadas).

04 D
Comentário – não se separa sujeito de verbo.

05 D
Comentário – as duas primeiras vírgulas sepa-
ram o aposto explicativo. A oração adverbial fi-
nal está no final do período, por isso não é iso-
lada por vírgula.

06 B
Comentário – quando o período é iniciado por um

único advérbio a virgula é facultativa e os dois
pontos explicitam um termo catafórico da ora-
ção anterior.

07 B
Comentário – não se separa sujeito do verbo. Aos

técnicos de nosso futebol, custa-lhes preparar
uma seleção competitiva.

08 A
Comentário – A oração subordinada adverbial está

anteposta à oração principal, por isso é mar-
cada pela vírgula.

09 A
Comentário – sempre que a oração subordina-
da adverbial estiver anteposta à principal, de-
verá ser marcada pela vírgula.

10 B
Comentário - a ressalva é uma observação es-
crita para emendar o que se escreveu errada-
mente ou para tornar válida a inserção de pa-
lavra ou trecho, para par ticularizar o que foi ge-
neralizado anteriormente.

11 B
Comentário – há uma enumeração da reação cita-

da oração anterior.

12 C
Comentário – todo adjunto adverbial desloca-
do deve ser marcado por vírgulas.

13 B
Comentário – na alternativa “B” a oração é adjeti-

va explicativa com vírgulas obrigatória, se fo-
rem retiradas, a oração passa a ser classifica-
da como adjetiva restritiva.

 A Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp) aguarda defi-
nição do Ministério do Plane-
jamento para dar prossegui-
mento em seu concurso. Caso
o parecer seja positivo, a Cea-
gesp definirá o cronograma do
concurso e o quadro de vagas
da seleção. A expectativa é que
o edital seja publicado até de-
zembro. A banca responsável
pela organização do concurso
será a Fundação Vunesp, com
a qual a Ceagesp já renovou
contrato.

O concurso contará com va-
gas para nível médio e superi-
or. Um dos destaques será téc-
nico administrativo, que exige
2º grau e proporciona venci-
mentos de R$2.629, que podem
chegar a R$3.522 com o auxí-
lio-alimentação de R$693 por
mês e cesta básica de R$200.

Serão ofertadas vagas para
praticamente todas as carreiras
da seleção anterior, de 2009.
Para nível médio, além do car-
go de técnico administrativo,
poderá haver vagas para inspe-
tor de segurança, técnico em se-
gurança do trabalho, técnico
em informática e técnico ope-
racional. Para nível superior, os
cargos previstos para o concur-
so são advogado, analista de sis-
temas, engenheiro, médico do
trabalho, médico e analista, este
último com vagas para as áre-
as administrativa, auditoria, co-
municação social, contábil,
economia e recursos humanos.
Para vários cargos ainda foi ne-
cessário possuir seis meses de
experiência na área escolhida.
Os vencimentos iniciais po-
dem chegar a R$7.576.

A Ceagesp costuma oferecer
vagas para as unidades de São

José dos Campos, Piracicaba,
Ribeirão Preto, Araraquara,
Tupã, Avaré, Bauru, Fernandó-
polis, Botucatu, Palmital, Peder-
neiras, Presidente Prudente,
Tatuí, Tutóia, Araçatuba, Fran-
ca, Sorocaba, Guaratinguetá e
Marília, além da capital. Atual-
mente a Companhia conta com
um total de 631 servidores, dis-
tribuídos por estas cidades. O
regime de contratação é o ce-
letista, que garante o FGTS e o
seguro desemprego.

Concurso anterior - O con-
curso mais recente realizado
pela Ceagesp aconteceu em
2009 e foi organizado pela Fun-
dação Vunesp. A validade, já
com prazo prorrogado, termi-

nou no dia 23 de abril de 2014.
Inicialmente foram oferecidas
63 vagas para diversas unidades
da empresa, em todo o estado,
em cargos dos níveis médio e
superior. O concurso reuniu
9.976 inscritos, sendo 4.237
somente para técnico adminis-
trativo. A seleção foi composta
apenas de provas objetivas, com
30 ou 40 questões, de acordo
com o cargo escolhido. Foram
aplicadas questões de Língua
Portuguesa, Matemática e Co-
nhecimentos Específicos. Para
técnico administrativo foram
40 questões, sendo 10 de Lín-
gua Portuguesa, 10 de Matemá-
tica, 10 de conhecimentos ge-
rais e 10 de específicos.
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Carga tributária federal aproximada de 20%

Filiada à

Governo incoerente
recisamos tomar conta das fronteiras.” O óbvio foi
disparado pelo ministro da Justiça, Alexandre de

Moraes, preocupado com a atuação do crime organizado
naquelas regiões, o que contribui para aumentar a violên-
cia em todo o país. No entanto, esse discurso não bate
com as ações do governo federal no campo da segurança
pública.

Além de não autorizar os concursos há muito tempo
necessários para reforçar a Polícia Federal (PF) e a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o governo Temer, como o seu
antecessor, não regulamenta - e portanto não paga - a
indenização de fronteira, iniciativa do Executivo que vi-
rou lei em 2013. Ela foi criada justamente para fixar os
policiais e fiscais nos limites com os países vizinhos, mas
segue engavetada.

A carência de pessoal não ocorre somente nas frontei-
ras, mas em todo o Brasil, muitas vezes impedindo o
desejado aumento da arrecadação. Ou seja, a suspensão
de certos concursos é um tiro no pé.

A Polícia Federal, por exemplo, luta para conseguir
concurso para 558 delegados e peritos no próximo ano.
Desde 2014, a corporação tem autonomia para fazer se-
leções para policiais sempre que as vagas estiverem além
de 5% do quadro. Contudo, necessita do aval do Minis-
tério do Planejamento, para efeito orçamentário.

Enquanto não há uma decisão, a PF faz menos opera-
ções de combate ao crime do que poderia, pois faltam
delegados para conduzir os inquéritos. E vai piorar, pois
quase um quarto dos 1.700 em atividade deverá se apo-
sentar ao longo de três anos.

Já a Polícia Rodoviária Federal pediu 1.500 vagas este
ano, mas foram recusadas, assim como as da maioria dos
demais órgãos. No entanto, o déficit é de 2.500 policiais,
e a previsão é de 3.600 aposentadorias até o fim do pró-
ximo ano. Para ganhar tempo precioso, a PRF, contando
com a possibilidade de o concurso ser autorizado em 2017,
já tem uma comissão definindo as normas, que poderão
ficar prontas até o fim deste mês ou, no máximo, no
próximo.

A PEC do teto dos gastos públicos, aprovada na Câmara
e em tramitação no Senado, será um obstáculo à realiza-
ção de concursos, por vários anos, mas os da área de se-
gurança estão entre os que não podem continuar sendo
adiados, sob pena de alimentar a violência - que aumenta
as despesas com a saúde pública e impede os investimen-
tos e, portanto, o crescimento econômico - e, até mesmo,
de atingir a soberania nacional. Não podemos deixar as
fronteiras desguarnecidas, nem as polícias com quadros
insuficientes.

P

Esta coluna está aberta para receber críticas, opiniões, sugestões, reclamações e informações
de todos os leitores. Em casos de denúncias ou críticas, só serão publicadas cartas acompanha-
das de cópia da carteira de identidade do autor.

Escreva para Coluna do Leitor - FOLHA DIRIGIDA
Rua do Riachuelo, 114, Centro - Rio de Janeiro, CEP 20.230-014.
Agora você também pode entrar em contato com a Coluna do Leitor pelo
Whatsapp. Mande a qualquer hora sua mensagem em texto ou vídeo, com
seu nome e cidade, para 21 97270-3162 e se ela for selecionada poderá
aparecer aqui na coluna. É a Folha Dirigida cada vez mais perto de você!
Mande agora a sua mensagem!

TRF do Rio e Espírito Santo:
novela do edital perto do fim
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Divulgação do
documento deverá
acontecer na
próxima semana

BENITO ALEMPARTE
benito.alemparte@folhadirigida.com.brponto de encontro

“

LUIZ FERNANDO PEZÃO, SOBRE O PACOTE DE AUSTERIDADE, QUE VEM SENDO

BOMBARDEADO, PRINCIPALMENTE, POR SERVIDORES, JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO

PÚBLICO. SEGUNDO O GOVERNADOR FLUMINENSE, SEM AS MEDIDAS

PROPOSTAS, O PRÓXIMO ANO INICIARÁ COM ROMBO SUPERIOR A R$50
BILHÕES, E NÃO HAVERÁ COMO GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DOS

SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO.

Não temos nenhum plano B.
Se as medidas não forem

aprovadas pela Alerj,
não haverá mais o que fazer

“

”
A ministra Cármen Lúcia, pre-

sidente do Supremo Tribunal Fe-
deral e do Conselho Nacional de
Justiça, suspendeu a liminar que
autorizava o prosseguimento da
tramitação no Congresso
de 32 projetos que cri-
am vagas nos qua-
dros de servidores
da Justiça do Traba-
lho. As justificati-
vas foram risco de
lesão à economia
pública e a crise
econômica. No
início de outu-
bro, o presi-
dente do

Mais um capítulo
Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, ministro Ives Granda
Martins Filho, solicitou ao pre-
sidente da Câmara a retirada das
matérias, mas, dias depois, a As-

sociação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do

Trabalho (Anamatra),
favorável ao reforço
de pessoal, conse-

guiu reverter o qua-
dro, com senten-
ça da ministra

Dalaíde Mi-
r a n d a

A r a n -
tes, do

TST.

Pelo menos isso
Mais uma demonstração de que,
apesar das restrições, o governo
federal não ignora a necessidade de
repor pessoal: no último dia 8, fo-
ram autorizadas oficialmente nome-
ações de concursados no INSS e na
Agência Nacional de Petróleo (ANS).
Na primeira autarquia, serão apro-
veitados inicialmente 150 dos 950
classificados para técnico e analis-
ta. O instituto espera convocar os
demais habilitados até fevereiro, e
pretende pedir mais 50% de vagas,
como permite a lei. Na agência, serão
chamados 34 classificados em car-
gos de nível médio. É pouco, mas é
o possível, por enquanto.

Servidores inocentes
Nove em cada dez brasileiros con-
cordam que a qualidade dos ser-
viços públicos deveria ser melhor,
dada a elevada carga tributária. O
levantamento Retratos da Socie-
dade Brasileira, da Confederação
Nacional da Indústria, aponta que
as maiores queixas são direciona-
das à saúde, seguida pela segu-
rança pública e atendimento à po-
pulação. Nas crises, como a atu-
al, a insatisfação fica mais eviden-
te, pois mais pessoas passam a
depender dos serviços oferecidos
pelo governo, que não tem capaci-
dade financeira e administrativa
para atender ao aumento da deman-
da. Em 2010, 81% dos entrevis-
tados já afirmavam que os ser vi-
ços deveriam ser melhores, percen-
tual que este ano aumentou para
87%. O problema, porém, não é dos
servidores públicos, mas de ges-
tão, pois dirigentes não são nome-
ados por competência, mas de
acordo com a conveniência políti-
ca.

Empregos públicos
Na cidade do Rio de Janeiro, 18,8%
dos empregados estão na área pú-
blica. São federais 4,9%; estaduais,
9,9%, contra 13,9% em São Paulo;
e municipais, 4%. SP, nos três níveis
de governo, emprega 17,8% dos
trabalhadores formais.

Limite ultrapassado
Das 27 capitais avaliadas, nove ti-
veram, já em 2015, gastos com pes-
soal acima do limite estabelecido
pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), segundo relatório recém-divul-
gado pelo Tesouro Nacional. Maca-
pá lidera a lista, com 75% da recei-
ta comprometida com a folha (o teto
é 60%). Também ultrapassaram o
teto Rio de Janeiro, Florianópolis,
Natal, Maceió, João Pessoa, Porto
Velho, Campo Grande e Goiânia.

Questão de
semântica
Em audiência pública na Comis-
são de Trabalho da Câmara, sin-
dicalistas reclamaram da PEC
do Teto de Gastos, que, segun-
do eles, impedirá os reajustes
salariais do funcionalismo. Para
o presidente do Fórum Nacional
Permanente das Carreiras Típi-
cas de Estado, Rudinei Mar-
ques, os servidores não podem
ser penalizados com o conge-
lamento dos vencimentos, por
serem fundamentais para o fun-
cionamento do Estado. “O ser-
vidor é um aliado para a recu-
peração do país”, defendeu. O
representante do Ministério da
Fazenda, Augusto Chiba, garan-
tiu que não se trata de conge-
lamento, mas de restrição aos
aumentos, que deverão apenas
repor as perdas inflacionárias.

Estados com folga
Atualmente, os estados que têm
mais folga na folha de pagamento,
em relação ao teto da LRF, são Ma-
ranhão e Espírito Santo, com
50,31% e 52,13%, respectivamen-
te (o limite é 60% da receita corren-
te líquida). Portanto, podem contra-
tar. A pior situação é a de Minas
Gerais, com 78%, seguido por Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul,
Paraíba, Distrito Federal, Goiás e Rio
de Janeiro (62,84%).

Judiciário x
Executivo
O presidente do TJ,
d e s e m b a r g a d o r
Luiz Fernando Ribei-
ro de Carvalho, con-
sidera “absurdas e
inaceitáveis” as me-
didas de austerida-
de anunciadas pelo
governo do Estado

do Rio. “O Executivo tem a chave do
cofre, mas, embora tenha direito à
maior fatia, não é o dono de todo o
valor que está dentro dele. Assim,
não pode se apropriar de parcela
que não lhe pertence, ainda que em
período de gravíssima crise finan-
ceira”, justificou.
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Rombo gigantesco
Em setembro, o setor público - União,
estados, municípios e estatais - gas-
tou R$26,6 bilhões além do que arre-
cadou. É o pior resultado desde que o
Banco Central passou a contabilizar
os dados, em 2001. No acumulado do
ano, o rombo já é de R$85,5 bilhões.

INSS: declaração de não acúmulo de cargo
é fornecida e preenchida no ato da posse

 Vocês podem ajudar com uma
dúvida,por favor? O edital do
concurso do INSS exige uma de-
claração de acúmulo de cargo ou
função pública,quando for o
caso,ou sua negativa; e também
pede declaração de não ter
sofrido,no exercício de função
pública ,as penalidades enume-
radas no art.137 e seu parágrafo
único da lei n° 8112/1990. Mas
eu nunca trabalhei , então onde consigo essas declarações? Já busquei
informação em vários órgãos públicos referente a essa área e não obtive
êxito. Desde já obrigada
Sinara Rodrigues - via Facebook

Sinara, de acordo com a Assessoria de Imprensa do INSS, essa declara-
ção de não acúmulo é preenchida e assinada no ato da posse. Ela é forne-
cida pelo Serviço de Gestão de Pessoas somente nesse momento, no ato
da posse.

Agência Nacional de Aviação Civil: autorizações
para nomeações de técnico estão em trâmite

 Vi a publicação de vocês falando que a convocação do pessoal do INSS
deve começar esse ano ainda. Vocês possuem alguma informação sobre a
autorização para o concurso da Agência Nacional de Aviação Civil, que teve
o resultado de técnico homologado em 29 de agosto? Estamos aguardan-
do ainda, e já houve até mesmo previsão de que seria dia 11 nossa posse,
mas foi frustrada. Estamos sem nenhuma fonte de informação sobre isso.
Tainá Menende - via Facebook

Tainá, a Anac informa que as autorizações para as nomeações dos car-
gos de provimento para a agência encontram-se em trâmite no Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. As datas de nomeação e pos-
se coletiva dos candidatos aprovados para esses cargos serão informadas
em breve.

MP-SP: concurso de motorista prevê como
matéria o CTB com as devidas alterações

 Salvo engano, a Lei 13.281/16, que altera o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), começou a
vigorar a partir do último dia 1º de novembro, no
entanto, a prova objetiva está prevista para o co-
meço de dezembro e o edital não faz nenhuma re-
ferência a esta alteração. Como fica? Essa alte-
ração no CTB valerá para a prova? Grato!
Adilson Diaz - via vídeo sobre

De acordo com a Assessoria de Imprensa do Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo, o  edital
prevê como matéria o Código de Trânsito Brasi-
leiro com as devidas alterações, sendo obrigató-
rio para qualquer motorista estar ciente da legis-
lação pertinente:

Conhecimentos Específicos: Legislação de Trânsito; Primeiros Socorros
e Direção Defensiva. Noções de logística e movimentação de cargas. Dire-
ção Defensiva. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compa-
tível com o Cargo. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e
disciplina geral. LEI FEDERAL Nº 9503/97 - Institui o Código de Trânsito
Brasileiro.
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Se a divulgação do edital para
o aguardado concurso do Tribu-
nal Regional Federal do Rio de
Janeiro e Espírito Santo (TRF-RJ/
ES) se transformou, na opinião
de muitos, em uma verdadeira
novela, a boa notícia é que o ca-
pítulo final poderá acontecer no
início da próxima semana, quan-
do está prevista sua divulgação.
A expectativa entre milhares de
candidatos é grande.

Com a perspectiva de um
grande número de contratações
durante o prazo de validade do
concurso e oferecendo estabili-
dade no emprego e uma remu-
neração extremamente atraen-
te (R$7.111 mensais para nível
médio e R$11.063 mensais no
nível superior), esse processo
seletivo está atraindo o interes-
se de milhares de pessoas. A
previsão é de 100 mil inscritos.

O edital do concurso para téc-
nico (nível médio) e analista
(nível superior) teve sua divul-
gação prevista para agosto últi-

mo, mas surgiram vários entra-
ves burocráticos, os quais foram
sendo vencidos e, agora, tudo
indica que a divulgação aconte-
cerá na próxima semana. Todos
os esforços, hoje, estão direcio-
nados nesse sentido.

A intenção era divulgar o edi-
tal no início da semana, com
abertura imediata das inscrições
no site da Consulplan, a orga-
nizadora. “Há pressa na abertura
da seleção”, garantiu uma fon-
te do tribunal. Assim que divul-
gado, o edital poderá ser consul-
tado na FOLHA DIRIGIDA
Online.

Embora o calendário do con-
curso ainda não tenha sido
anunciado, o tribunal já confir-
mou que as inscrições serão
abertas ainda este mês. Por isso,
os futuros candidatos devem in-
tensificar os estudos a fim de
obterem a melhor colocação
possível no concurso.

O cargo de técnico judiciário
sem especialidade (técnico ad-
ministrativo), que exige apenas
o nível médio e conta com re-
muneração de R$7.111, é o car-
go que deverá atrair o maior nú-
mero de inscritos. Também tem
promessa de concorrência alta

a função de analista adminis-
trativo, para graduados em qual-
quer área e com remuneração
de R$11.063.

O TRF-RJ/ES também já con-
firmou que a prova objetiva, re-
dação e estudos de caso do con-
curso ocorrerão em janeiro. Isso
porque, segundo assessores do
presidente da comissão respon-
sável pelo concurso, juiz Carlos
Guilherme Lugones, já foi de-
finido que o calendário do con-
curso, aprovado pela Presidên-
cia do tribunal, será seguido.
Veja quais as prováveis datas das
avaliações em matéria publica-
da ao lado.

Além desses exames, haverá
prova prática para
os cargos de técni-
co em Segurança
e Transporte e téc-
nico em Teleco-
municações e Ele-
tricidade, previs-
tas para fevereiro
ou março. A ho-
mologação do
concurso está
programada para
abril de 2017, ex-
ceto para os técni-
cos em segurança

e transporte e em eletricidade,
que terão a homologação em
maio.

Chamadas imediatas -  Dian-
te da grande carência de pesso-
al, sobretudo para o cargo de téc-
nico sem especialidade, de ní-
vel médio, o TRF-RJ/ES deverá
chamar os aprovados de forma
imediata. A exemplo das últimas
seleções da Justiça Federal, no-
vamente o TRF-RJ/ES formará
um cadastro de reserva para ser
utilizado durante o prazo de va-
lidade, de dois anos, podendo do-
brar. O órgão espera que mais de
3 mil aprovados componham
essa lista, tendo em vista o pro-
jeto básico do concurso.
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TJM-SP: inscrições abertas para 2º grau
CCCCCAPITAPITAPITAPITAPITALALALALAL|São oito vagas imediatas para o concurso, mas convocações podem superar 228

Destaque para
escrevente, com
remuneração
inicial de R$4.473

Seguem abertas as inscrições
do concurso público para o
Tribunal de Justiça Militar de
São Paulo (TJM-SP). As ins-
crições serão aceitas até às 16h
do dia 2 de dezembro, no site
da Vunesp, organizadora. A
seleção visa o preenchimento
de oito vagas iniciais em car-
gos de nível médio e superi-
or, para a cidade de São Pau-
lo. A maior oferta será no
cargo escrevente (cinco vagas)

 A seleção para o TJM ocorrerá
por meio de duas etapas: prova
objetiva e prova prática. O exa-
me objetivo está previsto para 22
de janeiro, no período da tarde,
de caráter eliminatório e classi-
ficatório, na cidade de São Pau-
lo. Os participantes responderão
a 50 questões, com três horas de
duração. A exceção fica por con-
ta do cargo de analista de siste-
ma judiciário que terá 60 pergun-
tas a disposição, com tempo de
quatro horas para resolução.

Os conteúdos do exame foram
distribuídos entre as disciplinas
de Língua Portuguesa, Matemá-
tica, atualidades, Raciocínio Ló-
gico e conhecimentos específicos.
Para ser consiserado apto na fase
objetiva o candidato deverá ob-
ter, no mínimo, pontuação de 50
pontos, não podendo zerar as
questões de conhecimentos espe-
cíficos. Os habilitados serão con-
vocados para a segunda fase (pro-
va prática).

de nível médio, que recebe
remuneração de R$4.473,16.

Além da oferta para escre-
vente, os candidatos com ní-
vel médio podem concorrer
também aos cargos de técni-
co de comunicação e proces-
samento de dados e técnico
em informação judiciário,
com uma vaga cada. Para essas
carreiras o vencimento inici-
al é de R$ 5.352,92. Além de
ótima remuneração, os car-
gos de técnico não exigem ex-
periência, curso ou qualquer
outro tipo de pré-requisito. Já
os interessados com nível su-
perior concorrem a uma vaga
para o cargo de analista de

SERVIÇO
Inscrições online -
www.vunesp.com.br/TJME1601/
Edital - www.folhadirigida.com.br

Os partipantes da próxima seleção para o TJM-SP, que já se prepa-
ram em busca da tão sonhada vaga, podem resolver abaixo mais um
teste. As questões são de Matemática e Raciocínio Lógico, sendo
fornecidas pelo professor Tiago Machado

Matemática

ESCREVENTE DO TJM

Veja novo teste especial. A cada semana, mais exercícios
preparados por especialistas em concursos públicos para o JudiciárioFicha de Exercícios

Mais um teste para sua preparação

Primeira etapa no dia 22 de janeiro
Serão submetidos a prova prá-

tica os participantes mais bem co-
locados na etapa anterior, contan-
do ainda os empatados por posi-
ção. Para o cargo de escrevente
serão convocados 130 candidatos,
sendo 120 de ampla concorrên-
cia, seis pessoas com deficiência
e 24 que concorreram as vagas
para negros. Os demais cargos con-
vocarão 26 participantes cada,
sendo 24 em ampla concorrência
e duas convocações de pessoas
com deficiência. O cargo de escre-
vente será avaliado por meio de
prova prática de digitação. Já os
cargos de técnico serão avaliados
mediante atividadesque demons-
trem a prática a ser desenvolvida
no exercício do respectivo cargo.

A prova prática será avaliada
numa escala de zero a dez. Os ha-
bilitados serão aqueles que ob-
tiverem nota maior ou igual a
cinco. O resultado final se dará
pela soma das notas da prova
objetiva e da prova prática.

 O professor Tiago Machado,
criador de um dos maiores canais
de Matemática na internet volta-
do para concursos militares (Ma-
temática Passo a Passo), dá dicas
de estudo e preparação aos inte-
ressados na próxima seleção do
TJM. O professor analisou o edi-
tal e apontou quais os principais
tópicos das disciplinas de Matemá-
tica e Raciocínio Lógico estarão
presentes no próximo concurso.

Segundo ele, os conteúdos de
Matemáticas costumem ser bem
similares e os de Raciocínio Ló-
gico mais comuns em cargos de
técnico e analista. Sendo assim,
em Matemática ele aponta como
provável os assuntos voltados
para porcentagem, razão e propor-
ção. Já em Raciocínio ele desta-
ca as dedução de novas informa-
ções das relações fornecidas e
avaliação das condições usadas
para estabelecer a estrutura da-
quelas relações, além de raciocí-
nio lógico sequencial.

Após separar os principais pon-
tos que certamente serão cobra-
dos o professor explica o moti-
vo de serem bem relevantes e
necessitarem uma maior atenção
dos candidatos no momento do
estudo. “Eles são pontos básicos
para que os participantes do con-
curso demonstrem um raciocínio
rápido, claro e preciso para o seu
cargo. E foram muito cobrados
nos concursos anteriores”, expli-

Professor dá dicas para Matemática
ca Tiago. Por isso, considera que
provavelmente a prova trará
questões que abordem dois ou
três assuntos.

O docente avalia o perfil da
banca organizadora, a Vunesp, e
ressalta ainda a forma como ela
costuma dispor as questões. “Per-
cebi que a organizadora gosta de
conceituar e deixar bem “amar-
rado” as questões buscando os
melhores candidatos. É interes-
sante o candidato estudar pelos
concursos que aconteceram em
outros estados pela mesma ban-
ca ou bancas que aplicaram o
mesmo tipo de provas”, destaca.
Em virtude da maneira como a
banca aborda os assuntos, o es-
pecialista acredita que não haverá
“pegadinhas” que possam con-
fundir o candidato e proporcio-
nar algum deslize. Para ele, quan-
do o participante foca nas dificul-
dades e fortalece o que domina
evita qualquer tipo de descuido.

Tiago finaliza as orientações
destacando um fator essencial na
preparação dos candidatos, o
tempo de estudo. Ele considera
que é necessário estudar, no mí-
nimo, uma hora por dia e ir au-
mentando de acordo com a ne-
cessiade para alcançar o objetivo.
“Tempo é uma coisa que não te-
mos devido a correria do dia,
então tente estudar onde estiver
no tempo que tiver vago para
conseguir algum resultado.”

sistemas judiciário, que rece-
berá R$6.004,59.

As taxas custam R$55 (ní-
vel médio) e R$82,20 (supe-
rior). Haverá apenas isenção
parcial do valor (50%). Para
ser considerado isento o par-
ticipante deverá estar matri-
culado em uma das série de
ensino, ser de baixa renda ou
desempregado.

Mais vagas - O quantitati-
vo de 228 aprovados (inclu-
indo os empatados na última
posição) poderão figurar no
resultado final do concurso,
sendo 150 somente para es-
crevente. Desta forma, o TJM-
SP poderá realizar exatamen-

te 228 contratações durante
o prazo de validade do con-
curso.  O número é referente
ao total de convocados para
a segunda fase, que é a última
fase do concurso

As contratações serão feitas
sob refime estatutário, que ga-
rante estabilidade empregatícia.
O prazo de validade do con-
curso será de dois anos, poden-
do prorrogar pelo mesmo pe-
ríodo. A sede do TJM-SP fica
na Rua Doutor Vila Nova, 285,
Vila Buarque, em São Paulo.

Aprovados no concurso serão lotados na sede do TJM, na capital  paulista

1) Do valor total recebido por um trabalho executado, Pedro ficou com 2/
5 e João fico com o restante. Da parte que lhe coube, João emprestou
R$800,00 a Pedro, para que ele pudesse comprar uma televisão e,
assim, Pedro ficou com o quádruplo da quantia que restou a João.
Após o empréstimo, Pedro ficou com

(a) R$2000,00. (b) R$1800,00.
(c) R$1700,00. (d) R$1600,00.
(e) R$1400,00.

02 Ao longo de um dia, um supermercado fez vários anúncios dos produ-
tos A, B e C, todos eles com o mesmo tempo de duração. Os tempos
totais de aparição dos produtos A, B e C foram, respectivamente, iguais
a 90s, 108s e 144s. Se a duração de cada anúncio, em segundos, foi
o maior possível então, a soma do número de aparições dos três pro-
dutos, nesse dia, foi igual a

(a) 4. (b) 15.
(c) 17. (d) 18.
(e) 19.

03 Três estudantes de arquitetura construíram uma maquete em conjun-
to e combinaram que o valor total gasto com a compra dos materiais
necessários seria dividido entre eles, de forma inversamente propor-
cional ao número de horas que cada um trabalhou na elaboração da
maquete.

Observe a tabela.

Nesse caso, pode-se afirmar que x e y valem, respectivamente,

(a) R$125,00 e 18 horas. (b) R$80,00 e 16 horas.
(c) R$80,00 e 18 horas. (d) R$70,00 e 16 horas.
(e) R$60,00 e 14 horas.

04 Em um treinamento, o piloto A deu mais voltas completas na pista de
testes que seu companheiro de equipe, o piloto B, sendo que a soma
do número de voltas dadas por A e por B foi igual a 100. Se dividirmos
o número de voltas dadas por A pelo número de voltas dadas por B, o
quociente será 5 e teremos um resto igual a 10. Pode-se concluir,
então, que a diferença entre o número de voltas dadas por A e por B,
nessa ordem, é igual a

(a) 85. (b) 80.
(c) 70. (d) 65.
(e) 60.

05 Um grande terreno foi dividido em 6 lotes retangulares congruentes,
conforme mostra a figura, cujas, dimensões indicadas estão em me-
tros.

Sabendo-se que o perímetro do terreno original, delineado em ne-
grito na figura, mede x+285, conclui-se que a área total desse
terreno é, em m², igual a

(a) 2400. (b) 2600.
(c) 2800. (d) 3000.
(e) 3200.

06 Um recipiente, com paredes de espessura desprezível, tem a for-
ma de um paralelepípedo reto-retângulo, medindo 15cm de com-
primento por 10cm de largura, e contém uma quantidade de água
que ocupa a metade da sua capacidade total. Se retirarmos 2/5
de água, o volume da água restante no recipiente será igual a
360 cm³. Conclui-se, então, que a medida da altura desse recipi-
ente, em centímetros, é igual a

(a) 14. (b) 12.
(c) 10. (d) 9.
(e) 8.

07 Na figura, que representa uma pequena praça, a região I tem a
forma de um quadrado (ABC(e) com área de 225m², e a região
II tem a forma de um triângulo retângulo (CD(e). Para se ir do
ponto A ao ponto P, contornando a praça, pode-se optar pelo tra-
jeto ABCP, ou pelo trajeto AEDP, sendo que, em ambos os casos,
as distâncias percorridas serão iguais. Sabendo-se que o seg-
mento CD mede 25m, pode-se afirmar que a distância entre os
pontos D e P é igual a,

(a) 8,5m. (b) 9,0m.
(c) 10,0m. (d) 10,5m.
(e) 11,0m.

08 Ao encerrar o movimento diário, um atacadista, que vende à vista e a
prazo, montou uma tabela relacionando a porcentagem do seu fatura-
mento no dia com o respectivo prazo, em dias, para que o pagamento
seja efetuado.

O prazo médio, em dias, para pagamento das vendas efetuadas nesse
dia, é igual a

(a) 75. (b) 67.
(c) 60. (d) 57.
(e) 55.

09 Neste grupo de pessoas, usar só chapéu ou só relógio, nem pensar.
Tampouco usar óculos, chapéu e relógio ao mesmo tempo. Quinze pes-
soas usam óculos e chapéu ao mesmo tempo. Usam chapéu e reló-
gio, simultaneamente, o mesmo número de pessoas que usam ape-
nas os óculos. Uma pessoa usa óculos e relógio ao mesmo tempo.
Esse grupo é formado por 40 pessoas e essas informações são sufi-
cientes para afirmar que nesse grupo o número de pessoas que usam
óculos é

(a) 20. (b) 22.
(c) 24. (d) 26.
(e) 28.

10 Se afino as cordas, então o instrumento soa bem. Se o instrumento
soa bem então toco muito bem. Ou não toco muito bem ou sonho acor-
dado. Afirmo ser verdadeira a frase: não sonho acordado. Dessa for-
ma, conclui-se que

(a) Sonho dormindo.
(b) O instrumento afinado não soa bem.
(c) As cordas não foram afinadas.
(d) Mesmo afinado o instrumento não soa bem.
(e) Toco bem acordado e dormindo.

11 Na sequência a seguir, cada número pertence a apenas uma de duas
categorias de números, sendo que o número 1 não pertence a nenhu-
ma dessas categorias. Os números impressos em negrito e sublinha-
dos são elementos de uma das categorias, e observá-los irá facilitar
a identificação de como a sequência é formada.

4; 6; 2; 8; 9; 3; 10; 12; 5; 14; 15; 7; 16; 18; 11; 20; 21; 13; 22; 24; 17;

e segue ilimitadamente segundo a lei de formação.

O primeiro número, em negrito, maior que todos os anteriores de sequên-
cia até a sua posição é

(a) 29. (b) 33.
(c) 37. (d) 39.
(e) 41.

12 Todo PLATZ que não PLUTZ é também PLETZ. Alguns PLATZ que são
PLETZ também PLITZ. A partir dessas afirmações, pode-se concluir
que

(a) Alguns PLITZ são PLETZ e PLATZ.
(b) Existem PLATZ que não é PLUTZ nem PLETZ.
(c) Não existe PLUTZ que é apenas PLUTZ.
(d) Todo PLITZ é PLETZ.
(e) Existe PLITZ que é apenas PLITZ.
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O edital do concurso para o Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais
(TJ-MG) já está pronto, mas a Con-
sulplan, organizadora, ainda aguar-
da decições do órgão para divul-
gá-lo oficialmente. A seleção será
para cadastro de reserva nos cargos
de oficial de apoio judicial (Justi-
ça Comum e Juizado Especial) e
oficial judiciário (Comissionário
da Infância e da Juventude), am-
bos de nível médio.

Os vencimentos são R$3.238,54,
já acrescido do auxílio-alimentação
no valor de R$799. A última sele-
ção ofertou para diversas regiões e
comarcas. Ao todo são 296 comar-
cas, mas na região de Belo Horizon-
te podemos destacar as cidades de
Betim, Sete Lagoas, Jequeri, Ibirité,
Ouro Preto. As regiões de Juiz de
Fora, Uberlândia, Uberabra e mais
diversas, também ofertam.

Por mais que a seleção seja des-
tinada ao preenchimento de va-
gas para cadastro, é esperado um
grande número de convocações.
O órgão possui a característica de

Edital do concurso para
o TJ de Minas está pronto

NNNNNOVOOVOOVOOVOOVO     | Oficial de apoio e oficial judiciário

Vencimentos
iniciais de R$3.238.
Vagas também
em Belo Horizonte

efetuar nomeações durante todo
o prazo de validade. O último con-
curso, por exemplo, durou quatro
anos e foram nomeados mais de
1.100 servidores.

Os interessados devem encarar
toda essa demora na divulgação do
edital como benéfica na prepara-
ção para o exame. Segundo espe-
cialistas em concurso público,
quem inicia os estudos antes mes-
mo da oficialização do edital lar-
ga na frente dos demais concorren-
tes. “A oportunidade sempre vem,
cedo ou tarde ela vem. Agora para
consegui-la é necessário o prepa-
ro, pois caso contrário, de nada
adianta a oportunidade”, garante
o professor de Língua Portuguesa,
Alexandre Soares.

Os candidatos serão avaliados
mediante prova objetiva, com ca-
ráter eliminatório e classificató-
rio. O exame será composto por
80 questões, que se dividem em
conteúdos de Língua Portuguesa
(20), Noções de Infomática (15),
Noções de Direito (20) e Atos do
Ofício (25).

Haverá ainda prova prática de
digitação destinada ao cargo de ofi-
cial de apoio judicial. O regime de
contratação será o estatutário, que
garante estabilidade empregatícia.
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Cargos 
Total 

de 
vagas 

Vagas reservadas 
para ampla 

concorrência 

Vagas reservadas à 
pessoa portadora de 

deficiência (5%) 

Vencimento 
(R$) 

Requisitos Exigidos 

Agente de 
Manutenção 

2 1 1 2,065,75 - Ensino Fundamental Completo. 

Assessor de 
Cerimonial 

1 1 0 3,613,22 - Ensino Médio Completo - Curso de Cerimonial Público. 

Assessor Legislativo 
Financeiro 

1 1 0 3,613,22 
- Ensino Superior Completo em Economia, Contabilidade ou Direto, 

devidamente reconhecido- Registro no órgão de classe competente necessário 
nos órgãos de registro na habilitação específica 

Assistente de 
Serviços Técnicos 

2 1 1 2,065,75 - Ensino Médio Completo. 

Atendente de 
Gabinete 

3 2 1 2,065,75 - Ensino Fundamental Completo. 

Auxiliar de Apoio 
Administrativo 

17 16 1 2,584,15 - Ensino Médio Completo. 

Contador 1 1 0 5,496,65 
- Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, devidamente reconhecido -

Registro profissional no órgão de classe competente 

Engenheiro de 
Telecomunicações 

1 1 0 3,451,06 

- Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica, com habilitações do art. 9º 
da Resolução 218 de 29/06/73 do CONFEA ou outro diploma que venha a 

suceder - Registro profissional no órgão de classe competente: como 
Engenheiro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia. 

Jornalista 3 2 1 5,160,89 
- Ensino Superior Completo em Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo, devidamente reconhecido 

Motorista 11 10 1 2,584,15 
- Ensino Fundamental Completo - Carteira Nacional de Habilitação CNH 

categoria “D” ou “E” 

Procurador Jurídico 1 1 0 6,708,82 
- Ensino Superior Completo – Bacharelado em Direito   40 observando-se 

odisposto no art.  - Registro Profissional como Advogado perante a Ordem dos 
Advogados do Brasil  6º XI da Lei 7078/15 e no art.12, § 2º, destaLei 

Repórter Fotográfico 2 1 1 5,160,69 - Ensino Médio Completo 

Técnico em 
Informática 

1 1 0 3,230,13 
- Ensino Médio Completo com habilitação legal específica em Técnico em 

Informática 

Telefonista 2 1 1 3,613,22 - Ensino Médio Completo 

Vigilante Legislativo 6 5 1 2,080,61 - Ensino Fundamental Completo 

Quadro de vagas

SERVIÇO
Inscrições Online:
www.vunesp.com.br

INSS já tem autorização
oficial para nomear 150

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALAL     | Foram aprovados 3.312 candidatosSSSSSOLICITOLICITOLICITOLICITOLICITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     |

Abin confirma
que pedirá novo
concurso

Quem deseja fazer parte dos
quadros da Agência Brasileira de
Inteligência (Abin) deve ficar
atento. Por meio de sua Assesso-
ria de Imprensa, o órgão confir-
mou que irá apresentar no início
do ano que vem um novo pedi-
do de autorização de concurso ao
Ministério do Planejamento.

A realização de um novo con-
curso é essencial para diminuir
o déficit de pessoal no órgão. Este
ano, a Abin informou ter solici-
tado autorização para abrir 650
vagas em cargos dos níveis mé-
dio e superior.

De acordo com a agência, foram
pedidas 90 vagas de agente de in-
teligência (de nível médio, com
remuneração inicial de
R$6.147,22, já com o auxílio-ali-
mentação), 110 de agente técnico
de inteligência (médio;
R$5.577,73), 250 de oficial de in-
teligência (superior; R$15.461,80)
e 200 de oficial técnico de inteli-
gência (superior; R$14.281,28).

O órgão não informou quantas
vagas serão pedidas no ano que
vem, mas é possível que a oferta
seja bem similar. Além disso, a
Abin precisará convencer o gover-
no da sua necessidade e contar com
um afrouxamento da política de
suspensão dos concurso no poder
Executivo federal, inicialmente vá-
lida até o fim de 2017.

A abertura de concurso para a
Abin é reivindicada por entidades
que representam os servidores do
órgão, como Associação Nacional
dos Oficiais de Inteligência (Aofi),
segundo a qual a “falta de pesso-
al implica redução da eficiência
das atividades realizadas pela
Abin, inclusive com redução de ati-
vidades nas superintendências das
diversas unidades da federação.”
A Abin realizou concurso para
agente técnico e oficial técnico
pela última vez em 2010 e para
agente e oficial, em 2008.
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O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), conforme
antecipado pela FOLHA DIRI-
GIDA, foi autorizado a nome-
ar 150 (100 técnicos e 50 ana-
listas) dos 950 classificados no
concurso homologado em 4 de
agosto. O aval foi publicado no
Diário Oficial da União (DOU)
da última terça-feira, dia 8, e
pode ser consultado na FOLHA
DIRIGIDA Online.

O INSS esclareceu que os
150 aprovados serão nomeados
este mês, a partir do dia 30, e
os demais 800, na sequência,
tão logo o INSS receba a auto-
rização do Ministério do Pla-
nejamento. O presidente do ór-
gão, Leonardo Gadelha, já afir-
mou a sindicalistas que preten-
de chamar os 950 selecionados
(oferta inicial do concurso) até
fevereiro do ano que vem.

No total, foram aprovados
3.312 candidatos, que estão na
expectativa também da possi-
bilidade de o INSS chamar ex-
cedentes. Gadelha já acenou

com o desejo de pedir o adici-
onal de 50% das vagas ao Mi-
nistério do Planejamento, mas
o pedido ainda não foi feito.

Hoje, segundo o Tribunal de
Contas da União (TCU), o INSS
tem déficit de 14.441 servidores,
sendo 2.299 analistas e 12.142
técnicos. Por isso, há grande ex-
pectativa pelas chamadas.

O técnico do seguro social, de
nível médio, tem remuneração
de R$5.344,87. Já o analista,
para graduados em Serviço So-
cial, tem ganhos iniciais de
R$7.954,09.

O concurso, que contou com
1.087.804 inscritos, visou a pre-
encher 800 vagas de técnico e
150 de analista. Ele é válido até
4 de agosto do ano que vem,
podendo ser prorrogado por um
ano. O regime de contratação
é o estatutário, que garante a es-
tabilidade.

SERVIÇO
Autorização:
www.folhadirigida.com.br

INSS vai iniciar as convocações dos aprovados a partir do dia 30 deste mês

casos de sucesso

Se você também conquistou sua vaga no serviço público e é um
exemplo de superação, envie seus contatos para o e-mail casosdesucesso@folhadirigida.com.br.

Em breve, sua história poderá ser contada nesta coluna

Confiança e perseverança
fizeram Israel alcançar a tão
sonhada colocação
GABRIEL BETBEDER
gabriel.betbeder@folhadirigida.com.br

“Quem acredita sempre alcança”, parafraseando
Renato Russo, o trecho representa fielmente a traje-
tória de confiança e perseverança do concurseiro Is-
rael Morettoni, de 27 anos. Entre os concursos fei-
tos por Israel, se destacam BNDES, Petrobras, Banco
do Brasil, Finep, entre outros. “Em alguns desses fi-
quei no cadastro de reserva e, em outros, não fui apro-
vado por apenas uma questão.”

Depois desse longo caminho percorrido, Israel con-
seguiu a tão sonhada aprovação no concurso para
agente fazendário da Prefeitura de Niterói, concur-
so de 44 vagas imediatas no qual está na 32ª posi-
ção e do qual aguarda convocação, prevista para acon-
tecer em janeiro de 2017. Ele conta ainda que seus
amigos e familiares tiveram papel crucial nessa jor-
nada. “Minha família sempre me deu força, em es-
pecial minha mãe Maria e meu irmão Ian, que sem-
pre subsidiaram meus estudos. Além deles, meu pri-
mo Robson, que sempre me fornecia material e
passava experiência e, também, o apoio de diversos
amigos, em especial, o Geraldo”, agradeceu.

Israel, que ainda trabalhava na época, explica como
conciliou o emprego e os estudos. “Fazia estágio na
Finep e estava no meio do semestre na faculdade.
Para atingir o máximo do meu rendimento, estuda-
va sempre que tinha uma brecha ou um tempo vago,
até mesmo nos meios de transporte”, relata. Para
agregar ao máximo em seus estudos, o curso prepa-
ratório da Degrau Cultural fez a diferença na trajetó-
ria de Israel. “Tive sorte de encontrar uma equipe
mega qualificada, a qual sou muito grato até hoje,
mas em especial, aos professores Valdenir Peixoto,
de Português, Renata Jorge, de Direito Administra-
tivo e Bruno Barra, de Informática.”

É do conhecimento de todos que, ao optar pela
rotina de um concurseiro, muitas coisas precisam
ser deixadas de lado, principalmente o lazer. “Tive
que abdicar da companhia dos meus amigos e da
minha família, das festas, de muitos sábados de sol

Lázaro de Almeida escolheu o segmento
de tribunais para ingressar na carreira pública

DIVULGAÇÃO

e muitas outras coisas. Enfim, de tudo que eu gosta-
va de fazer”, recorda Israel.

Ele descreve ainda como é a mudança na vida após
a aprovação em um concurso público. “As pessoas te
olham com um olhar diferente, como se você fosse
superior a elas. Sua família também parece te dar mais
valor, assim como os seus amigos. Posso dizer que é
uma sensação única”. Israel trata a tão sonhada apro-
vação como o primeiro passo para a realização de um
sonho maior mas, por hora, é uma grande conquista.

“Tenho um foco muito maior, meu objetivo prin-
cipal é conseguir uma vaga em um grande órgão, mas
passar nesta prova me deu tranquilidade para estu-
dar mais e me estabilizar por um bom tempo”, ex-
plica. Por fim, Israel Morettoni deixa uma mensagem
àqueles que estão em busca da tão sonhada vaga. “Nun-
ca desista. Concurso é projeto de vida, que exige muito
estudo. Não desanime, por mais que fique próximo
à vaga ou passe e fique no cadastro, uma hora você
será recompensado pelo seu esforço e dedicação.”

 A Câmara de Mogi das Cruzes,
na Região Metropolitana de São
Paulo, inscreve até 1º de dezem-
bro no concurso em cargos de
todos os níveis de escolaridade.
São 54 vagas efetivas, com salá-
rios variando de R$2.065,75 a
R$6.708,82 e jornadas de traba-
lho de 20 a 40 horas semanais.

A inscrição deve ser realizada
pelo site da Vunesp, organizadora.
A taxa de inscrição varia entre

Mogi das Cruzes: prazo
até o dia 1º de dezembro

GGGGGRANDERANDERANDERANDERANDE SP  SP  SP  SP  SP | Vencimentos iniciais de até R$6.708

Provas objetivas
do concurso estão
previstas para
o dia 22 de janeiro

R$44,50 e R$82,20, dependendo
do cargo desejado. As vagas são
para várias áreas, com destaque
para as 17 oportunidades no car-
go de auxiliar de apoio admnis-
trativo, de nível médio. No nível
fundamental, há 11 vagas para
motorista, com exigência de
CNH categorias D ou E.

 Já no nível superior, destacam-
se as 3 vagas para jornalista e o
cargo de procurador jurídico, que
embora conte com apenas uma
vaga, possui os maiores venci-
mentos do concurso.

A seleção será por meio de pro-
vas objetivas eliminatórias e clas-
sificatórias, prevista para 22 de

janeiro de 2017, com as discipli-
nas de Conhecimentos Gerais,
Língua Portuguesas e Conheci-
mentos Específicos sendo co-
muns a todos os candidatos.
Haverá também prova prático-
profissional para o cargo de pro-
curador jurídico e prova prática
para motorista, ambas elimina-
tórias e classificatórias.

O concurso tem validade de
dois anos, prorrogáveis por mais
dois. As contratações serão sob o
regime estatutário.

A Secretaria Estadual da Edu-
cação de São Paulo pretende pu-
blicar até dezembro o edital de
abertura de seu concurso públi-
co para o cargo de diretor de es-
cola. A expectativa da comissão
organizadora é definir ainda em
novembro a banca organizadora
da seleção. A oferta será de 1.878
vagas iniciais, já autorizadas pelo
governador Geraldo Alckmin.

A seleção prevê a contratação
de servidores para o ano letivo de
2017. A carreira de diretor conta
com uma remuneração de
R$3.834, incluindo o salário de
R$2.840 e a Gratificação de Ges-
tão Educacional de R$994. Para
quem atua em escolas de tempo
integral, a remuneração sobe para
R$5.964, com a inclusão da gra-
tificação do regime de dedicação
plena e integral. A exigência é de
licenciatura plena em Pedagogia
ou pós-graduação na área de edu-
cação, além de oito anos de ex-
periência no magistério.

No último sábado, dia 15, o
governo publicou o decreto de
regulamentação do estágio pro-
batório da categoria, instituído no
ano passado, pela Lei 1.256,
apontado pela comissão organi-
zadora como grande entrave para
a abertura da seleção. As outras
regras que constarão no edital do

Diretor de escola: governo
quer organizadora este mês

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA| Edital deve ser publicado ainda este ano

Oferta do concurso
será de 1.878 vagas,
já autorizadas pelo
governador do estado

concurso também foram defini-
das, tendo como base a Resolu-
ção SE 56/2016, que atribui o
perfil e as habilidades para os
profissionais da educação estadu-
al. Com a publicação do decre-
to, a pasta se concentra agora na
escolha da banca, que deve acon-
tecer nas próximas semanas.

Com a regulamentação, o car-
go de diretor passa a contar com
uma alteração no processo de se-
leção, que passará a ser compos-
to, além das provas escritas, por
um curso de formação nas áreas

de liderança e gestão, e um está-
gio. Após o curso, os diretores
devem apresentar um plano de
trabalho específico para a escola
em que vão atuar. Os diretores
também passarão pela chamada
Avaliação Periódica de Desempe-
nho Individual e, simultaneamen-
te, ao período de formação, o apro-
vado passará pelo estágio proba-
tório de três anos, período em que
os profissionais vão receber ori-
entações sobre a função de geren-
ciamento de recursos humanos e
estratégias de ensino.

A Secretaria Estadual da Fazen-
da de São Paulo depende apenas
de uma autorização do governa-
dor Geraldo Alckmin para dar
início ao planejamento de seu
novo concurso para o cargo de
técnico. O órgão já conta com um
pedido de concurso em tramita-
ção na Secretaria de Planejamento
e Gestão para o preenchimento
de 789 vagas.

A intenção era publicar o edi-
tal em 2015, mas por conta do
ajuste orçamentário, realizado
pelo governo desde o início do
ano, a seleção foi adiada. O pla-
nejamento desta nova seleção
vem desde 2013, quando expira-
ram os primeiros dois anos do
prazo de validade do último con-
curso. Mas por conta do grande
número de remanescentes apro-
vados na seleção, a Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo or-

Sefaz-SP: concurso em análise
para 789 vagas de técnico

AAAAATUAÇÃOTUAÇÃOTUAÇÃOTUAÇÃOTUAÇÃO     | Expectativa é que nova seleção seja regionalizada

denou a prorrogação do certame.
Por contar com vagas para diver-

sas cidades do estado, a expectati-
va é que a nova seleção seja regio-
nalizada, o que permite que o can-
didato atue na sua região de do-
micílio. O técnico atua no apoio
administrativo dentro da Secreta-
ria da Fazenda. Além de dar suporte
aos cargos de chefia a aos agentes
fiscais de renda, o servidor também
atua no atendimento ao público,
no âmbito da secretaria.

Para concorrer ao cargo, basta
possuir ensino médio completo,
com remuneração inicial de
R$1.961,15, em caso de 50% do
Prêmio de Incentivo à Qualida-
de (PIQ), podendo chegar a
R$2.896,30, em caso de 100% do
complemento, para jornada de
trabalho de 40 horas semanais.

O último concurso, realizado
em 2010, contou com uma ofer-

ta de 550 vagas, para um total de
49.716 inscritos. A organizado-
ra foi a Fundação Carlos Chagas.
A seleção contou apenas com
prova objetiva, composta por 80
questões, sendo 40 de conheci-
mentos gerais e 40 de conheci-
mentos específicos.

A parte de conhecimentos ge-
rais incluiu Língua Portuguesa,
Matemática e Raciocínio Lógico,
Noções De Informática e Atuali-
dades. Em conhecimentos espe-
cíficos foram abordadas as disci-
plinas de Direito Constitucional,
Direito Administrativo, Direito
Penal, Direito Tributário e Direito
Civil. Os exames foram realiza-
dos nas cidades de Araçatuba, Ara-
raquara, Bauru, Campinas, Jundi-
aí, Marília, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, São José Do Rio
Preto, Santos, São Paulo, Soroca-
ba e Taubaté.

Concurso já está autorizado pelo governador Geraldo Alckmin
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Concurso está
autorizado, mas
aguarda
definição da banca

EEEEEXPECTXPECTXPECTXPECTXPECTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA| Serão oferecidas 1.679 vagas em cargos dos níveis médio e superior

SAP-SP: edital previsto para dezembro

 A Secretaria de Administração
Penitenciária de São Paulo (SAP-
SP) corre contra o tempo para
publicar o edital de seu concurso
para o preenchimento de 1.679
vagas em diversos cargos. Embo-
ra o órgão tenha até 23 de feve-
reiro para publicar o documen-
to, caso contrário precisará de
uma nova autorização, a presi-
dente da comissão organizadora
e diretora do Centro de Seleção,
Daniela Marinho Nunes Borset-
ti, disse que a secretaria trabalha
para publicar o edital até o próxi-
mo mês.

O grande entrave vem sendo a
definição do processo de escolha
da organizadora. A princípio a in-
tenção era de que a instituição fos-
se escolhida por dispensa de licita-
ção, mas uma mudança no plane-
jamento deve fazer com que a pas-
ta opte por uma licitação, o que de-
mandaria um tempo maior.

As oportunidades do concur-
so serão divididas em quatro edi-
tais, sendo um para a área de saú-
de e outro para área administra-
tiva, além de dois para agente de
segurança penitenciária, um para
o sexo feminino e um para o mas-

culino. De acordo com a presi-
dente da comissão organizado-
ra do concurso e diretora do Cen-
tro de Seleção, Daniela Marinho
Nunes Borsetti, a previsão inici-
al de homologar os concursos de
única fase em 2016 e de agente
de segurança penitenciária no fim
de 2017, não poderá ser cumpri-
da, já que são necessários ao
menos seis meses entre a publi-
cação do edital e a homologação
do concurso.

O grande destaque do concur-
so é o cargo de agente de segu-
rança penitenciária I, com uma
oferta de 1.034 vagas iniciais,
destinadas a ambos os sexos. A
carreira exige de nível médio
completo e conta com uma re-
muneração inicial de
R$3.267,39, já incluso adicional
de insalubridade de R$571,51.

Para nível médio haverá ainda
265 vagas para oficial administra-
tivo, que proporciona remunera-

ção de R$1.216, já com o abono
complementar de R$184. A remu-
neração pode chegar a R$1.406
caso o servidor alcance 100% do
prêmio de desempenho indivi-
dual. Neste caso a seleção conta
apenas com prova objetiva. As
outras 25 vagas da área adminis-
trativa são para analista adminis-
trativo, com exigência de nível su-
perior em qualquer área e inici-
al de R$2.320,84, podem chegar
a R$2.695,34 caso o servidor al-

SAP

Enquanto o edital é aguardado, os futuros candidatos devem avaliar seus
conhecimentos através de exercícios. Para orientação de todos, veja novo teste especialFicha de Exercícios

Língua Portuguesa: resolva novo teste especial
Os interessados que buscam se preparar para a

próxima seleção da SAP-SP podem resolver mais um
teste. A professore Rafaela Freitas, do Estratégia
Concurso, elaborou questões com gabarito comen-
tado para a disciplina de Língua Portuguesa.

Língua Portuguesa

Alterar o ECA independe da situação carcerária
(O Globo, Opinião, 23/06/2015)
Nas unidades de internação de menores infratores

reproduzem-se as mesmas mazelas dos presídios para
adultos: superpopulação, maus-tratos, desprezo por
ações de educação, leniência com iniciativas que vi-
sem à correição, falhas graves nos procedimentos de
reinclusão social etc. Um levantamento do Conselho
Nacional do Ministério Público mostra que, em 17 es-
tados, o número de internos nos centros para jovens
delinquentes supera o total de vagas disponíveis; con-
servação e higiene são peças de ficção em 39% das
unidades e, em 70% delas, não se separam os ado-
lescentes pelo porte físico, porta aberta para a vio-
lência sexual.

Assim como os presídios, os centros não regene-
ram. Muitos são, de fato, e também a exemplo das
carceragens para adultos, locais que pavimentam a
entrada de réus primários no mundo da criminalida-
de. Esta é uma questão que precisa ser tratada no
âmbito de uma reforma geral da política penitenciá-
ria, aí incluída a melhoria das condições das unida-
des socioeducativas para os menores de idade. Nun-
ca, no entanto, como argumento para combater a ade-
quação da legislação penal a uma realidade em que a
violência juvenil se impõe cada vez mais como amea-
ça à segurança da sociedade.

O raciocínio segundo o qual as más condições dos
presídios desaconselham a redução da maioridade penal
consagra, mais do que uma impropriedade, uma hipo-
crisia. Parte de um princípio correto – a necessidade
de melhorar o sistema penitenciário do país, uma una-
nimidade – para uma conclusão que dele se dissocia:
seria contraproducente enviar jovens delinquentes, su-
postamente ainda sem formação criminal consolida-
da, a presídios onde, ali sim, estariam expostos ao
assédio das facções.

Falso. A realidade mostra que ações para melhorar
as condições de detentos e internos são indistinta-
mente inexistentes. A hipocrisia está em obscurecer
que, se o sistema penitenciário tem problemas, a rede
de “proteção” ao menor consagrada no Estatuto da
Criança e do Adolescente também os tem. E numa
dimensão que implica dar anteparo a jovens envolvi-
dos em atos violentos, não raro crimes hediondos,
cientes do que estão fazendo e de que, graças a uma
legislação paternalista, estão a salvo de serem puni-
dos pelas ações que praticam.

Preservar o paternalismo e a esquizofrenia do ECA
equivale a ficar paralisado diante de um falso impas-
se. As condições dos presídios (bem como dos cen-
tros de internação) e a violência de jovens delinquen-
tes são questões distintas, e pedem, cada uma em
seu âmbito específico, soluções apropriadas. No caso
da criminalidade juvenil, o correto é assegurar a redu-
ção do limite da inimputabilidade, sem prejuízo de
melhorar o sistema penitenciário e a rede de institui-
ções do ECA. Uma ação não invalida a outra. Na verda-
de, as duas são necessárias e imprescindíveis.

01 Considerando o conjunto do texto, o título “Alte-
rar o ECA independe da situação carcerária” re-
presenta:

(a) uma opinião que se choca com a do autor do tex-
to;

(b) um argumento favorável à redução da maioridade
penal;

(c) um contra-argumento que é explicitado no corpo
do texto;

(d) uma tese apoiada em argumentos de autoridade;
(e) um argumento que se apoia na intimidação do lei-

tor.

02 Na progressão do texto há uma série de segmen-
tos em que a relação entre a situação de meno-
res infratores e a de prisioneiros adultos é esta-
belecida; o segmento em que essa relação está
ausente é:

(a) “Nas unidades de internação de menores infrato-
res reproduzem-se as mesmas mazelas dos pre-
sídios...”;

(b) “Assim como os presídios, os centros não rege-

neram”;
(c) “...em 17 estados, o número de internos nos cen-

tros para jovens delinquentes supera o total de vagas
disponíveis;”

(d) “Muitos são, de fato, e também a exemplo das car-
ceragens para adultos, locais que pavimentam a en-
trada de réus primários no mundo da criminalida-
de”;

(e) “A realidade mostra que ações para melhorar as
condições de detentos ou internos são indistinta-
mente inexistentes”.

03 “Nas unidades de internação de menores infrato-
res reproduzem-se as mesmas mazelas dos presí-
dios para adultos: superpopulação, maus-tratos, des-
prezo por ações de educação, leniência com inicia-
tivas que visem à correição, falhas graves nos pro-
cedimentos de reinclusão social etc.”.

Nesse segmento do primeiro parágrafo do texto, o
emprego da forma ETC. indica que:

(a) a enumeração inclui todas as mazelas dos presídi-
os;

(b) além das falhas graves nos procedimentos de rein-
clusão social há outras falhas graves em outros pro-
cedimentos que foram esquecidas;

(c) mazelas de menor importância não foram citadas;
(d) problemas de maior relevância não foram citados

por não ser esse o melhor momento para fazê-lo;
(e) a lista de elementos citados não inclui a totalidade

das mazelas dos presídios para adultos.

04 Na estruturação do texto, a função do primeiro pa-
rágrafo é:

(a) mostrar que a situação dos centros de internação
de menores é caótica e que, por isso mesmo, não
podem receber mais delinquentes;

(b) indicar uma crítica ao sistema penitenciário que an-
tecipa a rejeição da redução da maioridade penal;

(c) denunciar falhas na rede de instituições do ECA, idên-
ticas às dos adultos, a fim de que se negue força
ao argumento de que a situação carcerária desa-
conselharia a redução da maioridade penal;

(d) apoiar a ideia de que a redução da maioridade pe-
nal não deve fazer com que menores delinquentes
sejam internados junto a adultos;

(e) criticar o desapreço das autoridades diante de pro-
blemas carcerários que afetam tanto os menores
quanto os adultos. Tribunal de Contas do Municí-
pio de São Paulo FGV – Projetos

05 A linguagem empregada no texto exemplifica tanto
a linguagem lógica como a linguagem figurada; o
segmento em que ocorrem somente casos de lin-
guagem lógica é:

(a) “...não se separam os adolescentes pelo porte físi-
co, porta aberta para a violência sexual”;

(b) “...locais que pavimentam a entrada de réus primá-
rios no mundo da criminalidade”;

(c) “Preservar o paternalismo e a esquizofrenia do ECA
equivale a ficar paralisado diante de um falso im-
passe”;

(d) “No caso da criminalidade juvenil, o correto é asse-
gurar a redução do limite da inimputabilidade...”;

(e) “...conservação e higiene são peças de ficção em
39% das unidades...”.

06 No texto há um grupo de vocábulos com sentido ne-
gativo produzido pela presença do prefixo IM/IN/I;
a opção em que esse prefixo apresenta esse senti-
do nos dois vocábulos é:

(a) inadiáveis / internação;
(b) infratores / instituições;
(c) impropriedade / indistintamente;
(d) inexistentes / implicar;
(e) iniciativas / inimputabilidade.

07 No texto há duas oportunidades em que o autor em-
pregou dois-pontos (:):

1 – “...as mesmas mazelas dos presídios para adultos:
superpopulação, maus-tratos, desprezo por ações
de educação...”;

2 – “...para uma conclusão que dele se dissocia: seria
contraproducente enviar jovens delinquentes...”.

Sobre essas duas ocorrências desses sinais de pontu-
ação, a afirmação correta é:

(a) as duas ocorrências precedem enumerações;
(b) as duas ocorrências introduzem exemplificações;
(c) as duas ocorrências mostram explicações;
(d) só a primeira ocorrência introduz uma explicação;
(e) só a segunda ocorrência prepara uma explicitação.

08 A substituição do termo destacado por um adjetivo
é INADEQUADA em:

(a) “internação de menores” / internação juvenil;
(b) “peças de ficção” / peças fictícias;
(c) “mundo da criminalidade” / mundo criminal;
(d) “adequação da legislação” / adequação legislati-

va;
(e) “condições dos presídios” / condições presidiári-

as.

09 “Nas unidades de internação de menores infrato-
res reproduzem-se as mesmas mazelas dos presí-
dios para adultos”; a frase abaixo em que se repe-
te o mesmo sentido do vocábulo sublinhado é:

(a) Os menores têm mesmo que pagar por seus crimes.
(b) Os crimes são punidos pela mesma lei de antiga-

mente.
(c) É mesmo verdade que as leis irão mudar?
(d) Os dois presídios têm as mesmas condições.
(e) As celas são abertas pela mesma chave.

10 O texto entre aspas que exemplifica adequadamen-
te o problema dos presídios destacados no primei-
ro parágrafo do texto é:

(a) Superpopulação – “Os presos são divididos em vá-
rios grupos e cada grupo só tem direito a banho de
sol de quinze minutos”.

(b) Maus-tratos - “Os presos são obrigados a perma-
necer em fila durante a revista diária e, só após o
toque da sirene, podem ir para as celas”.

(c) Desprezo por ações de educação – “Os prisionei-
ros fazem as refeições em conjunto e nem sempre
as normas de polidez à mesa são seguidas”.

(d) Conservação e higiene são peças de ficção – “Ao
serem liber tados, os prisioneiros sofrem precon-
ceitos quando se apresentam para empregos”.

(e) Leniência com iniciativas que visem à correição –
“Os presos que se rebelam por algum motivo são
levados para as solitárias, onde ficam às vezes por
vários dias”.

Gabarito Comentado
1- GABARITO C - O texto em questão foi estruturado a

partir de um contra-argumento: não adianta redu-
zir a maioridade penal se o sistema carcerário não
comporta novos presos. O título rebate esse argu-
mento que é o de muitas pessoas: o fim do pater-
nalismo carcerário não deve acontecer porque os
presídios não oferecem condições para receber tão
jovens criminosos. O autor argumenta que são dois
fatores diferentes, dois problemas que necessitam
de intervenção.

2-  GABARITO C - a questão quer a alternativa que NÃO
traz nenhum tipo de comparação entre os presídi-
os e as unidades de internação para menores infra-
tores.

A alternativa C: “... em 17 estados, o número de inter-
nos nos centros para jovens delinquentes supera o
total de vagas disponíveis;” traz apenas uma infor-
mação sobre o número de internos nos centros para
jovens infratores, sem comparar com os presídios.

Vejam os trechos de comparação destacados por mim
nas outras alternativas:

(a) “Nas unidades de internação de menores infrato-
res reproduzem-se as mesmas mazelas dos presí-
dios...”;

(b) “Assim como os presídios, os centros não regene-
ram”;

(d) “Muitos são, de fato, e também a exemplo das carce-
ragens para adultos, locais que pavimentam a en-
trada de réus primários no mundo da criminalida-
de”;

(e) “A realidade mostra que ações para melhorar as
condições de detentos ou internos são indistinta-
mente inexistentes”.

3- GABARITO E - O uso do “ETC” indica que os itens
citados não estão em sua totalidade, ou seja, ain-
da há itens a serem citados. No caso do trecho em
análise, foi exatamente isso que aconteceu, a lista
de elementos citados não inclui a totalidade das

mazelas dos presídios para adultos (E), por isso
o uso de “ETC”.

4- GABARITOE - trata-se de um texto argumentativo
bem montado, com primeiro parágrafo introdutó-
rio contendo informações necessárias para refor-
çar a tese de que a redução da maioridade penal
deve ser analisada sim, mesmo com os problemas
carcerários vigentes, uma vez que os centros de
menores infratores possuem os mesmos proble-
mas.

5- GABARITO D - Entendendo linguagem lógica como
linguagem denotativa, real, encontrada no dicio-
nário, é possível perceber que apenas a alternati-
va D está correta. A linguagem figurada ou cono-
tativa está presente nas outras alternativas, ve-
jam:

(A) “... não se separam os adolescentes pelo porte
físico, porta aberta para a violência sexual”;

(B) “... locais que pavimentam a entrada de réus pri-
mários no mundo da criminalidade”;

(C) “Preservar o paternalismo e a esquizofrenia do ECA
equivale a ficar paralisado diante de um falso im-
passe”;

 (E) “... conservação e higiene são peças de ficção em
39% das unidades...”.

6- GABARITO C - O prefixo de negação, para ser clas-
sificado como tal, deve poder ser retirado da pala-
vra e ela, ainda assim, existir, só que com valor
afirmativo! É o que ocorre com as palavras da al-
ternativa C: impropriedade >> propriedade / in-
distintamente >> distintamente. Nas outras alter-
nativas temos prefixo de negação e o “IM/IN/I”
como parte do radical das palavras.

(a) inadiáveis >> adiáveis / internação >> o “in” faz
parte do radical;

(b) infratores >> o “in” faz parte do radical / institui-
ções >> o “in” faz parte do radical;

(d) inexistentes >> existentes / implicar >> o “im”
faz parte do radical;

(e) iniciativas >> o “in” faz parte do radical / inimpu-
tabilidade >> imputabilidade.

7- GABARITO E  -  temos:
1 – “... as mesmas mazelas dos presídios para adul-

tos: superpopulação, maus-tratos, desprezo por
ações de educação...”; >> os dois-pontos (:) intro-
duzem enumerações.

2 – “...para uma conclusão que dele se dissocia: se-
ria contraproducente enviar jovens delinquentes...”.
>> os dois-pontos (:) introduzem explicação.

8- GABARITO A - A questão pede a substituição da
locução adjetiva destacada pelo adjetivo corres-
pondente, caso tenha. Na alternativa A, a substi-
tuição “de menores” por “juvenil” NÃO é possível,
pois o termo refere-se a jovens, mas não necessa-
riamente menores de idade.

9- GABARITO D - Essa é uma questão que pode ser
polêmica! Isso porque o vocábulo “mesmo”,
além de ser usado simplesmente como prono-
me demonstrativo, pode ser usado como sinô-
nimo de “realmente”, com caráter confirmati-
vo, ou como base para alguma comparação
(igualdade). No texto foi usado o termo “mes-
mas” para comparar as mazelas dos presídios
com as dos centros de internação para meno-
res (“Nas unidades de internação de menores
infratores reproduzem-se as mesmas mazelas
dos presídios para adultos”). A questão quer a
alternativa em que o vocábulo esteja com o
mesmo sentido que tem no enunciado. Vejam
as alternativas:

(a) Os menores têm mesmo que pagar por seus cri-
mes. >> realmente

(b) Os crimes são punidos pela mesma lei de antiga-
mente. >> comparação

(c) É mesmo verdade que as leis irão mudar? >> re-
almente

(d) Os dois presídios têm as mesmas condições. >>
comparação

(e) As celas são abertas pela mesma chave. >> de-
monstrativo

Ficaríamos entre B e D, certo? Para resolver a ques-
tão, observe que a D está mais de acordo com o
texto e faz o mesmo tipo de comparação: compa-
ra as condições dos dois presídios. A banca deu
como certa a alternativa D.

10- GABARITO A - A alternativa A exemplifica bem o
problema da superlotação dos presídios. Apenas
quinze minutos de banho de sol é pouco, mas é o
que pode ser feito dado o grande número de de-
tentos.

cance 100% de produtividade.
As vagas da área da saúde são

dividas entre médico I (252) agen-
te técnico de assistência a saúde
– psicólogo (42), agente técnico
de assistência a saúde – terapeuta
ocupacional (5) e analista socio-
cultural – pedagogo (5), todos de
nível superior, além de técnico e
enfermagem (51), de nível técni-
co. No caso de médico I os salári-
os iniciais variam de R$3.850 a
R$7.450, de acordo com a carga

horária. Para as demais carreiras
de nível superior os salários vari-
am de R$2.179,02 a R$2.695,34.

Os concursos foram autorizados
pelo governador Geraldo Alckmin
do último dia 23 de fevereiro e vi-
sam o preenchimento de vagas para
o ano de 2017. As seleções conta-
rão com pequenas alterações em
relação aos últimos editais, como
a inclusão das disciplinas de Infor-
mática e Administração Pública nos
conteúdos programáticos.

Agente de segurança penitenciária
Escolaridade Vagas Salário
Nível médio 1.034 R$ 3.267,39

Oficial administrativo
Escolaridade Vagas Salário
Nível médio 265 R$ 1.216

Analista administrativo
Escolaridade Vagas Salário
Nível superior 25 R$ 2.320,84

Médico I
Escolaridade Vagas Salário
Nível superior 252 R$ 3.850

Agente técnico de assistência a saúde – psicólogo
Escolaridade Vagas Salário
Nível superior 42 R$ 2.179,02

Agente técnico de assistência a saúde – terapeuta ocupacional
Escolaridade Vagas Salário
Nível superior 5 R$ 2.179,02

Analista sociocultural - pedagogo
Escolaridade Vagas Salário
Nível superior 5 R$ 2.695,34

Técnico de Enfermagem
Escolaridade Vagas Salário
Nível médio/técnico 51 R$ 1.754,74

Quadro de vagas
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Cargo Escolaridade Vagas Salário
Fotográfo técnico pericial Nívelmédio 86 R$ 4.023,29
Desenhista técnico pericial Nível médio 40 R$ 4.023,29
Atendente de necrotério policial Nível médio 59 R$ 3.365
Auxiliar de necropsia Nível médio 68 R$ 4.023,29
Investigador de polícia Nível superior 1.012 R$ 4.171,49
Escrivão de polícia Nível superior 296 R$ 4.171,49
Perito criminal Nível superior 329 R$ 8.538,49
Médico legista Nível superior 104 R$ 8.538,49
Delegado de polícia Nível superior 80 R$ 10.079,28

Quadro de vagasDestaque
para fotógrafo,
escrivão, perito
e investigador

EEEEESSSSSTTTTTADOADOADOADOADO| Concurso oferecerá vagas para cargos dos níveis médio e superior

Polícia Civil de SP: estudos começam já

 A Polícia Civil do Estado
de São Paulo se prepara para
a realizar em 2017 uma nova
série de concursos para o pre-
enchimento de vagas em car-
reiras nos níveis médio e su-
perior. O órgão já encami-
nhou à Secretaria de Plane-
jamento e Gestão um pedi-
do para o preenchimento de
4.438 vagas, sendo 2.074
para preenchimento por no-
vas seleções e 2.364 para
convocação de remanescen-
tes de concursos já realiza-
dos.

De acordo com especialis-
tas em concursos, os futuros
candidatos não devem espe-
rar pelo edital para iniciar
os etudos. Em função da
grande concorrência, saem
na frente aqueles que já fa-
zem um planejamento com
base no programa de estu-
do da seleção anterior.

As novas contratações já
estão previstas no Projeto de

Lei Orçamentária de 2017,
que tramita na Assembleia
Legislativa de São Paulo
(Alesp). De acordo com o
texto, a instituição conta com
um montante de R$115,5 mi-
lhões, destinados exclusiva-
mente à realização de con-
cursos, cursos de formação
e aperfeiçoamento dos poli-
ciais.

“Nosso planejamento é
permitir a realização de no-
vos concursos para que pos-
samos diminuir a defasagem.
Claro que dependerá de nossa
realidade orçamentária, mas
está dentro do nosso plane-
jamento para 2017”, desta-

cou o secretário de Seguran-
ça Pública, Mágino Alves
Barbosa Filho, em entrevis-
ta recente à FOLHA DIRIGI-
DA. A expectativa é de as
novas seleções sejam auto-
rizadas no início do ano pelo
governador Geraldo Alck-
min.

Das 2.074 vagas para no-
vos concursos, 253 são para
cargos com exigência de en-
sino médio e 1.821 para car-
reiras com necessidade de
nível superior, que oferecem
remunerações iniciais que
variam de R$3.365 a
R$10.079,28, com jornadas
de trabalho de 40 horas se-
manais.

Entre os cargos de nível mé-
dio, há oportunidades para
fotógrafo técnico pericial
(86), desenhista técnico pe-
ricial (40), atendente de ne-
crotério policial (59) e au-
xiliar de necropsia (68). Para
nível superior as vagas são
para os cargos de investiga-
dor de polícia (1.012), es-
crivão de polícia (296), pe-
rito criminal (329), médico
legista (104) e delegado de
polícia (80).

Conheça as atribuições  de um fotógrafo pericial
Responsável por registrar to-

dos os elementos da cena do
crime, a função de um fotó-
grafo técnico pericial é con-
siderada uma das principais
entre os cargos que atam na
Polícia Técnico-Científica.
Com uma exigência de nível
médio completo e CNH, a
carreira oferece rendimentos
mensais de R$3.451,78 em
início de carreira, podendo
chegar a R$4.271,06, caso o
servidor alcance a classe es-
pecial da categoria.

Na função de fotógrafo, o
servidor é responsável por

registrar as ocorrências po-
liciais em no local de crime,
com ou sem vítimas. Neste
contexto, é necessário estar
preparado para manusear
desde materiais contamina-
dos a cadáveres. Os servido-
res atuam em diversas oca-
siões, como desabamentos,
incêndios, acidentes de trân-
sito, roubos e homicídios,
sempre sob a orientação do
perito criminal.

O cargo ainda tem como
atribuições a revelação e am-
pliação de fotografias, o con-
trole e organização de arqui-

vos digitais, edição de fotos e
laudos e atendimento ao pú-
blico, além de ser apto para
dirigir viaturas.

O concurso para o cargo
conta com sete fases. A pri-
meira é a prova premabular,
com questões de Técnicas au-
diovisuais, Língua Portugue-
sa, Criminologia, Direito,
Lógica e Informática.  Os
aprovados nesta fase são sub-
metidos a avaliação psicoló-
gica, prova de aptidão física,
comprovação de idoneidade,
análise de documentos e in-
vestigação social.

POLÍCIA CIVIL-SP

Para orientação dos futuros candidatos do concurso para a Polícia
Civil de São Paulo, veja novo teste especial preparado por especialistaFicha de Exercícios

Direito Penal: resolva mais um teste especial
FOLHA DIRIGIDA publica abaixo mais um tes-

te especial. Desta vez, os futuros candidatos do
concurso para a Polícia Civil podem resolver ques-
tões de Direito Penal. Ao final, confira gabarito
comentado por especialista na área.

DIREITO PENAL

01 Paulo, funcionário público municipal, é responsá-
vel pelo vestiário do clube esportivo municipal e,
durante uma partida de futebol, subtraiu R$ 200,00
da carteira de um jogador que havia deixado sob
sua guarda. Nesse caso, Paulo

(a) praticou delito de corrupção passiva.
(b) Não praticou crime contra a administração públi-

ca.
(c) Cometeu crime de peculato doloso.
(d) Cometeu crime de excesso de exação.
(e) Praticou delito de prevaricação.

02 Luiz é um funcionário da secretaria de uma vara
do Trabalho encarregados de dar andamento aos
processos que ali tramitam. Um dia, colocou o pro-
cesso referente à reclamação trabalhista formula-
da por um inimigo seu, com intuito de prejudicá-lo,
num pacote de processos que seriam enviados para
o arquivo. Esse procedimento retardou por mais
de um ano o andamento da referida reclamação.
Nesse caso, Luiz

(a) não praticou crime contra a administração públi-
ca.

(b) Cometeu crime de prevaricação.
(c) Praticou delito de abuso de autoridade.
(d) Cometeu crime de excesso de exação.
(e) Praticou delito de exercício funcional ilegalmente

prolongado.

03 João é o funcionário público responsável pelo abas-
tecimento de veículos da Prefeitura de uma cida-
de. O motorista de um veículo oficial solicitou que
abastecesse um veículo particular de sua proprie-
dade, dizendo que iria utilizá-lo em serviço. João
atendeu e efetuou o abastecimento, negligencian-
do quanto à verificação da existência de autoriza-
ção para tanto e quanto à veracidade de afirma-
ção feita pelo motorista, que viajou com a família
para o litoral. João, nesse caso,

(a) Cometeu crime de peculato culposo.
(b) Não praticou crime contra a administração públi-

ca.
(c) Praticou delito de corrupção ativa.
(d) Cometeu crime de condescendência criminosa.
(e) Praticou delito de prevaricação.

04 Com relação aos crimes hediondos é INCORRETO
afirmar que

(a) o juiz decidirá fundamentadamente se o réu pode-
rá aguardar em liberdade, em caso de sentença
condenatória.

(b) Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia.
(c) Os crimes hediondos são insuscetíveis de graça e

indulto.
(d) O crime de epidemia com resultado morte não é

considerado crime hediondo.

(e) A pena pela prática de crime hediondo será cumpri-
da integralmente em regime fechado.

05 Por erro na elaboração da folha de pagamento, funci-
onários de uma repartição pública receberam venci-
mentos em dobro. Notificados a respeito, todos de-
volveram, menos Zeus, que resolveu gastar o valor
recebido. Nesse caso, Zeus

(a) Responderá por crime de peculato por erro de ou-
trem, porque, mesmo notificado do erro, recusou-se
a devolver o dinheiro recebido a mais.

(b) Não cometeu nenhum crime, porque não está obri-
gado a devolver o que recebeu a mais.

(c) Cometeu crime de peculato doloso, pois foi notifica-
do do erro e se recusou a devolver o numerário.

(d) Cometeu crime de peculato culposo, porque era per-
ceptível ao homem normal a ocorr6encia do erro que
gerou o pagamento em dobro.

(e) Só responderá por peculato doloso se tivesse condi-
ções econômicas de devolver o dinheiro recebido a
mais e recusou a fazê-lo.

06 Saturno e Apolo são policiais e estavam em férias.
Perceberam a presença de duas pessoas na praia
transportando maconha e as detiveram. Em segui-
da, exigiram R$ 5.000,00 para deixar de prendê-las
em flagrante. Saturno e Apolo cometeram crime de

(a) Corrupção passiva.
(b) Concussão.
(c) Excesso de exação.
(d) Prevaricação.
(e) Condescendência criminosa.

07 Dentre os elementos do crime doloso NÃO se inclui
a

(a) Consciência do resultado.
(b) Noção da conduta.
(c) Imprudência, imperícia ou negligência.
(d) Consciência do nexo causal entre conduta e resulta-

do.
(e) Vontade de praticar a conduta e alcançar o resulta-

do.

08 Netuno solicitou R$ 2.000,00 de Plauto para retar-
dar a prática de ato de ofício, tendo Plauto efetuado
o pagamento da mencionada quantia. Todavia, Netu-
no não retardou a prática do ato de ofício apesar de
ter recebido a vantagem. Netuno cometeu crime

(a) Corrupção passiva.
(b) Concussão.
(c) Prevaricação.
(d) Advocacia administrativa.
(e) Peculato.

09 Também ocorre corrupção passiva quando o funcio-
nário público

(a) Recebe, para si, diretamente, ainda que fora da fun-
ção, mas em razão dela, vantagem indevida.

(b) Exige, para outrem, indiretamente, antes de assu-
mir sua função, mas em razão dela, vantagem inde-
vida.

(c) Desvia, em proveito próprio, qualquer dinheiro ou valor
público de que tem a posse em razão do cargo.

(d) Se apodera, em proveito de terceiro, de dinheiro ou
valor, embora não tenha a posse deles, valendo-se

de sua função pública.
(e) Oferece vantagem indevida a outro servidor público

para determiná-lo a praticar ou omitir ato de ofício.

10 Tício, funcionário público, convida Mévio, que traba-
lha em empresa privada, para ajudá-lo a subtrair um
computador, pertencente à repartição, que se encon-
tra na sala de trabalho de Tício, para seu uso diário,
e que se acha sob sua guarda. Ciente da condição
de funcionário público de Tício, Mévio ajuda-o a trans-
portar esse bem até sua casa. Nessa situação hipo-
tética, é correto afirmar-se que

(a) Tício e Mévio respondem por peculato.
(b) Tício responde por peculato e Mévio responde por furto.
(c) Tício e Mévio respondem por furto.
(d) Tício responde por peculato e a conduta de Mévio é

atípica.

11 Em relação aos crimes praticados por funcionário
público contra a administração em geral,

(a) a pena será aumentada da terça parte se o autor for
ocupante de função de direção de órgão de socieda-
de de economia mista.

(b) o sujeito ativo é apenas aquele que exerce cargo,
emprego ou função remunerado.

(c) é inadmissível o concurso de particular.
(d) é incabível, em qualquer infração, a extinção da puni-

bilidade no caso de reparação de dano.
(e) apenas são puníveis as condutas dolosas.

12 Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma
situação hipotética acerca de crimes contra a admi-
nistração pública, seguida de uma assertiva a ser jul-
gada.

Um funcionário que ocupa cargo em comissão de uma
prefeitura foi exonerado, de ofício, pelo prefeito, ten-
do sido formalmente cientificado do ato mediante co-
municação oficial devidamente publicada no diário
oficial. A despeito disso, o servidor continuou a pra-
ticar atos próprios da função pública, sem preencher
condições legais para tanto. Nessa situação, confi-
gurou-se o delito de usurpação de função pública.

( ) Certo      ( ) Errado

13 Um policial militar em serviço, ao abordar um cida-
dão, exigiu dele o pagamento de determinada soma
em dinheiro, utilizando-se de violência e ameaçan-
do-o de sequestrar o seu filho. A vítima, ante o temor
da ameaça, cedeu às exigências formuladas e entre-
gou ao policial a quantia exigida. Nessa situação,
não obstante a prática de crime pelo agente, não há
que se falar em delito de concussão, pois inexiste
nexo causal entre a função pública desempenhada
pelo policial e a ameaça proferida.

( ) Certo      ( ) Errado

14 Um delegado de polícia, por desleixo e mera indolên-
cia, omitiu-se na apuração de diversas ocorrências
policiais sob sua responsabilidade, não cumprindo,
pelos mesmos motivos, o prazo de conclusão de vá-
rios procedimentos policiais em curso. Nessa situa-
ção, a conduta do policial constitui crime de prevari-
cação.

( ) Certo      ( ) Errado

15 Um servidor público, nomeado para elaborar prova
de concurso para a progressão de servidores para
classe imediatamente superior, antecipou a alguns
candidatos as questões e as respostas do exame,
o que acarretou graves consequências de ordem
administrativa e patrimonial devido à anulação do
certame. Nessa situação, além das sanções admi-
nistrativas correspondentes, o agente responde-
rá pelo crime de violação de sigilo funcional.

( ) Certo      ( ) Errado

16- Um servidor da administração direta da União, vi-
olando dever funcional, apropriou-se de bens públi-
cos de que tinha posse em razão do cargo e ven-
deu-os a terceiros, auferindo assim proveito finan-
ceiro. Nessa hipótese, o agente deverá responder
pelo delito de peculato, sem prejuízo das sanções
administrativas correspondentes.

( ) Certo      ( ) Errado

17 Investigador da Polícia Civil, legalmente, efetua prisão
de acusado da prática de diversos crimes de furto
e encontra com o detido diversas joias, que sabida-
mente são produto de crime. O Investigador, então,
toma algumas das joias para si, delas se apode-
rando definitivamente, e as deixa de apresentar à
apreensão da autoridade policial. A conduta des-
crita amoldase ao tipo penal que descreve o crime
de

(a) peculato.
(b) receptação.
(c) apropriação indébita.
(d) prevaricação.
(e) furto.

18 A conduta do funcionário público que, em razão da
função exercida, exige, para si, vantagem indevida,
sem, contudo, chegar a recebê-la, caracteriza, em
tese,

(a) tentativa de corrupção passiva.
(b) concussão consumada.
(c) corrupção ativa consumada.
(d) tentativa de concussão.
(e) corrupção passiva consumada.

Gabarito
01 (C) Art. 312
02 (B) Art. 319
03 (A) Art. 312 § 2º
04 (D) Art. 1º Lei 8.072/90
05 (A) Art. 313
06 (B) Art. 316
07 (C) CRIME CULPOSO
08 (A) ART. 317
09 A ART. 317
10 (A) ART. 312
11 (A) ART. 327 § 2º
12 R: Errado. PORQUE ERA FUNCIONÁRIO PÚBLICO SÓ

ESTAVA EXERCENDO CARGO EM COMISSÃO
13 R: Errado. CRIME CONCUSSÃO art. 316
14 R: Certo. ART. 319
15 R: Certo. ART. 325
16 R: Certo. ART. 312
17 R:LETRA (a) ART. 312
18 R: LETRA (b) ART. 316
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PM-SP: saiu edital para 2.293 vagas
LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e
não literários).
2. Sinônimos e antônimos.
3. Sentido próprio e figurado das palavras.
4. Pontuação.
5. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome,
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que
imprimem às relações que estabelecem.
6. Concordância verbal e nominal.
7. Regência verbal e nominal.
8. Colocação pronominal.
9. Crase.

MATEMÁTICA
1. Números inteiros: operações e propriedades.
2. Números racionais, representação fracionária e decimal: opera-
ções e propriedades.
3. Mínimo múltiplo comum.
4. Razão e proporção.
5. Porcentagem.
6. Regra de três simples.
7. Média aritmética simples.
8. Equação do 1º grau.
9. Sistema de equações do 1º grau.
10. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfí-
cie e capacidade.
11. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
12. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teore-
ma de Pitágoras.
13. Raciocínio lógico.
14. Resolução de situações-problema.

CONHECIMENTOS GERAIS
1. HISTÓRIA GERAL
1.1. Primeira Guerra Mundial.
1.2. O nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial.
1.3. A Guerra Fria.
1.4. Globalização e as políticas neoliberais.
2. HISTÓRIA DO BRASIL
2.1. A Revolução de 1930 e a Era Vargas.
2.2. As Constituições Republicanas.
2.3. A estrutura política e os movimentos sociais no período militar.
2.4. A abertura política e a redemocratização do Brasil.

3. GEOGRAFIA GERAL
3.1. A nova ordem mundial, o espaço geopolítico e a globalização.
3.2. Os principais problemas ambientais.
4. GEOGRAFIA DO BRASIL
4.1. A natureza brasileira (relevo, hidrografia, clima e vegetação).
4.2. A população: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos.
4.3. As atividades econômicas: industrialização e urbanização, fontes
de energia e agropecuária.
4.4. Os impactos ambientais.
5. ATUALIDADES
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais,
nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 2º semestre de
2016, divulgados na
mídia local e/ou nacional.
NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos,
área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e
pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o
conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MSWord
2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores sim-
bólicos e numéricos, tabelas, 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, elaboração de abelas e gráficos, uso de fórmulas, fun-
ções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefini-
dos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de
dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: es-
trutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações,
régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formata-
ção de apresentações, inserção de objetos, numeração de pági-
nas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensa-
gens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, concei-
tos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.1. Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Capítulo I –
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; e Capítulo II – Dos
Direitos Sociais;
1.2. Título III – Da Organização do Estado: Capítulo VII – Da Admi-
nistração Pública: Seção I – Disposições Gerais; Seção II – Dos
Servidores Públicos; e Seção III
– Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
2. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
2.1. Título I – Dos Fundamentos do Estado.
2.2. Título II – Da Organização e dos Poderes: Capítulo I – Dispo-
sições Preliminares; e Capítulo III – Do Poder Executivo.
2.3. Título III – Da Organização do Estado: Capítulo I – Da Adminis-
tração Pública: Seção I – Disposições Gerais: artigos 111 a 114,
e 115 “caput” e incisos I a X, XVIII, XIX, XXIV, XXVI e XXVII; Capítu-
lo II – Dos Servidores Públicos do Estado:Seção I – Dos Servidores
Públicos Civis: artigo 124 “caput”, e artigos 125 a 137; Seção II
– Dos Servidores Públicos Militares; Capítulo III – Da Segurança
Pública: Seção I – Disposições Gerais; Seção III – Da Polícia Mili-
tar. 2.4. Título VII – Da Ordem Social: Capítulo III – Da Educação,
da Cultura e dos Esportes e Lazer: Seção I – Da Educação: artigos
237 a 249 e 251 a 258; Capítulo VII – Da Proteção Especial:
Seção I – Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem, do
Idoso e dos Portadores de Deficiência.
2.5. Título VIII – Disposições Constitucionais Gerais: artigos 284
a 291.
3. LEI Nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 – Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado.
4. LEI Nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998 – Regula o proces-
so administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
5. LEI COMPLEMENTAR Nº 893, de 09 de março de 2001 –
Institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – RDPM.
6. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008
– Institui Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os
servidores das classes que especifica.
6.1. Capítulo I – Disposição Preliminar.
6.2. Capítulo II – Do Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salári-
os: Seção I – Disposições Gerais; Seção II – Do Ingresso; Seção III
– Do Estágio Probatório; Seção IV – Da Jornada de Trabalho, dos
Vencimentos e das Vantagens Pecuniárias; Seção VII – Da Pro-
gressão; Seção VIII – Da Promoção; Seção IX – Da Substituição.
6.3. Capítulo IV – Disposições Finais: artigos 54 a 56.
7. LEI FEDERAL Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de
Acesso à Informação; e Decreto n° 58.052, de 16 de maio de
2012.
No que se refere à legislação indicada, informa-se que deve ser
considerada a legislação atualizada, desde que vigente, tendo como
base a data da publicação oficial do Edital.

Programa oficial

 A Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo (PM-SP)
divulgou na última quinta-
feira, dia 10, o edital de seu
concurso público para o car-
go de soldado. São 2.293 vagas
imediatas para interessados de
ambos os sexos. As inscrições
poderão ser feitas entre as 10h
do dia 16 de novembro e as
15h59 do dia 15 de dezem-
bro no site da Fundação Vu-
nesp, banca organizadora do
concurso. A taxa custa R$50
e deve ser paga dentro do pe-
ríodo de inscrições.

O cargo de soldado propor-
ciona  vencimentos de
R$2.929,27, já com o adici-
onal de insalubridade de
R$571,51. Para concorrer é
necessário ter nível médio
completo, Carteira Nacional
de Habilitação entre as cate-
gorias “B” e “E”, altura míni-
ma de 1,60m para homens e
1,55m para mulheres e idade
entre 17 e 30 anos.

A primeira fase da seleção,
a prova objetiva e dissertati-
va, está prevista para ser rea-
lizada no dia 5 de fevereiro
de 2017. O concurso ainda

SOLDADO DA PM-SP

Provas objetivas estão previstas para 5 de fevereiro. Até lá, intensifique
os estudos com novo teste elaborado por especialista em concursoFicha de Exercícios

Veja novo teste de Língua Portuguesa

Os oceanos ocupam 70% da superfície da Ter-
ra, mas até hoje se sabe muito pouco sobre a
vida em suas regiões mais recônditas. Segun-
do estimativas de oceanógrafos, há ainda 2
milhões de espécies desconhecidas nas profun-
dezas dos mares. Por ironia, as notícias mais
freqüentes produzidas pelas pesquisas cientí-
ficas relatam não a descoberta de novos seres
ou fronteiras marinhas, mas a alarmante esca-
lada das agressões impingidas aos oceanos pela
ação humana. Um estudo recente do Greenpea-
ce mostra que a concentração de material plás-
tico nas águas atingiu níveis inéditos na histó-
ria. Segundo o Programa Ambiental das Nações
Unidas, existem 46.000 fragmentos de plásti-
co em cada 2,5 quilômetros quadrados da su-
perfície dos oceanos. Isso significa que a subs-
tância já responde por 70% da poluição mari-
nha por resíduos sólidos.

Veja, 5/3/2008, p. 93 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial
e considerando a amplitude do tema por ele
abordado, julgue os itens de 1 a 5.

01 Ao citar o Greenpeace, o texto faz menção a
uma das mais conhecidas organizações não-
governamentais cuja atuação, em escala
mundial, está concentrada na melhoria das
condições de vida das populações mais
pobres do planeta, abrindo-lhes frentes de
trabalho no setor secundário da economia.

02 Por se decompor muito lentamente, o plás-
tico passa a ser visto como um dos princi-
pais responsáveis pela degradação ambien-
tal, razão pela qual cresce o movimento de
conscientização das pessoas para que re-
duzam o consumo desse material.

03 Considerando o extraordinário desenvolvi-
mento científico que caracteriza a civiliza-
ção contemporânea, é correto afirmar que,
na atualidade, pouco ou quase nada da na-
tureza resta para ser desvendado.

04 A exploração científica da Antártida, que en-
frenta enormes dificuldades naturais própri-
as da região, envolve a participação coope-
rativa de vários países, mas os elevados
custos do empreendimento impedem que re-
presentantes sul-americanos atuem no pro-
jeto.

05 Infere-se do texto que a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) amplia consideravelmen-
te seu campo de atuação e, sem deixar de
lado as questões cruciais da paz e da segu-
rança internacional, também se volta para
temas que envolvem o cotidiano das socie-
dades, como o meio ambiente.

Considerando as estruturas lingüísticas do texto,
julgue os itens seguintes.

06 No trecho “até hoje se sabe” (l. 1), o elemento
lingüístico “se” tem valor condicional.

07 O trecho “muito pouco sobre a vida em suas
regiões mais recônditas” (l. 1-2) é comple-
mento da forma verbal “sabe” (l. 1).

08 A palavra “recônditas” (l. 2) pode, sem pre-
juízo para a informação original do período,
ser substituída por profundas.

09 O termo “mas” (l. 6) corresponde a qualquer
um dos seguintes: todavia, entretanto, no
entanto, conquanto.

10 Na linha 6, a presença de preposição em “aos
oceanos” justifica-se pela regência do ter-
mo “impingidas”.

11 O termo “a substância” (l. 10-11) refere-se
ao antecedente “plástico” (l. 9).

O alívio dos que, tendo a intenção de viver ir-
regularmente na Espanha, conseguem passar
pelo controle de imigração do Aeroporto Inter-
nacional de Barajas não dura muito tempo. A
polícia está pelas ruas, uniformizada ou à pai-
sana, e constantemente faz batidas em lugares
que os imigrantes freqüentam ou onde traba-

lham. Foram expedidas cerca de 7 mil car tas
de expulsão de brasileiros no ano passado. O
medo faz parte da rotina de boa parte dos cer-
ca de 60 mil brasileiros sem papéis, que vivem
de casa para o trabalho e do trabalho para casa,
receosos de serem detidos e repatriados.

O Globo, 16/3/2008, p. 12 (com adapta-
ções).

Tendo o texto acima como referência inicial
e considerando as múltiplas implicações do
tema nele tratado, julgue os próximos itens.

12 O Brasil mantém, neste início do século XXI,
a histórica posição de país tradicionalmen-
te aberto à recepção de imigrantes e conti-
nua sendo área preferencial de destino de
milhares de estrangeiros que buscam re-
construir suas vidas longe da terra natal.

13 De maneira geral, a União Européia vem im-
pondo obstáculos às correntes migratórias
que, provenientes de regiões mais pobres,
como é o conhecido caso da África, buscam
nas antigas áreas metropolitanas as con-
dições de vida que não encontram em seus
países de origem.

14 Devido ao fenômeno da globalização, as
facilidades de circulação de mercadorias, de
capitais e de informação, hoje, tendem a não
se repetir quando se trata da circulação de
pessoas em busca de trabalho e de horizon-
tes de vida mais promissores.

15 De acordo com o texto, no caso de imigran-
tes brasileiros ilegais na Espanha, o proble-
ma consiste em vencer a fiscalização das
autoridades policiais em aeroportos; supe-
rada essa barreira, os problemas pratica-
mente deixam de existir.

16 Nos recentes episódios envolvendo brasi-
leiros barrados em aeropor to espanhol, o
princípio da reciprocidade chegou a ser men-
cionado por autoridades brasileiras e alguns
turistas espanhóis tiveram negada a permis-
são de entrada no território brasileiro.

Considerando as estruturas lingüísticas do
texto, julgue os itens que se seguem.

17 No trecho “alívio dos que” (l. 1), a substitui-
ção de “dos” por daqueles prejudica a cor-
reção gramatical do período.

18 As vírgulas da linha 1 justificam-se por iso-
lar oração reduzida de gerúndio intercala-
da na principal.

Gabarito comentado
01 ERRADO – Greenpeace é uma organização

não-governamental fundada em 1971, com
sede em Amsterdã e escritórios espalha-
dos por 41 países. Atua internacionalmen-
te em questões relacionadas à preserva-
ção do meio ambiente e desenvolvimento
sustentável com campanhas dedicadas às
áreas de florestas, clima, nuclear, oceanos,
engenharia genética, substâncias tóxicas,
transgênicos e energia renovável. Tem como
objetivo sensibilizar as pessoas a fim de
diminuir as agressões ao meio ambiente.
É uma organização que possui inúmeros co-
laboradores espalhados pelo mundo intei-
ro. Não está relacionada a abrir frentes de
trabalho no setor secundário da economia
para populações mais pobres do planeta.

02 CORRETO – aquelas sacolas plásticas que
os supermercados usam para empacotar pro-
dutos não são nada inocentes! No mundo,
há uma campanha bastante forte para que
os consumidores parem de utilizá-las e usem
sacolas não-descartáveis. O motivo é o im-
pacto ambiental das tais sacolas. Elas le-
vam centenas de anos para se decompor na
natureza, e causam uma série de problemas:
entopem canos de esgoto e pluviais, cau-
sam problemas para animais aquáticos, que
podem ficar presos dentro de sacolas ou
ingeri-las acidentalmente por confundi-las com
águas-vivas (e a mesma sacola pode ser
ingerida por vários animais em sucessão,
pois ela não se decompõe) podem intoxicar
e até matar animais como vacas e ovelhas.

São um problema estético: sacolas voando
ou espalhadas pelo chão são visualmente
desagradáveis. Por conta disso, cresce o
movimento de conscientização das pesso-
as para que reduzam o consumo desse
material.

03 ERRADO – O texto deixa claro no primeiro
parágrafo que “... até hoje se sabe muito
pouco sobre a vida em suas regiões mais
recônditas. Segundo estimativas de ocea-
nógrafos, há ainda 2 milhões de espécies
desconhecidas nas profundezas dos mares”.

04 ERRADO – o texto em questão não trata do
tema impedimento de atuação dos represen-
tantes sul-americanos no projeto, desenvol-
vido no item 4 da prova.

05 CORRETO – Pelo fato de haver um Progra-
ma Ambiental das Nações Unidas fica com-
provada a preocupação da ONU também com
problemas ambientais.

06 ERRADO – o elemento lingüístico “se” não
tem valor condicional, nesse segmento é um
pronome indeterminador do sujeito.

07 CORRETO – é complemento preposicionado
do verbo saber “saber sobre” ter conheci-
mento, poderia ser substituído por “saber
de”.

08 CORRETO – são termos sinônimos e por isso,
no contexto, uma pode substituir a outra sem
problemas semânticos.

09 ERRADO – “mas” é um conector adversati-
vo e não pode ser substituído por “conquan-
to” que é uma conjunção subordinativa ad-
verbial concessiva.

10 CORRETO – a regência do termo é feita com
a preposição “a”.

11 CORRETO – o termo “substância” é um hi-
perônimo de “plástico” que é um hipônimo.
É um exemplo de coesão lexical.

12 ERRADO – pelo contrário, o Brasil toma
neste tempo uma posição de gerar emi-
grantes, isto é, grandes contingentes de
brasileiros passam a “tentar a vida”, não
só na Espanha como em outros países da
Europa e da América do Nor te; muitos
deles até submetendo-se à ilegalidade e
ao risco da humilhante expulsão e repa-
triamento.

13 CORRETO – é cer to que os obstáculos para
as correntes migratórias têm sido cada
vez mais rigorosos na União Européia. As
restrições não se dão apenas por par te
dos governos uma vez que também as po-
pulações se mobilizam contra os emigran-
tes. Por exemplo, o discurso prometen-
do dificultar a entrada de estrangeiros no
país, do então candidato Nicolas Sarko-
zy, o levou à presidência da França.

14 CORRETO – as facilidades tecnológicas,
embora facilitem os meios de transpor-
te e de comunicação, não são capazes
de rever ter o egoísmo humano. Logo,
cada região aceita receber os bens e
riquezas produzidos pelos outros, mas
na hora de dividir a sua própria riqueza
com os emigrantes mais carentes que
buscam trabalho em seus países, criam-
se obstáculos e barreiras.

15 ERRADO – no último período do texto, o au-
tor deixa claro que os emigrantes ilegais bra-
sileiros vivem sob medo constante de se-
rem surpreendidos nas ruas, pela polícia
espanhola, e mandados de volta para o Bra-
sil.

16 CORRETO – em episódio recente, estudan-
tes e turistas brasileiros foram repatriados
de forma truculenta pela polícia espanhola.
Este fato divulgado amplamente no Brasil
levou as autoridades brasileiras a agir de
forma semelhante e impedir a entrada de
espanhóis no país uma vez que eles não con-
templavam as exigências mínimas impos-
tas por nossa legislação.

17 ERRADO – não há prejuízo na substituição
uma vez que “dos” é na verdade a contra-
ção da preposição “de” com o pronome de-
monstrativo “aqueles”.

18 CORRETO – Todas as orações reduzidas de-
vem ser isoladas por vírgulas.

conta com outras etapas: exa-
me de aptidão física, exame
de saúde, exame psicológico,
avaliação de conduta social e
análise de documentos.

As vagas ofertadas são pro-
venientes da autorização para

o preenchimento de 5.400
vagas dada pelo governa-
dor Geraldo Alckmin no dia
31 de agosto. As demais
3.107 vagas serão ofertadas
na próxima seleção da PM-
SP, prevista para 2017.

O concurso terá validade de 90
dias a contar da data de homolo-
gação, podendo ser prorrogado
uma vez por igual período.

SERVIÇO
Inscrições:
www.vunesp.com.br
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 A Fundação Carlos Chagas
(FCC) está finalizando o edi-
tal do primeiro concurso da
história da Agência Regulado-
ra de Serviços Públicos Dele-
gados de Transporte de São
Paulo (Artesp). A expectativa
é o cronograma do concurso
seja fechado nos próximos
dias. A assessoria de impren-
sa da entidade voltou a confir-
mar que o edital sairá em
novembro ou no próximo
mês e que as inscrições deve-
rão ser realizadas entre de-
zembro e janeiro, com prova
no primeiro semestre de 2017.

A oferta será de 161 vagas
iniciais, mas a expectativa é de
que outras oportunidades se-
jam preenchidas durante a va-
lidade do concurso , tendo em
vista que o órgão conta com um
total de 322 vagas em seu qua-
dro.  O edital contará com
oportunidades para os níveis
médio e superior e salários que
variam de R$2.777 a R$10.285
em início de carreira. Todos os
servidores ainda contarão com
vale refeição de R$27, por dia,
totalizando R$594 em uma
média de 22 dias por mês.

 O destaque do concurso fica
por conta de agente de fiscali-
zação e regulação de transporte

Artesp pode divulgar edital
nos próximos dias. 2º grau

EEEEESSSSSTTTTTADOADOADOADOADO|Será o primeiro concurso da história da entidade

De acordo com
o cargo escolhido,
vencimentos iniciais
chegam a R$10.285

I, com 72 vagas. A carreira tem
exigência de nível médio com-
pleto além de conhecimentos
em informática. A remunera-
ção inicial de R$2.777 e o ser-
vidor que chegar a auge da car-
reira pode receber vencimen-
tos de até R$4.741.

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.
Para concorrer será necessário
superior completo e experiên-
cia mínima de três anos na
área de formação.

As 73 vagas restantes são para
especialista em regulação do
transporte de nível I (42 vagas,
sendo 11 em 2016 e 31 em
2017) e nível III (31 vagas para
2016). Os iniciais são de
R$8.500 e R$10.285, respecti-
vamente. Para especialista as
oportunidades são divididas
entre as áreas de Engenharia,
Economia, Administração, Di-

reito, Ciências Contábeis, Ges-
tão Pública ou Tecnologia da
Informação (TI). Ambas as car-
reiras de nível superior ainda
exigem três anos de experiên-
cia na área de atuação.

O concurso está nos planos
da Agência desde 2013, mas a
sua realização só foi possível
após a aprovação da Lei com-
plementar 1.267, que define o
plano de carreiras e classes, de
empregos públicos e sistema
retribuitório para os emprega-
dos da Artesp, sancionada em
julho de 2015 pelo governador
Geraldo Alckmin. “O plano de
carreira é muito importante
porque a gente começa a criar
toda uma adequação e uma es-
truturação interna. Isso para
que a agência possa exercer o
trabalho dela e principalmente
poder criar todo um mecanis-
mo de valorização das pesso-
as nos recursos humanos”, afir-
mou o diretor-geral da Artesp,
Giovanni Pengue Filho, em en-
trevista recente à FOLHA DI-
RIGIDA.

Será realizado no dia 17 de
novembro o pregão eletrônico
que definirá a banca organiza-
dora do concurso público para
a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM). A
empresa já havia divulgado duas
outras datas em outubro e em
agosto. Os próximos passos para
a realização da seleção, segun-
do o setor de Recursos Huma-
nos da CPTM, são a finalização
do processo de contratação da
banca e a espera pela autoriza-
ção governamental.

O concurso contará com vagas
para cargos de nível fundamen-
tal, médio, técnico e superior. A
expectativa é que a publicação do
edital e a abertura das inscrições
aconteçam até dezembro.

A empresa ainda não divulgou
o número de vagas da seleção,
mas de acordo com o edital do
pregão eletrônico a serão ofer-
tadas vagas para os cargos de nível
fundamental de agente de ma-
nutenção metalúrgico, oficial de
manutenção mecânica e ofici-
al de manutenção elétrica.

O edital também prevê vagas
para cargos os cargos de nível
médio e médio/técnico de agen-
te de segurança, agente de ser-
viços de operação, agente de
relacionamento, maquinista,

CPTM quer edital até
dezembro. Todos os níveis

EEEEESSSSSTTTTTADOADOADOADOADO| organizadora será escolhida este mês

Aprovados no concurso
serão lotados na
cidade de São Paulo,
sede da empresa

técnico de transportes e técni-
co de manutenção e para os car-
gos de nível superior de secre-
tária executiva, engenheiro e
analista em diversas áreas.

 Além da escolaridade, algu-
mas carreiras contam com exi-
gências complementares, como
idade mínima, curso de forma-
ção, CNH, registro profissional
ou conhecimentos em informá-
tica. Os salários variam de
R$2.180,97 a R$5.218,85 para
jornadas de 40 horas semanais.

A previsão é que o concurso
conte com 13.980 inscritos.

A seleção contará com prova
objetiva e avaliação psicológica
para todos os cargos. Algumas
funções contarão ainda com
prova prática e teste de aptidão
física. O último concurso da
empresa foi realizado em 2014
e contou com a oferta de 15 va-
gas, além formação de cadastro
reserva em diversos cargos ope-
racionais. A validade da seleção
se encerra em abril de 2018.

Quadro de vagas
Cargos Vencimentos 

Vagas 
Requisitos Ano 

2016 
Ano 
2017 

• Agente de fiscalização 
e regulação de 

transporte I 
R$ 2.777 31 41 Nível médio 

• Analista de suporte à 
regulação de transporte 

R$ 7.300 8 8 Áreas de nível superior a serem definidas 

• Especialista em 
regulação do transporte 

de nível I 
R$ 8.500 11 31 

Engenharia, Economia, Administração, Direito, 
Ciências Contábeis, Gestão Pública ou 

Tecnologia da Informação (TI) 
• Especialista em 

regulação do transporte 
de nível III 

R$ 10.285 31 - 

A Prefeitura de Santa Bárba-
ra d’Oeste, a 138km da capital
paulista, inscreve até 28 de no-
vembro no concurso com ofer-
ta de 15 vagas efetivas para mé-
dico em diferentes especialida-
des. Os vencimentos para  regi-
me regular de trabalho (20 ho-
ras semanais) são de R$9.026,74.

Entre as especialidades estão
cardiologista especialista, car-

Santa Bárbara oferece
vagas para médicos. R$9.026

IIIIINTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR|São 15 vagas em várias especialidades

Contratações
serão pelo regime
da CLT, que
garante o FGTS

diologista, nefrologista, pedia-
tra, vascular, urgência e emer-
fência, entre outras.

A inscrição deve ser feita ex-
clusivamente pela internet, no
site da SHDias, organizadora.
A taxa custa R$75. Os candi-
datos poderão concorrer a mais
de um cargo, mas terão que
realizar as duas(ou mais) pro-
vas no mesmo período de tem-
po. Das 15 oportunidades, duas
são para médico de urgência
e emergência, na qual o can-
didato trabalhará em regime
de plantão, com vencimentos
de R$1.983,89.

A seleção será feita unica-
mente por prova objetiva, pre-
vista para 18 de dezembro, com
duração de 3 horas. Serão 50
questões, sendo 10 de Língua
Portuguesa e 40 de Conheci-
mentos Específicos. O Local e
o horário da realização das
mesmas serão divulgados em 7
de dezembro.

O concurso tem validade de
dois anos, prorrogáveis por mais
dois. As contratações serão sob
regime celetista.

SERVIÇO
Inscrições Online -
www.shdias.com.br

 A Prefeitura de Pratânia, a
270km da capital paulista, está com
inscrições abertas até 21 de novem-
bro em seu processo seletivo para
contratação temporária em cargos
de professor. Os contratados rece-
berão vencimento de R$10,68 h/
aula e atuarão em jornadas con-
forme as substituições ocorridas.

Os interessados devem reali-
zar a inscrição no site da orga-
nizadora, SH Dias. As taxas cus-
tam R$52, não havendo isenção
parcial ou total do valor. Os car-
gos foram distribuídos nas fun-
ções de professor de educação
infantil, professor de educação
básica I, professor de inglês e
professor de educação física. O

Prefeitura de Pratânia
inscreve até próximo dia 21

2222270 K70 K70 K70 K70 KMMMMM    DDDDDAAAAA    CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITALALALALAL| Concurso para professores

Provas objetivas
do concurso estão
previstas para
o dia 4 de dezembro

requisito exigido é nível superior
e habilitação específica na área.

A prova objetiva está prevista
para 4 de dezembro. Os candi-
datos poderão concorrer nas
funções de educação infantil e
educação básica, mas farão as

duas provas no mesmo período
e sem acréscimo de tempo.
Haverá ainda avaliação de títu-
los, de caráter classificatório.

SERVIÇO
Inscrições online - http://
www.shdias.com.br

ENSINO SUPERIOR COMPLETO - PROFESSORES
Funções Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos

Professor de 
Educação Infantil 

Substituição 

Licenciatura plena com habilitação específica da área 
para a qual se inscreve, obtida em Curso Superior de 
Licenciatura Plena, nos termos da legislação vigente; 

ou Habilitação em nível médio (Curso Normal ou 
Magistério), com habilitação para atuar na Educação 

Infantil, nos termos do artigo 62 da LDB. 

R$ 10,68 à 
hora aula 

Professor de 
Educação Básica I – 
PEB I (CICLO I - 1º 

AO 5º ANO) 

Substituição 

Licenciatura plena com habilitação específica da área 
para a qual se inscreve, obtida em Curso Superior de 
Licenciatura Plena, nos termos da legislação vigente; 

ou Habilitação em nível médio (Curso Normal ou 
Magistério), com habilitação para atuar no ciclo I do 

Ensino Fundamental, nos termos do artigo 62 da LDB. 

R$ 10,68 a 
hora aula 

Professor de 
Educação Básica II 

– PEB II - Inglês 
(CICLO I - 1º AO 5º 

ANO) 

Substituição 

Licenciatura Plena com habilitação específica da área, 
obtida em Curso Superior de Licenciatura Plena, Letras 

com habilitação em Língua Estrangeira (Inglês) nos 
termos da legislação vigente. 

R$ 10,68 a 
hora aula 

Professor de 
Educação Básica II 
– PEB II - Educação 
Física (CICLO I - 1º 

AO 5º ANO) 

Substituição 

Licenciatura Plena com habilitação específica da área, 
obtida em Curso Superior de Licenciatura Plena, 

Educação Física nos termos da legislação vigente e 
Registro no respectivo Conselho de Classe. 

R$ 10,68 a 
hora aula 

Quadro de vagas

EMPREGO 
TOTAL 

(*) 
 

RESERVA 
PARA 

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

(**) 

ESCOLARIDADE / 
REQUISITOS 

 

VENCIMENTO R$ / 
JORNADA DE 
TRABALHO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

AUXILIAR DE 
EDUCADOR 

SOCIAL 
2 -- 

Ensino Fundamental 
Completo, com experiência 

comprovada de 12 meses em 
atendimento à crianças e 

adolescentes. 

40hs 
semanais/Referência I 

R$ 952,83 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 EDUCADOR 

SOCIAL   
2 --    Ensino Médio Completo, com 

experiência comprovada de 
12 meses em atendimento à 

crianças e adolescentes.   

40hs 
semanais/Referência X 

R$ 1,068,95   

ENSINO SUPERIOR COMPLETO  
 COORDENADOR 

DA ÁREA DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL   

1 --    Ensino Superior Completo 
em Serviço Social, Psicologia 

ou Pedagogia, com 
experiência comprovada de 2 
anos em rede de proteção à 

infância e juventude e de 
políticas públicas de proteção 

à infância e juventude.   

40hs semanais/ 
Referência XVIIIR$ 

2,116,10   

 COORDENADOR 
DO CRAS   

1 --    Ensino Superior Completo 
em Serviço Social, Psicologia 

ou Pedagogia, com 
experiência comprovada de 2 
anos em rede de proteção à 

infância e juventude e de 
políticas públicas de proteção 

à infância e juventude.   

40hs semanais/ 
Referência XVIIIR$ 

2,116,10   

 PROFESSOR DE 
APOIO DE 

CRECHE - PAC   

16 1  Ensino Superior Completo 
em Pedagogia ou Normal 

Superior.   

31hs semanais/ 
Tabela II – FaixaNível 

A-I  R$ 1,617,65   

Legenda: 1. (*) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para pessoas com deficiência; 2. (**) Reserva de 
vagas para pessoas com deficiência, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, e Lei 

Municipal nº 1.734, de 29 de novembro de 1999; 

A Prefeitura de Ibaté, a 247km
da capital paulista, na região de
Araraquara, inscreve até a pró-
xima quinta-feira, 17 de novem-
bro, em seu concurso para 22
vagas imediatas e cadastro, dis-
tribuídas por cargos dos níveis
fundamental, médio e superior.
As jornadas de trabalho são de
31 ou 40 horas semanais. Os sa-
lários chegam a R$2.116,10.

Os candidatos devem se inscre-
ver no site da Cetro Concursos,
organizadora, até as 23h59 do úl-
timo dia do prazo. As taxas custam
R$20 (cargos de fundamental),
R$30 (médio) e R$50(superior).
As oportunidades são majoritari-
amente na área de educação, com
maior oferta no cargo de profes-
sor de apoio de creche, com 16 va-
gas, exigindo nível superior.

A seleção será por meio de
provas objetivas eliminatórias e
classificatórias, previstas para 11
de dezembro, em local e horá-
rio a serem divulgados. A dura-
ção das provas varia conforme

Ibaté inscreve até dia
17 para todos os níveis

IIIIINTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR|São 15 vagas em várias especialidades

SERVIÇO
Inscrições Online -
www.cetroconcursos.org.br

Quadro de vagas

o cargo em questão. Língua Por-
tuguesa, Conhecimentos Gerais
e Conhecimentos Específicos se-
rão as disciplinas presentes para
todos os candidatos.

O concurso é válido por dois

anos, prorrogáveis por mais dois.
As contratações serão sob regi-
me celetista.

 Estão abertas até 21 de novem-
bro as inscrições para o proces-
so seletivo  da Prefeitura de São
Sebastião, no Vale do Paraíba
Paulista, a 197km da capital. São
25 vagas temporárias de nível
superior, com vencimentos de
R$3.260,19 e R$3.466,45 e jor-
nada de trabalho de 27 horas
semanais.

São Sebastião encerra
prazo de inscrição no dia 21

VVVVVALEALEALEALEALE    DODODODODO P P P P PARAÍBAARAÍBAARAÍBAARAÍBAARAÍBA| Vencimentos iniciais chegam a R$3.466

São 25 vagas
temporárias para
docentes em
diversas áreas

As ofertas são para o cargo de
professor de educação básica I,
nas  especialidades de apoio a
inclusão (cinco) e de intérpre-
te de libras (dois). Há também
vagas para professor de educa-
ção básica II em diversas espe-
cialidades.
As inscrições devem ser realiza-
das somente pelo site da orga-
nizadora. A taxa custa R$70 para
todos os cargos, para esse con-
curso não haverá isenção da taxa
de inscrição. O processo seleti-
vo consistirá apenas de prova
objetiva.

O exame, que terá 30 questões,
tem previsão para 11 de dezem-
bro com duração de três horas.
Os candidatos farão provas das
disciplinas de língua portugue-
sa, matemática, fundamentos da
educação, legislação e publica-
ções institucionais e conheci-
mentos específicos.
O resultado final não tem data
para ser divulgado. O processo
seletivo terá validade para o ano
letivo de 2017.

SERVIÇO
Inscrições Online:
www.shdias.com.br

Funções Atuação Vagas Requisitos Mínimos Vencimentos Jornada Semanal 

Professor de 
Educação Básica I 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (séries iniciais) 

10 
- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 

Plena em Pedagogia ou - Curso Normal Superior de 
Formação de Professores. 

R$ 3,260,19 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Básica I - 

Apoio a Inclusão 
Apoio a Inclusão 5 

- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 
Plena em Pedagogia ou - Curso Normal Superior de 

Formação de Professores. 
R$ 3,260,19 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Básica I - 
Intérprete de Libras 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (séries iniciais), 

Interpretação em Libras 
2 

- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 
Plena em Pedagogia e Habilidades em Libras ou - Curso 

Normal Superior de Formação de Professores com 
Habilidades em Libras. 

R$ 3,260,19 

18 horas + 2 horasde 
HTPC +2 horas de 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Básica II - 

Artes 

Ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano) 

1 
- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 

Plena na área específica. 
R$ 3,466,45 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Básica II - 

Ciências 

Ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano) 

1 
- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 

Plena na área específica. 
R$ 3,466,45 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Básica II - 

Geografia 

Ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano) 

1 
- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 

Plena na área específica. 
R$ 3,466,45 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Básica II - 

História 

Ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano) 

1 
- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 

Plena na área específica. 
R$ 3,466,45 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Básica II - 

Inglês 

Ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano) 

1 
- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 

Plena na área específica. 
R$ 3,466,45 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Básica II - 
Língua Portuguesa 

Ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano) 

1 
- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 

Plena na área específica. 
R$ 3,466,45 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Básica II - 

Matemática 

Ensino Fundamental (6º ao 9º 
ano) 

1 
- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 

Plena na área específica. 
R$ 3,466,45 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Professor de 
Educação Física 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) 

1 
- Ensino Superior - Curso de Graduação com Licenciatura 

Plena em Educação Física e registro no CREF. 
R$ 3,466,45 

18 horas + 2 horasde 
HTPC + 2 horasde 
HTPI + 5 horas de 

HTPL 

Quadro de vagas

Provas objetivas
do concurso estão
previstas para
o dia 11 de dezembro
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A Prefeitura de Campos do
Jordão, a 173km da capital pau-
lista, abrirá, em 16 de novem-
bro, inscrições no concurso para
contratação de temporários em

De acordo com
o cargo escolhido,
vencimentos
chegam a R$1.587

1111173 K73 K73 K73 K73 KMMMMM    DDDDDAAAAA    CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITALALALALAL     | Aprovados no concurso serão contratados pelo regime da CLT

Campos do Jordão: prazo começa dia 16

Cargos 
C.Horária 
Semanal 

Salário Pré Requisito 
Taxa de 

InscriçãoR$ 
Professor Ensino 

Fundamental II Português 
*** 13,71h/a 

Licenciatura Plena com Habilitação específica em área própria ou Formação superior em área 
correspondente e complementação nos termos da legislação vigente 

35 

Professor Ensino 
Fundamental II Inglês 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena com Habilitação específica em área própria ou Formação superior em área 

correspondente e complementação nos termos da legislação vigente 
35 

Professor Ensino 
Fundamental II Matemática 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena com Habilitação específica em área própria ou Formação superior em área 

correspondente e complementação nos termos da legislação vigente 
35 

Professor Ensino 
Fundamental II Ciências 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena com Habilitação específica em área própria ou Formação superior em área 

correspondente e complementação nos termos da legislação vigente 
35 

Professor Ensino 
Fundamental II Geografia 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena com Habilitação específica em área própria ou Formação superior em área 

correspondente e complementação nos termos da legislação vigente 
35 

Professor Ensino 
Fundamental II História 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena com Habilitação específica em área própria ou Formação superior em área 

correspondente e complementação nos termos da legislação vigente 
35 

Professor Ensino 
Fundamental II Arte 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena com Habilitação específica em área própria ou Formação superior em área 

correspondente e complementação nos termos da legislação vigente 
35 

Professor Ensino 
Fundamental II Educação 

Física 
*** 13,71h/a 

Licenciatura Plena com Habilitação específica em área própria ou Formação superior em área 
correspondente e complementação nos termos da legislação vigente e registro CREF 

35 

Professor Especialista em 
Psicopedagogia 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena em Pedagogia ou na área de educação e Pós – Graduação em 

psicopedagogia 
35 

Professor Aluno (com 
atuação nos anos finais) 

*** 11,78h/a 
Estudante do último ano de Licenciatura Plena na disciplina correspondente à inscrição 

(Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, Arte) 
35 

Professor Ensino 
Fundamental I 

*** 13,71h/a Licenciatura Plena em Pedagogia 35 

Professor Aluno (com 
atuação nos anos iniciais) 

*** 11,78h/a 
Estudante do último ano de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para atuação 

nos anos iniciais do ensino fundamental ou Curso Normal Superior 
35 

Professor Educação Infantil *** 13,71h/a Licenciatura Plena em Pedagogia 35 

Professor Aluno (com 
atuação na Educação Infantil) 

*** 11,78h/a 
Estudante do último ano de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para atuação na 

educação infantil ou Curso Normal Superior 
35 

Professor Especialista em 
Deficiência Visual 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação especifica na área de Deficiência Visual, ou 

licenciatura plena em quaisquer áreas da educação com Pós-Graduação na área de 
deficiência Visual com no mínimo 360 horas. 

35 

Professor Especialista em 
Deficiência Auditiva 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação especifica na área de Deficiência Auditiva, 

ou licenciatura plena em quaisquer áreas da educação com Pós-Graduação na área de 
deficiência Auditiva com no  mínimo 360 horas. 

35 

Professor Especialista em 
Deficiência Intelectual 

*** 13,71h/a 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação especifica na área de Deficiência Intelectual, 

ou licenciatura plena em quaisquer áreas da educação com Pós-Graduação na área de 
deficiência Intelectual com no mínimo 360 horas. 

35 

diversas áreas. As oportunidades
são para todos os níveis de es-
colaridade, com vencimentos de
R$880 a RS1.587,75 e cargas
horárias de 20 a 40 horas sema-
nais.

As inscrições vão até 6 de de-
zembro, podendo ser feitas pela
internet, acessando o site da
Promum, organizadora, ou pre-
sencialmente, comparecendo à

Secretaria Municipal de Educa-
ção entre 10h e 12h ou das 13h
às 15h. As taxas variam entre 25
e 35 reais, conforme a escolari-
dade do cargo desejado. Para os
candidatos que desejarem a
isenção do valor, a solicitação
poderá ser feita apenas no dia 16
de novembro.

Boa parte das vagas é para o
cargo de professor, em diferen-

tes áreas e especialidades. Nessa
função, o candidato receberá por
hora/aula, que pode ser de
R$11,78 ou R$13,71. Para os can-
didatos que almejam uma faixa
salarial mais alta, há os cargos de
auxiliar da vida escolar, de nível
médio, com vencimentos de
R$1270,20, mais o de nutricio-
nista, de nível superior, com
R$1587,75 de vencimentos.

A seleção será por provas ob-
jetivas, previstas para 18 de de-
zembro, nos turnos da manhã
e da tarde. Serão 20 questões e a
disciplina de Língua Portugue-
sa será a única comum a todos
os candidatos. Para os candida-
tos a cargos de professor apro-
vados na prova objetiva, haverá
a possibilidade de apresentação
de títulos.

O concurso tem validade de
um ano, prorrogável por mais
um. As contratações serão sob
o regime da CLT.

SERVIÇO
Inscrições Online - http://
www.promun.com.br/
Inscrições Presenciais - Auditório da
Secretaria Municipal de Educação, Rua
Miguel Pereira, 235 – Vila Abernéssia -
Campos do Jordão

Quadro de vagas

Nutricionista 40 horas 1587,75 Ensino Superior com registro no órgão 35 

Fonoaudiólogo 20 horas 880 Ensino Superior com registro no CRF 35 

Intérprete de Libras 20 horas 880 
Possuir Ensino Médio e certificado de Proficiência em Libras, expedido em exame específico 

realizado pelo Ministério da Educação, atendendo a Lei Federal nº 10,436, de 24/04/02 e 
Decreto Federal nº 5626/2005. 

30 

Instrutor de Libras 20 horas 880 
Possuir Ensino Médio. Ser preferencialmente surdo e possuir certificado obtido por meio de 
exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação, nos termo da Lei 

Federal nº 10,436/02 e do Decreto Federal nº 5,626/05. 
30 

Instrutor de Braille 20 horas 880 
Possuir Ensino Médio e certificado de Proficiência na escrita e na leitura em Braille e 

certificado de formação específica na metodologia do Sistema Braille de no mínimo 60 horas 
de duração. 

30 

Técnico em Nutrição 30 horas 890,37 
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Nutrição Ensino Médio Completo Atribuições do 
cargo: Durante todo o período de permanência na escola, inclusive nos dias de reposição de 

aula e nas atividades extracurriculares, assistir os alunos 
30 

Auxiliar da Vida Escolar 40 horas 1270,20 Ensino Médio Completo 30,00 

Oficial de Escola 30 horas 880,00 
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente e conhecimento básico de 

informática 
25,00 

Orientador Disciplinar de 
Alunos 

40 horas 880,00 Certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente 25,00 

Agente de Serviços Escolar 2 
(merendeira) 

40 horas 880,00 4º ano completo do Ensino Fundamental 25,00 

Agente de Serviços Escolar 1 
(faxineira) 

40 horas 880,00 4º ano completo do Ensino Fundamental 25,00 

Monitor de Oficina de 
Informática 

40 horas 952,82 Ensino Técnico na área de informática equivalente ao Ensino Médio 30,00 

Auxiliar Técnico em 
Educação Infantil 
(recreacionista) 

40 horas 880,00 Ensino médio completo ou cursando Ensino Médio ou equivalente 30,00 

Auxiliar de Serviços em 
Educação Infantil (berçarista) 

40 horas 880,00 Ensino Fundamental Completo 25,00 

Agente de Serviços em 
Educação Infantil 2 

(merendeira) 
40 horas 880,00 4º ano completo do Ensino Fundamental 25,00 

Agente de Serviços em 
Educação Infantil 1 (faxineira) 

40 horas 880,00 4º ano completo do Ensino Fundamental 25,00 

Cargos 
C.Horária 
Semanal 

Salário Pré Requisito 
Taxa de 

InscriçãoR$ 

A Prefeitura de Franca, locali-
zada na região de Ribeirão Preto,
a 401km da capital, inscreve até
8 de dezembro no concurso para
formação de cadastro de reserva
em cargos dos níveis médio,
médio/técnico e superior. Os ven-
cimentos variam de R$1.304,66
a R$4.300,80 com jornada de 10
a 40 horas semanais.

Para o nível médio os cargos
são agente de controle de veto-
res PPI/VSA e secretário de es-
cola. No nível médio/técnico há

Prefeitura de Franca
inscreve para diversas áreas

IIIIINTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR| Vencimentos iniciais de até R$4.300

Agente de controle
de vetores, médico,
professor, entre
outros cargos

auxiliar de saúde substituto, téc-
nico em enfermagem de saúde
ocupacional e técnico em enfer-
magem substituto.

A maioria dos cargos são para
as áreas de Saúde e Educação, com
oferta de cadastro para médico
e professor substituto, ambos em
diversas especialidades. As inscri-
ções serão feitas apenas pelo site
da organizadora.

As taxas custam R$71 e R$90,
de acordo com o cargo, poden-
do ser pagas até 9 de dezembro.
Os doadores de sangue poderão
pedir isenção até 16 de novem-
bro no Departamento de Proto-
colo Geral da prefeitura.

O processo seletivo con-
sistirá de prova objetiva para

todos os candidatos, redação
e avaliação de títulos para
professor substituto. Os exa-
mes objetivo e a redação
têm previsão para 15 de ja-
neiro, com duração de três
horas. Os títulos deverão ser
entregues em data e local ain-
da a serem divulgados pela
organizadora.

O resultado final não tem
data para ser divulgado. O con-
curso terá validade de um ano,
podendo ser prorrogado pelo
mesmo período e será regido
pelo regime de Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT).

SERVIÇO
Inscrições Online: www.ibamsp-
concursos.org.br

Emprego Escolaridade / Requisitos Vencimentos R$ 
Agente de Controle de Vetores PPI/VS Ensino Médio 1,304,66

Auxiliar de Saúde Substituto Ensino Médio e Curso Técnico na área de Saúde 1,524,77

Enfermeiro PPI/VS Superior na área e Registro no Conselho 3,175,57

Engenheiro Civil Superior na área e Registro no Conselho 3,836,53

Médico Cabeça e Pescoço Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Cardiologista Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Clínico Geral Superior na área e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico da Família Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico de Saúde Ocupacional Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 45,11/h*

Médico Endocrinologista Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Endocrinologista Infantil Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Especialista em Doppler Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Especialista em Ultrassonografia Ginecológica e 
Obstétrica 

Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Fisiatra Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Ginecologista Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Hematologista Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Infectologista Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Nefrologista Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Neurocirurgião Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Neurologista Clínico Geral Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Neurologista Infantil Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Patologista Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Pediatra Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Pneumologista Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Pneumologista Cirurgião Toráxico Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Proctologista Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Psiquiatra Adulto Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Psiquiatra Infantil Superior na área, Especialização e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Médico Veterinário PPI/VS Superior na área e Registro no Conselho 
Vide Tabela do item 

1,7 

Professor Substituto Peb I – Educação Especial 
Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação de excepcionais, deficientes mentais ou 

curso de Magistério com curso de expansão cultural na área de deficiência mental e múltipla 
2,925,09 

Professor Substituto Peb II – Ciências 

Habilitação específica de nível superior na área de atuação, correspondente à Licenciatura Plena 14,23/h* 

Professor Substituto Peb II – Educação Artística 

Professor Substituto Peb II – Física 

Professor Substituto Peb II – Geografia 

Professor Substituto Peb II – História 

Professor Substituto Peb II – Inglês 

Professor Substituto Peb II – Matemática 

Professor Substituto Peb II – Português 

Profissional de IEC – PPI/VS Superior em Pedagogia ou Assistência Social e Registro no Conselho 3,175,57

Secretário de Escola Ensino Médio 1,854,96

Técnico em Enfermagem de Saúde Ocupacional 
Ensino Médio, curso técnico em enfermagem com especialização em enfermagem e medicina do 

trabalho e registro no Conselho Regional de Enfermagem 
8,88/h* 

Técnico em Enfermagem Substituto Curso Técnico em Enfermagem e registro no respectivo conselho 1,744,86

Obs.: Os empregos públicos com vencimentos fixados em horas fazem jus à parcela destacada ref. Incorp. Lei 036/2001, no valor de R$ 363,51, quanto aos demais empregos o valor divulgado 
já contempla o da referida incorporação. 

Quadro de vagas

 A Prefeitura de Praia Grande,
a 72km da capital, inscreve até 1º
de dezembro em concuro públi-
co para formação de cadastro de
reserva. A oferta é para cargos em
todos os níveis de escolaridade. Os
vencimentos variam de
R$1.405,26 R$ 6.665,65.

Para nível fundamental incom-
pleto os cargos disponíveis são
carpinteiro, coveiro, eletricista
civil, encanador, funileiro e pin-
tor civil. Já os interessados que
possuam fundamental completo
concorrem ao cargo de gráfico em
diversas funções, além de portei-
ro e telefonista. Para esses cargos

Praia Grande tem edital
para cargos de todos os níveis

LILILILILITTTTTORALORALORALORALORAL|Vencimentos iniciais de até R$6.665

Provas objetivas
do concurso estão
previstas para
o dia 18 de dezembro

a carga horária vai de 33 a 40 horas
semanais.

Os participantes com nível
médio terão a disposição o car-
go de desenhista. Já médio/téc-
nico serão técnico em equipa-
mento de informática e técnico
em nutrição. Para nível superi-
or os cargos são arquiteto, enge-
nheiro civil, fisioterapeuta, mé-
dico em diversas especilidades,
nutricionista, programador de
computador e veterinário. Para
esses níveis as jornadas variam
de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições são realiazadas no
site do Ibam, organizador. As ta-
xas custam R$56 (nível funda-
mental completo e incompleto),
R$74 (médio e médio/técnico) e
R$92 (superior). Os candidatos
que estiverem inscritos dentro do
prazo previsto poderão quitar o

valor até 2 de dezembro. Não
haverá isenção parcial ou total do
valor de inscrição.

A seleção consistirá de fase
única, sendo ela uma prova es-
crita objetiva. O exame está pre-
visto para 18 de dezembro, com
locais e horários ainda não divul-
gados. A duração será de três
horas. Os participantes respon-
derão a 40 ou 30 questões, de
acordo com o cargo pretendido.
O candidato deve obter, no mí-
nimo, 50% de acertos e não po-
derá zerar os conteúdos de conhe-
cimentos específicos.

O prazo de validade do concur-
so será de um ano, contados a
partir do resultado final, poden-
do dobrar por igual período.

SERVIÇO
Inscrições online - http://www.ibamsp-
concursos.org.br

Quadro de vagas
CARGO ESCOLARIDADE / REQUISITOS / JORNADA DE TRABALHO VENCIMENTOS (R$) 

ARQUITETO 
Curso Superior de Arquitetura e Urbanismo e registro no CAU, em jornada de trabalho de 40 horas 

semanais. 
4,211,57 

CARPINTEIRO Ensino Fundamental Incompleto (até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas semanais. 1,405,26 

COVEIRO 
Ensino Fundamental Incompleto (até 4ª série ou 5º ano) / Diurno e/ou noturno, em dias de semana, 

sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho. 
1,405,26 

DESENHISTA Ensino Médio Completo e conhecimento de CAD em jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 2,232,35 

ELETRICISTA -CIVIL Ensino Fundamental Incompleto (até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas semanais. 1,405,26 

ENCANADOR Ensino Fundamental Incompleto (até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas semanais. 1,405,26 

ENGENHEIRO -CIVIL Curso Superior de Engenharia Civil e CREA/ 40 horas semanais. 4.211,57 

FISIOTERAPEUTA Curso Superior e Registro no Conselho de Classe / Jornada de trabalho: 33 horas semanais 2,667,08 

FUNILEIRO Ensino Fundamental Incompleto (até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas semanais. 1,532,10 

GRÁFICO -CORTADOR 
BLOQUISTA 

Ensino Fundamental Completo / Experiência de 01 (um) ano comprovada em carteira ou Declaração com 
Firma reconhecida/ 40 horas semanais. 

1,653,54 

GRÁFICO -OFF-SET 
PARA MÁQUINA 

MODELO HAMADA 700 
CDN 

Ensino Fundamental Completo. Experiência de 01 (um) ano comprovada em carteira ou Declaração com 
Firma reconhecida/ 40 horas semanais. 

1,653,54 

GRÁFICO -OFF-SET 
PARA MÁQUINA 

MODELO MULTILITH 
1250 

Ensino Fundamental Completo. Experiência de 01 (um) ano comprovada em carteira ou Declaração com 
Firma reconhecida/ 40 horas semanais. 

1,653,54 

GRÁFICO -OFF-SET 
PARA MÁQUINA 

MODELO ROLAND 200 

Ensino Fundamental Completo. Experiência de 01 (um) ano comprovada em carteira ou Declaração com 
Firma reconhecida/ 40 horas semanais. 

1,653,54 

MÉDICO 
CARDIOLOGISTA 

PEDIATRA 

Curso Superior e C.R.M / Certificado de Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade 
médica na área / Jornada de Trabalho: 20 horas semanais. 

R$ 3,437,61 + R$ 181,20 
(insalubridade) + produtividade aos 

adesistas da LC nº 701/2015 

MÉDICO GENERALISTA 
-40 HORAS 

Curso Superior e CRM / Jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

R$ 6,665,65 + insalubridade R$ 
181,20 + gratificação PSF R$ 
4,154,70, podendo chegar a 

remuneração até R$ 12,345,55 
conforme Decreto nº 4362/2008 

(produtividade) 

MÉDICO 
NEUROLOGISTA 

INFANTIL 

Curso Superior e CRM, Certificado de Conclusão de Residência ou comprovação de especialidade médica 
na área / 20 horas semanais. 

R$ 3,437,61 + R$ 181,20 
(insalubridade) + produtividade aos 

adesistas da LC nº 701/2015 

MÉDICO PEDIATRA DE 
PRONTO SOCORRO 

Curso Superior e CRM, Certificado de Conclusão de Residência ou comprovação de que está cursando 
residência ou comprovação de especialidade médica na área, de no mínimo 3 anos / Jornada de trabalho: 

24 horas semanais, em regime de plantão. 

R$ 4,116,03 + R$ 181,20 
(insalubridade), podendo chegar a 
remuneração até R$ 11,939,92 aos 
adesistas do Decreto nº 5917/2015 

(conforme produtividade) 

NUTRICIONISTA Superior Completo em Nutrição e registro no CRN / 33 horas semanais. 2,667,08 

PINTOR -CIVIL Ensino Fundamental Incompleto (até 4ª série ou 5º ano) / 40 horas semanais. 1,405,26 

PORTEIRO Ensino Fundamental Completo / 44 horas semanais em regime de escala diurna ou noturna. 1,199,59 

PROGRAMADOR DE 
COMPUTADOR 

Diploma de graduação superior: Análise de Sistemas; Sistemas de Informação; Análise de Sistemas de 
Informação; Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação; Ciências da Computação; Computação; 

Engenharia da Computação; Informática/Processamento de Dados; Sistemas de Informação / Análise de 
Sistemas) ou diploma de curso superior de Tecnologia (qualquer modalidade na área de Informática): 
Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação; Tecnologia em Desenvolvimento de 

Sistemas; Tecnologia em Sistemas da Informação. / 40 horas semanais. 

2.673,69 

TÉCNICO EM 
EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA 

Nível médio completo + curso técnico com ênfase em informática ou eletrônica (mínimo 1000hs/aula)/ 40 
horas semanais. 

2.102,11 

 

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO Curso Técnico semanais. 
1.555,97 

 

TELEFONISTA 
Ensino Fundamental completo, experiência de 01 ano comprovada através de registro em carteira 

(empresa privada) ou declaração de órgão público (servidor público), em jornada de trabalho de 33 (trinta e 
três) horas semanais. 

1.454,29 

 

VETERINÁRIO Curso Superior semanais. 3.430,96 



FOLHA DIRIGIDA
O M A I S C O M P L E T O J O R N A L E S P E C I A L I Z A D O E M  E D U C A Ç Ã O , T R A B A L H O E C I D A D A N I A www.folhadirigida.com.br

inscreve até dia 24 para professores
As secretaria de Educação e de Administra

ção e Modernização de Mauá, na Grande
São Paulo, inscrevem até 24 de novembro

no processo seletivo para contratação temporá-
ria. São 179 vagas imediatas mais reserva de ca-
dastro no cargo de professor I e professor II. Os
vencimentos variam de R$1.911,80 a R$3.476 com
jornada de trabalho de 22 a 40 horas semanais.

São 169 vagas apenas para o cargo de pro-
fessor I nas áreas de educação infantil, ensino
fundamental e educação de jovens e adultos.
Para professor II as ofertas são de 10 vagas para
os candidatos especializados em educação es-
pecial (oito) e especializado em deficiência
visiual (duas).

As inscrições serão realizadas pelo site da orga-
nizadora. A taxa custa R$74 e pode ser paga até 25

de novembro. O local e hora do exame serão di-
vulgados juntamente com o cartão de confirma-
ção no dia 2 de dezembro.

 A seleção consistirá apenas de prova objetiva,
com 30 questões, para todos os cargos. O exame
tem previsão para 11 de dezembro com duração
de 3 horas. Os candidatos farão provas de conhe-
cimentos básicos, legislação e conhecimentos
pedagógicos.

A lista com os classificados está prevista para
13 de janeiro. O contrato dos servidores será de
seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo
período, enquanto a validade do concurso será de
um ano, podendo prorrogar por mais um ano.
Serviço:
Inscrições Online:
www.ibamspconcursos.org.br

Professor I
Total de vagas 169
Salário 22h R$ 1.911,80
Salário 25h R$ 2.172,50
Salário 40h R$ 3.476,00
Escolaridade
Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia ou em Curso
Normal Superior ou Complementação Pedagógica com habilitação
específica de grau superior.

Professor II – Artes
Cadastro Reserva

Professor II - Biologia
Cadastro Reserva

Professor II - Ciências
Cadastro Reserva

Professor II - Educação
Cadastro Reserva
Salário 25h R$ 2.172,50
Salário 40h R$ 3.476,00
Escolaridade
Curso de Licenciatura de Graduação Plena com habilitação específica
na área de atuação.
Para o Professor II – Educação Física, também o Registro no Órgão
de Classe.

Professor II Especializado em Educação Especial/Inclusiva
Total de vagas 8
Salário 40h R$ 3.476,00

Escolaridade
Licenciatura Plena em Pedagogia e Especialização em Educação
Inclusiva ouEducação Especial

Professor II Especializado em Deficiência Visual
Total de vagas 2
Salário 40h R$ 3.476,00
Escolaridade
Licenciatura Plena em Pedagogia e Especialização em Deficiência
Visual.
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